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DIVULGAÇÃO

QUASE CAINDO

Botafogo vai precisar de
um milagre digno de fi lme

O torcedor botafoguense é, antes de tudo, um forte. A derrota 
para o Atlético-GO deixa o destino do clube do coração praticamente 
selado no Campeonato Brasileiro. E se Eduardo Barroca precisaria 
ser um super-herói ao assumir o clube e fazer com que escapasse do 
rebaixamento, agora está mais para Tom Cruise em busca de cumprir 
a missão impossível: sete vitórias nos próximos sete jogos.
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ASSESSORIA

O Governo de Mato Grosso fi rmou o marco de cooperação com o Instituto Sociocultural Brasil-China 
(Ibrachina) com o objetivo de facilitar parcerias para promoção comercial, atração de investimentos 
e fomento de iniciativas para o desenvolvimento econômico, educação, cultura e ciência e tecnologia 
entre o Estado e a China – principal mercado para os produtos mato-grossenses.             Página -3

DIRETAMENTE

Cooperação com a China pretende
facilitar parcerias comerciais

Quatro novas
cultivares
convencional
à disposição
do produtor
O Instituto Soja Livre apre-
sentará durante eventos 
deste ano quatro novas 
variedades de soja con-
vencional que já estão em 
campo na safra 2020/21 e 
poderão ser adquiridas pe-
los produtores rurais para 
a safra 2021/22.        Página  -4

INDEA-MT

A servidora Emanuele Gonçalina de Almeida foi nomeada presidente do Indea-
-MT. O presidente anterior, Marcos Catão Dornelas Vilaça, foi denunciado por 
uma ex-servidora da pasta por assédio sexual supostamente cometido no fi nal 
do ano passado.            Página  7
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Manhã Tarde Noite

Máx 31| Mín 23
SEXTA-FEIRA

GOL PASSA
A OPERAR
VOOS EM
FEVEREIRO

PRORROGADO
PRAZO PARA
PAGAMENTO
DE ALVARÁS

TARIFA DE
IMPORTAÇÃO
DE PNEUS
É ZERADA

EM RELATÓRIO,
OAB REAFIRMA
DESCUMPRIMENTO
DE CONTRATO

NORTÃO SINOP TRANSPORTE DE CARGAS PELA ROTA DO OESTE
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Em épocas passadas houve muitas ou-
tras pandemias que mataram boa parte 
da humanidade, sem que houvesse essas 
precondições. Portanto, não devemos 
nos auto-flagelar pela ocorrência da 
pandemia

Recentemente li uma entrevista, no jornal 
Folha de São Paulo com Fritjof Capra, sobre 
desequilíbrios ambientais do planeta. Capra 
é austríaco, doutor em física, cientista, am-
bientalista, escritor e educador. Passaremos 
a analisar algumas das citações do ilustre en-
trevistado:

“O coronavírus deve ser visto como uma 
resposta biológica de Mama Gaia, a Mãe Ter-
ra, nosso planeta vivo. A pandemia surgiu de 
um desequilíbrio ecológico.”

Pode até ser verdade, mas não evitável, 
como insinua Capra, a menos que queiramos 
extinguir boa parte da humanidade. É impos-
sível querer ignorar a atual população mun-
dial, a necessidade da suficiência alimentar 
para todos e o sistema urbano e aglomerado 
de viver de mais de 80% da população, que 
seriam as principais causas desses desequilí-
brios. Na sequência da entrevista, Herr Capra 
afirmou:

“Devemos substituir nosso sistema atual 
de agricultura, que usa intensivamente ener-
gia fóssil (óleo diesel), por um sistema orgâni-
co, regenerativo, familiar e comunitário.” Em 
épocas passadas houve muitas outras pan-
demias que mataram boa parte da humani-
dade

Se fosse aplicada a receita de Capra, não 
deveríamos mais usar tratores, colheitadei-
ras, inseticidas, fungicidas e herbicidas. Um 
único ataque de lagarta poderá reduzir a zero 
a produtividade de qualquer cultura. Fazen-
das coletivas não deram certo em nenhum 
lugar, nem no auge do comunismo russo.

Existem milhares de propriedades fami-
liares no Brasil que usam mecanização e alta 
tecnologia e podem ser grandes emprega-
doras. Um fazendeiro de gado de corte com 

2000 hectares de pastagens, muitas vezes 
emprega menos que um agricultor familiar.

Capra conseguiu fornecer a receita certa 
para nosso retorno à Idade Média. Não pode-
mos sonhar poeticamente somente para o 
ambiente. Existe uma realidade que não pode-
mos ignorar. Temos que prover com alimentos 
e bens materiais quase 8 bilhões de humanos. 
Continuando a entrevista, aprontou mais uma: 
“Devemos plantar bilhões de árvores para se-
questrar o CO2 que emitimos na atmosfera.”

Mais um sonho poético de Capra.  O mer-
cado de biomassa, celulose e madeira em ge-
ral, já está abastecido. O que fazer com toda 
esta madeira? As árvores ocupariam milhões 
de hectares, antes destinados à produção de 
alimentos. Será que Capra não pensou nem 
um pouco nessas consequências?

É inevitável o surgimento de um questio-
namento: como é possível um físico, escritor, 
ambientalista, que faz palestras no mundo 
inteiro sobre educação ecológica de crianças 
para um mundo sustentável, com alta credi-
bilidade e prestígio internacionais, dizer coisas 
facilmente contestáveis, fora de lógica, dos 
fatos e da realidade? É quase impossível não 
haver nenhum conteúdo emocional ou ideo-
lógico em suas afirmações.

Devemos baixar a guarda? Claro que não! 
Porém, naturalmente, os problemas ambien-
tais serão identificados e resolvidos pelo atual 
e futuro avanço tecnológico. O planeta não vai 
entrar em colapso.

Temos que crescer sabendo que não po-
demos atropelar nosso modelo de desenvol-
vimento, nem agredir o meio ambiente além 
dos limites. A ciência promoverá os equilíbrios 
possíveis, sempre com a tendência de benefi-
ciar o meio ambiente.

A capacidade de inovar e desenvolver tec-
nologias é o que diferenciou membros da 
espécie sapiens dos outros animais. Isto está 
nos assegurando agora, essa era de conforto e 
prosperidade material, sem precedentes, que 
vivemos hoje.

ARNO SCHNEIDER É ENGº AGRº E 
PECUARISTA

Sustentabilidade possível

Se for necessário buscar ajuda...
recorra à delegacia que estiver disponível.

Muita gente me pergunta sobre o re-
gistro da ocorrência via internet, mas eu 
recomento que se visite a delegacia para 
pegar as orientações referentes ao caso. 
Em linhas gerais, de uma forma ou de 

outra você vai precisar 
ir até lá. Leve consigo 
boas doses de paciência 
e de tempo, lembrando 
que nossos sistemas e 
nossos agentes estão 
sobrecarregados na 
maior parte do tempo.

Por mais que pareça 
exagero esse é o úni-
co caminho para tentar 
identificar quem está 
perturbando a sua vida, 
e mesmo assim não 

existe 100% de certeza de termos resulta-
dos positivos na busca, embora, na maior 
parte dos casos, costume ficar um “rastro” 
expressivo o suficiente para que o respon-
sável seja localizado.

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

Você pode encarar essa jornada sem precisar contratar um 
advogado, ao menos inicialmente. Caso o profissional venha a 
ser necessário no curso dos trabalhos, você pode contratar um 
ou contar com defensores públicos. O importante, sempre, é 
buscar soluções para seus problemas.

CLIC 
FINAL 

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

Tenho falado, nos últimos textos, so-
bre os perfis falsos criados em redes so-
ciais para, de uma forma ou de outra, in-
comodar os usuários. Seja para difamar, 
para tentar extorquir ou qualquer coisa 
do gênero, eles são uma realidade no dia 
a dia moderno. Só para 
você ter uma ideia eu 
recebo entre quatro e 
dez contatos por dia 
buscando ajuda com 
situações como essa 
(número que aumenta 
a cada dia). Se todas 
as medidas que eu 
apresentei nos artigos 
anteriores não ame-
nizarem sua situação 
com relação aos perfis 
fake, pode ser hora de 
buscar intervenção da justiça.

Para fazer isso é preciso, evidentemen-
te, coletar provas. Isso você deve fazer 
desde o início, mas, caso não tenha feito, 
terá que fazer. Tire print de tudo que for 
possível, perfil, conversas e tudo mais. Se 
o fake conversar com outras pessoas, peça 
para que elas também registrem o máxi-
mo possível.

De posse de todas as provas coletadas 
é hora de procurar uma delegacia para 
registrar ocorrência. Em grandes centros 
você encontra delegacias especializadas 
em crimes virtuais. Se sua cidade não tiver, 

ARNO SCHNEIDER

Embora tenha passado a segundo plano no rol 
das preocupações mundiais devido à pandemia de 
Covid-19, a crise climática manteve sua marcha incle-
mente em 2020. Dados da agência europeia Coperni-
cus mostram que o ano passado foi o mais quente da 
série histórica, ao lado de 2016, que até então detinha 
o recorde. Com isso, num sinal de avanço do aqueci-
mento global, os últimos seis anos tornaram-se os mais 
quentes já detectados em medições e estimativas que 
remontam ao século 19.

A temperatura média da superfície do planeta es-
teve, em 2020, 1,25°C mais alta do que no período pré-
-industrial —um número perigosamente perto de 1,5°C, 
considerado o limite para evitar os piores impactos da 
mudança do clima.

Dois fatores tornam ainda mais extraordinário 
—e preocupante— o recorde de 2020. No ano passado 
ocorreu o fenômeno climático La Niña, que produz um 
resfriamento da superfície do oceano Pacífico equa-
torial. Inversamente, 2016 esteve sob efeito do El Niño, 
que provoca um esquentamento anormal das águas da 
mesma região.

Em algumas regiões, a elevação das temperaturas 
se deu de forma excepcional. A Europa, por exemplo, 
crestada por mortíferas ondas de calor em julho e agos-
to, bateu em 2020 o recorde que fora estabelecido no 
ano anterior. No Ártico e no norte da Sibéria a situação 
mostrou-se ainda mais extrema, com uma vasta área 
registrando até 3°C acima das médias de 1981-2010, e 
alguns locais chegando a espantosos 6°C acima delas.

A consequência desse desarranjo se deu na forma 
de incêndios florestais mastodônticos, que produziram, 
no Círculo Polar Ártico, recorde de toneladas de CO2 
liberadas. O gelo do mar Ártico também apresentou 
redução drástica, atingindo a menor extensão histórica 
para os meses de julho e outubro.

A única maneira conhecida de enfrentar tamanha 
calamidade é reduzir brutalmente a liberação de gases 
do efeito estufa na atmosfera, em particular o CO2. Em 
2020, apesar da queda de 7% nas emissões, em razão da 
pandemia, a concentração de dióxido de carbono conti-
nuou aumentando.

Nesse cenário, a chegada de Joe Biden à Casa 
Branca traz esperança. O democrata promete uma gui-
nada nas políticas ambientais dos EUA, com o retorno 
ao Acordo de Paris, o investimento de US$ 2 trilhões (R$ 
11 trilhões) em energia limpa e o estímulo à transição 
para uma economia de baixo carbono.

Editorial

Outro ano de calor

PERTO DA
GLÓRIA
O Cuiabá deu um passo importantíssimo 

para alcançar a primeira divisão do Brasilei-
rão da Série A. Com os resultados de ontem, 
apenas uma “tragédia” poderá impedir o time 
de Mato Grosso de chegar à elite do futebol 
brasileiro. O Dourado precisa apenas de um 
empate nos próximos dois jogos que restam 
na competição. Ainda que perca as duas par-
tidas, mesmo assim poderá subir, desde que 
CSA e Juventude não vençam um dos dois jo-
gos que cada um tem pela frente.

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!

EXTRAS DE 
ATÉ 274 MIL
Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo 

mostra que o TJMT concedeu aos 30 desembar-
gadores uma média de remuneração de R$ 262,8 
mil. Segundo a reportagem, somente o desem-
bargador Mario Kono recebeu quase R$ 274 mil 
como valor extra em sua conta. A remuneração 
base é de R$ 35,5 mil. Os valores extras pagos em 
dezembro são divididos entre verbas indeniza-
tórias – auxílios para transporte, alimentação, 
moradia e saúde – e vantagens pessoais, como 
13.º salário, indenizações por férias não tiradas e 
eventuais serviços extraordinários.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A única maneira conhecida de enfren-
tar tamanha calamidade é reduzir 
brutalmente a liberação de gases do 
efeito estufa na atmosfera, em particu-
lar o CO2

“ “ O cacique Marvel Xavante, condenado por matar Floriano Marcio Guimarães, 
que era chefe do posto da Fundação Nacional do Índio (Funai) em uma aldeia de 
Água Boa, foi preso na quarta (20) pela Polícia Federal. O crime ocorreu no dia 26 
de setembro de 2001 e, em 2011, o indígena havia sido condenado a cumprir 12 
anos e 5 meses de prisão, mas continuou em liberdade. Segundo a PF, policiais 
federais localizaram o indígena e o encaminharam à delegacia.

Ranking dos Políticos - Facebook
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cooperação com a china visa
facilitar parcerias comerciais
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso firmou nesta semana 
o marco de cooperação com 
o Instituto Sociocultural Bra-
sil-China (Ibrachina) com o 
objetivo de facilitar parcerias 
para promoção comercial, 
atração de investimentos e 
fomento de iniciativas para o 
desenvolvimento econômico, 
educação, cultura e ciência e 
tecnologia entre o Estado e a 
China.

O governador Mauro 
Mendes assinou o protocolo 
de intenções com o instituto, 
destacando que o país asiáti-
co é o principal mercado para 
os produtos mato-grossen-
ses, principalmente, diante 
do crescimento econômico 
da China.

“A China é o principal 
parceiro comercial de Mato 
Grosso nos últimos 11 anos e 
justamente por isso, essas re-
lações institucionais são tão 
importantes. Temos gran-
de capacidade de continuar 
crescendo, principalmente, 
no setor da produção de ali-
mentos, que pode ser dobra-
da nos próximos anos, e vejo 
na China a maior oportunida-
de que Mato Grosso tem de 
ampliar suas exportações e 
de gerar emprego e renda”, 
afirmou Mauro Mendes.

O diretor-presidente 

do Ibrachina, Thomas Law, 
participou da solenidade por 
videoconferência e afirmou 
que o país tem grande inte-
resse em estreitar as relações 
econômicas, educacionais e 
culturais e que a intenção do 
instituto é aprimorar essas 
iniciativas junto ao Governo 
de Mato Grosso.

“Posso garantir que nos 
empenharemos ao máximo 
para fazer o melhor possí-
vel para criar esse programa 
de valorização com a China, 
para que Mato Grosso torne-
-se uma referência para os 
países asiáticos”, asseverou 
Thomas Law. Além do gover-
nador e do representante do 
instituto, também assinaram 
o protocolo o secretário-che-
fe da Casa Civil, Mauro Car-
valho, o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Cesar 
Miranda, e deputados esta-
duais. “É mais um passo na 
política internacional desen-
volvida pelo Governo de Mato 
Grosso, pois agora temos um 
importante parceiro, que vai 
nos aproximar culturalmente 
e comercialmente da China, 
trazendo ainda mais investi-
mentos e melhorando a eco-
nomia do Estado”, destacou 
Cesar Miranda.

PROTOCOLO
DE INTENÇÕES
O Ibrachina tem como 

DIRETAMENTE. Mendes assinou protocolo de intenções com o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina)
Foto: tchélo Figueiredo

objetivo é promover e atrair investimentos

Chefe da Casa Civil afirma que fornecedores garantem o abastecimento

Vencimento foi prorrogado em Sinop Fávaro negou que PSD queira a ‘cabeça’ de Pazuello

Foto: divulgação

Foto: assessoria Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

O secretário da Casa Ci-
vil, Mauro Carvalho, garantiu 
que o estado não corre o risco 
de sofrer com a falta de cilin-
dros de oxigênio nos hospitais. 
Uma situação dessa natureza 
gerou o colapso na saúde pú-
blica em Manaus na semana 
passada.

Carvalho disse que as-
sim que soube da situação no 
Amazonas, entrou em contato 
com o secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo. 
Então, foi informado que os 
fornecedores e unidades de 
saúde do Estado haviam ga-
rantido que não há risco de 
desabastecimento.

“Ele já tinha se antecipa-
do e estamos com estoques 
abastecidos no Hospital Me-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito Roberto Dor-
ner prorrogou o vencimento 
de tributos municipais de Si-
nop. As taxas de fiscalização 
e vistoria, para emissão do 
alvará de funcionamento dos 
estabelecimentos industriais, 
comerciais e de prestadores 
de serviços, que antes ven-
ciam em 31 de janeiro, 28 de 
fevereiro e 31 de março, foram 
prorrogados para 11 de feve-
reiro, 11 de março e 11 de abril.

O Decreto 007/21 que 
prevê a prorrogação também 
estabelece descontos para os 
pagamentos. Quem optar em 
pagar a taxa de fiscalização e 
vistoria até 11 de fevereiro terá 
um desconto de 20%.

Já quem optar pelo pa-
gamento do alvará até 11 de 
março, terá um desconto de 
10% e, quem optar por pagar 
até 11 de abril, terá um des-
conto de 5% de abatimento 
na taxa final. Os descontos 
são automáticos e já constam 
na guia de pagamento.

tropolitano, em todos os polos 
e hospitais regionais. Não te-
mos risco de falta de oxigênio 
em Mato Grosso. Os estoques 
estão controlados tanto nas 
unidades de saúde do Estado 

EVITAR COLAPSO

Secretário garante: estado não
corre risco de faltar oxigênio

TRIBUTOS

Sinop prorroga prazo para pagamento 
de alvarás e mantém descontos

DA REPORTAGEM

O senador Carlos Fáva-
ro nega que seu partido, o 
PSD, esteja na lista de siglas 
do Centrão que pressionam 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) para derrubar 
o general Eduardo Pazuello 
do Ministério da Saúde. Nos 
bastidores, conforme a mí-
dia nacional, o grupo tenta 
reaver o comando da pasta, 
que tem um dos maiores 
orçamentos da Esplanada 
dos Ministérios.

Apesar de garantir que 
a legenda não queira a ca-
beça do general, Fávaro 
concorda que Pazuello cor-
re riscos de perder o cargo, 
por conta das divergências 
com Bolsonaro. O ministro 
está na função desde maio 
de 2020, após dois ministros 
deixarem o governo por não 
concordarem com a condu-
ta do presidente durante a 
pandemia. Efetivado em se-
tembro, Pazuello teria dei-
xado o presidente irritado 
por conta da derrota do Go-

verno federal na queda de 
braço pelo início da vacina-
ção contra a Covid-19. Além 
disso, após liberação das 
vacilas pela Anvisa, o gene-
ral mudou o discurso e dis-
se que o ministério nunca 
recomendou cloroquina ou 
outro medicamento, como 
tratamento precoce. “Na 
minha visão, ele entra em 
divergência com o próprio 
presidente da República, 
e sabemos o que acontece 
com ministro que entra em 
divergência com ele”.

Sobre apoio ao Gover-
no Bolsonaro, Fávaro afirma 
que o fato de o PSD coman-
dar o Ministério das Comu-
nicações, com o deputado 
Fábio Faria, não significa 
estar na base. “O PSD tem 
ministro no governo, mas 
é uma escolha pessoal do 
presidente. O partido tem 
postura de independência 
e apoia o que considera im-
portante para a população. 
Tem a independência para 
criticar quando achar ne-
cessário”.

ASSOPRA E MORDE

Fávaro admite que
ministro da Saúde 
‘corre riscos’

como nos nossos fornecedo-
res”, garantiu o chefe da Casa 
Civil.

Segundo Carvalho, to-
dos os fornecedores garanti-
ram que a situação está con-

trolada. 
Além disso, promete-

ram manter o fornecimento 
normal de cilindros para as 
unidades de saúde públicas e 
privadas de Mato Grosso.

foco a promoção e integra-
ção entre a cultura jurídica 
brasileira e chinesa por meio 
da tradução e divulgação 
de documentos, possuindo 
grande expertise nas rela-
ções jurídicas e de comér-
cio exterior com a China. O 
Instituto promove palestras, 

debates e workshops promo-
vendo o intercâmbio de co-
nhecimento e cultura, bem 
como estabelecendo opor-
tunidades de firmamento de 
parcerias. O Ibrachina integra 
a Frente Parlamentar Brasil 
China e a Frente Parlamen-
tar BRICS nacional e possui 

parcerias com várias universi-
dades, institutos e entidades 
brasileiras.

A expertise jurídica e co-
mercial do Instituto Sociocul-
tural Brasil-China irá auxiliar 
o Estado de Mato Grosso no 
seu posicionamento firme no 
mercado chinês, apoiando as 

empresas mato-grossenses 
de forma consultiva na inser-
ção ou consolidação em tal 
mercado igualmente pode 
ser útil para promover aproxi-
mações e parcerias nas áreas 
de educação, turismo, cultu-
ra, educação e tecnologia en-
tre outras.
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Quatro novas cultivares convencional
estão à disposição do produtor rural
DA REPORTAGEM

O Instituto Soja Livre 
apresentará durante eventos 
deste ano quatro novas varie-
dades de soja convencional 
que já estão em campo na sa-
fra 2020/21 e poderão ser ad-
quiridas pelos produtores ru-
rais para a safra 2021/22. Para 
o presidente do ISL, Endrigo 
Dalcin, estes lançamentos são 
importantes para dar compe-
titividade à soja convencional 
brasileira. “As empresas tra-
balharam muito nos últimos 
anos para apresentar aos agri-
cultores variedades conven-
cionais mais precoces e mais 
produtivas e conseguiremos 
mostrar neste ano estas novi-
dades em nossas vitrines nos 
dias de campo e exposições 
que iremos participar. O tra-
balho de pesquisa em germo-
plasma é fundamental para 
estes avanços e precisamos, 
também, trabalhar em um 
projeto de lei que remune-
re este elo da cadeia”, afirma 
Dalcin. As variedades demos-
tradas são BRS 7980, BRS 8381, 
BRS 284 (Embrapa), TMG 4377, 
TMG 4182 (TMG), AN 83 022sc, 
AN 80 111sc, AN 89 109sc, AN 88 
022sc (Agronorte). Segundo o 

pesquisador da Embrapa e di-
retor técnico do Instituto Soja 
Livre, Rodrigo Brogin, a 4377, 
da TMG, já caiu no gosto do 
produtor rural pela resistência 
ao nematoide de cisto; a 284, 
da Embrapa, era um material 
inicialmente plantado na re-
gião Sul do Brasil e chega a 
Mato Grosso agradando pela 
estabilidade na produção. 
Brogin afirma que os mate-
riais da Agronorte são selecio-
nados e têm muito potencial 
produtivo.

“O produtor rural testa 
as novas variedades aos pou-
cos para conhecer o compor-
tamento do material e saber 
se vai inserir no seu portfolio. 
A cada ano temos materiais 
mais competitivos pela evo-
lução dos programas de me-
lhoramento e, desta forma, 
damos opção para o agricul-
tor. Uma das formas de ele 
conhecer é nos eventos onde 
o Instituto Soja Livre apre-
senta suas vitrines e também 
das empresas associadas”, diz 
Brogin. O representante técni-
co comercial da TMG, Antônio 
Matias Ferreira, reforça a pre-
cocidade da 4377. “É uma va-
riedade super precoce, de 98 
a 103 dias na região do Parecis 

Foto: Divulgação

Novas cultivares serão apresentadas em eventos

SOJA. Lançamentos são importantes para dar competitividade à soja convencional
e Médio Norte de Mato Grosso, 
tem exigência de solo e resis-
tência a nematoide de cisto e 
grãos pesados. Já a 4182 tem 
ampla resistência a nematoi-
de de cisto também e é uma 
das mais completas”. Josimar 
Gross, gerente comercial da 
Agronorte, conta que a em-
presa tem dois materiais que 
já são competitivos no merca-
do: 83 022 e 89 109. Para esta 
safra, lançam duas cultivares: 
80 111, que tem alto desempe-
nho, com potencial produtivo 
em torno de 80 sc/ha, ciclo 
precoce, excelente tolerância 
à chuva e indicada para solos 
de média e alta fertilidade. A 
88 022 é um material de ciclo 
um pouco mais longo, caixa 
de produção muito alta, grãos 
pesados e vai bem em áreas 
de fertilidade média a baixa.

“Com esses lançamen-
tos, vamos melhorar muito 
nossa oferta de variedades de 
ciclo mais precoce para aten-
der uma grande demanda dos 
produtores para o plantio na 
melhor janela do milho safri-
nha e algodão nos diferentes 
municípios de Mato Grosso”, 
comenta Estenio Faria, geren-
te da Caramuru e conselheiro 
fiscal do ISL.

DA REPORTAGEM

Apesar dos preços his-
tóricos da soja e do milho em 
Mato Grosso, os agricultores 
têm se mostrado cautelosos 
na hora de negociar anteci-
padamente a produção. A 
incerteza quanto ao tama-
nho do impacto da falta de 
chuvas no desempenho das 
lavouras, refletiu no ritmo da 
venda antecipada das como-
dities. No último mês, o avan-
ço das vendas da soja safra 
2020/21 foi de apenas 2,09 
pontos percentuais segundo 
o Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), elevando o volume to-
tal negociado para 68,54% da 
produção estimada. Mesmo 
com o pé no freio, a comer-
cialização permanece como a 
mais rápida de todos os tem-
pos, superando a registrada 
neste mesmo período da úl-
tima safra, 59,06% e a média 
histórica para o período, que 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Desde ontem (21), os 
pneus para transporte de car-
gas entrarão no país sem pa-
gar Imposto de Importação. A 
medida foi decidida pelo Co-
mitê Executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Exterior 
(Camex), com o objetivo de 
reduzir os custos operacionais 
do transporte rodoviário de 
cargas no Brasil. Em nota, o 
Ministério da Economia infor-
mou ter atendido a pedido do 
Ministério da Infraestrutura. 
A Camex informou ter ouvido 
empresas do setor que, in-
formaram que os preços dos 
pneus de carga no mercado 
nacional têm ficado mais ca-
ros por causa da alta do dó-
lar, do aumento da demanda 
pelo produto e pela elevação 
do preço das commodities 

DA REPORTAGEM

As áreas de amostra-
gem de cultivares de soja já 
estão no ponto certo para 
que o sojicultor de Que-
rência e de todo o Médio 
Araguaia possa conferir, no 
Soja In’Técnica, os diferentes 
manejos, posicionamentos 
e emprego de tecnologias 
para aplicar em sua lavoura. 
A oitava edição do evento é 
nesta sexta-feira (22) e pro-
mete trazer muita informa-
ção para a classe produtiva.

A edição de 2021 terá 
a participação de 40 em-
presas, que irão apresentar 
em campo os resultados de 
73 cultivares de soja. O Soja 
In’Tecnica é realizado anual-
mente no município de Que-
rência, maior produtor de 
grãos do Vale do Araguaia, e 
é uma realização da empresa 
Rural Técnica e do Sindicato 
Rural de Querência, com pa-
trocínio do Senar-MT e apoio 
da Aprosoja-MT.

Para o presidente do 
Sindicato Rural de Querên-
cia, Gilmar Wentz, na edição 
deste ano, haverá uma ex-
celente oferta em termos de 

variedade de soja e manejo. 
“A expectativa é boa. A área 
foi bem implementada. É 
uma boa vitrine para o pro-
dutor olhar e decidir o que 
melhor se encaixa para sua 
lavoura”, afirma.

O evento se justifica em 
Querência, que possui atual-
mente em torno de 400 mil 
hectares de áreas cultivadas. 
“Quase tudo isso é soja, ago-
ra entrando algodão”. explica 
Wentz, que complementa 
que o município também se 
fortalece na safrinha. “Ano 
passado tivemos 250 mil 
hectares de milho. Nesse 
ano acredito que, em função 
do preço do milho, por mais 
que tenhamos atrasado um 
pouco o início do plantio da 
soja, teremos um pouquinho 
mais”, finaliza.

Frente a Pandemia do 
Covid-19, todos os protocolos 
de saúde serão seguidos no 
evento, com disponibilização 
de máscaras, álcool em gel 
e aferição de temperatura. 
O Soja In’Tecnica é realizado 
na Estação Rural Técnica, na 
Fazenda Londrina, tem início 
às 7h e se estende durante o 
dia todo.

Incerteza quanto ao desempenho das lavouras
prejudicadas pela seca

Imposto de 16% será retirado para diminuir custos para caminhoneiros

Evento será realizado nesta sexta

SOJA E MILHO

Agricultores adotam cautela
nas vendas antecipadas em MT

TRANSPORTE DE CARGAS

Tarifa de importação de pneus é zerada

É HOJE

Querência recebe o 
8º Soja In’Técnica

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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(bens primários com cotação 
internacional). A medida vale 
a partir da publicação da re-

é de 50,95%.
Este ritmo recorde, no 

entanto, tende a ser supera-
do. A comercialização futura 
da safra 2021/22 tem esta-
belecido novos patamares 
no estado. Além de começar 
mais cedo que em anos ante-
riores, as vendas já alcançam 
volumes inéditos. Os agricul-
tores negociaram 15,95% da 
soja que só vai ser colhida no 
ano que vem. Volume muito 
superior ao negociado nesta 
mesma época do ano pas-
sado, (4,82%) e à média das 
últimas cinco safras para o 
período, que é de 0,96%. Os 
preços atrativos do milho 
em dezembro, com 12% de 
valorização em relação ao 
mês anterior, impulsionaram 
as vendas futuras do cereal, 
de acordo com o acompa-
nhamento feito pelo Imea. 
As negociações para a safra 
2020/21 avançaram 4,14 pon-
tos percentuais, chegando a 
66,83% da produção prevista. 

O ritmo supera os 56,88% que 
estavam comercializados 
nesta mesma época do ano 

passado, e também e tam-
bém a média histórica para o 
período, que é de 45,5%.

solução no Diário Oficial da 
União. Em 2020, 1,28 milhão 
de pneus novos de borracha, 

usados em caminhões, foram 
importados pelo Brasil, num 
total de US$ 141,8 milhões.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento 
e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e noturno, 
cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de Sinop 
– MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

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

www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208
www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

RODRIGO SANDRI ZACCHI, brasileiro, casado CPF 
923.574.901-87 requereu junto a SEMA-MT para o Plano 
de Manejo Florestal Sustentável –PMFS para a FAZENDA 
CRUZEIRO DO SUL, localizada no município de Itauba - 
MT com dispensa de EIA/RIMA.

PARIS LOTEAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
21.484.124/0001-60, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua das Aroeiras, nº 629, Sala 08, Se-
tor Comercial na Cidade de Sinop-MT, torna Público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA/MT o pedido de Licença Prévia (L.P) e Licença 
de Instalação (L.I) para a Etapa-03 do Loteamento Urbano 
denominado RESIDENCIAL PARIS, localizado na Estrada 
Nanci, Lote nº 79 e 80/O, Zona Urbana, na Cidade de Si-
nop MT.

 DTI SEMENTES S.A. – CNPJ: 22.755.760/0007-37, torna 
público que requereu junto a SAMA/Sorriso a Alteração de 
Razão Social do Processo n° 2020/0493 e a Licença de 
Instalação-LI, para a atividade de “Comércio atacadista de 
sementes, fl ores, plantas e gramas” do empreendimento a 
ser instalado na Rodovia BR163, Km706, Gleba Rio Verde, 
Fazenda Santa Maria, Zona rural, município de Sorriso/MT. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.
comRC 

A empresa Edson Rodrigues da Silva – ME, CNPJ nº 
17.273.395/0001-07, localizada no município de Guaran-
tã do Norte-MT, na estrada Recanto dos Pássaros, nº 02, 
Bairro Jardim Araguaia, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso 
(SEMA-MT), a Renovação da LO nº 315409/2017

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2.021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO - objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E 
HOSPITAL MUNICIPAL. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 
22/01/2.021 às 08h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); DO ENCERRAMENTO 
DAS PROPOSTAS:  Dia 04/02/2.021 às 08h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04/02/2.021 às 08h00 (HORÁ-
RIO DE BRASÍLIA - DF); INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 
04/02/2.021 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, 21 de janeiro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Ofi cial. 

Item  Descrição dos Serviços Qtd. Und. Valor Unit. Valor Total 
01  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA ENVOLVENDO 
ÁREA CONTABIL, FINANCEIRA, 
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES 
DE CONTAS”  

12 Mês R$ 12.500,00 R$ 147.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

AVISO DE ADESÃO DE ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2021 

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE –MT, torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu 
a Ata de Registro de Preços n° 067/2020, oriunda do Pregão Presencial n° 046/2020, promovido pela Prefeitura 
Municipal de Itanhangá - MT, visando a “CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO ÁREA 
CONTABIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS”, de acordo com a legislação 
específica vigente. CONTRATADA: FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 20.936.958/0001-04, estabelecida na Avenida Blumenau, n.º 2385, Sala 104, cidade de Sorriso 
-  MT, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr. Marcos Antonio Maia, portador do RG nº 927.104 
SSP/MT e CPF nº 850.523.291-72. VALOR: O valor global da referida adesão atinge o montante de R$ 
147.000,00 (cento e quarenta e sete mil), sendo que foi aderido o seguinte item: 

-  HOMOLOGO. Ipiranga do Norte-MT, 21 de janeiro de 2021.  
Orlei José Grasselli 

Prefeito Municipal 

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 023/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO SOBRE RIO CELESTE – 
ESTRADA SODEMA E ESTRADA RODEIO EM SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa: KADRE ARTEFATOS DE 
CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 97.541.878/0001-76 – 
LOTE I – Valor R$ 778.736,53; LOTE II – Valor R$ 776.409,18, Valor 
Global da Licitação R$ 1.555.145,71.

Comissão Permanente de Licitação

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO – 001/2021 TENDO COMO 
OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE LEITE E BEBIDA LÁCTEA DESTINADOS À 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS 
EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2021“CONFORME A 
SEGUIR, EMPRESAS VENCEDORAS: EMPRESA VENCEDORA: 
ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI, CPF Nº 018.418.570-09. ITENS 
VENCEDORA: 842247 – R$ 4,65 – VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 
109.972,50 – 842410 – R$ 3,25 – VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 81.510,00. 
VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ 191.482,50. VALOR TOTAL GERAL: 
R$ 191.482,50.

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 023/2020

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 001/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GUARANTÃ LTDA, com CNPJ nº 
16.968.051/0001-41, fora julgada APTA ao EDITAL N° 001/2021 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 009/2020 para os serviços médicos, no segmento de 
“CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MONITORAÇÃO E EVOLUÇÃO DE 
PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO 
ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS - 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de janeiro de 2021. 
                                                 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP

 
 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2020 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021 

 
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO 

DE ULTRASSONOGRAFIA. 
 

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no 
segmento de CREDENCIAMENTO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, A 
SER PRESTADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT 
OU ONDE O CONSÓRCIO INDICAR, para credenciarem-se objetivando futura e 
eventual prestação de serviços como procedimentos e atividades correlatas, 
conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo Edital 
Complementar de Chamada Pública. 

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

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 
13h00 às 17h00, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 
02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, 
permanecendo em aberto pelo período de 30 (TRINTA) dias a contar do primeiro 
dia útil da publicação para quaisquer novos interessados. 
 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br.  

Peixoto de Azevedo-MT, 19 de janeiro de 2021. 
 

Jessica Dayane Multa 
Presidente - CPL 
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Botafogo vai precisar de
um milagre digno de filme
DA REPORTAGEM

O torcedor botafoguen-
se é, antes de tudo, um forte. 
A derrota para o Atlético-GO 
deixa o destino do clube do 
coração praticamente selado 
no Campeonato Brasileiro. 
E se Eduardo Barroca preci-
saria ser um super-herói ao 
assumir o clube e fazer com 
que escapasse do rebaixa-
mento, agora está mais para 
Tom Cruise em busca de 
cumprir a missão impossível: 
sete vitórias nos próximos 
sete jogos.

Um aproveitamento de 
100% em sete partidas já é 
um tremendo desafio por si 
só. Porém, o Botafogo tem 
outros três obstáculos para 
atingir esse objetivo.

As sete vitórias necessá-
rias ao Botafogo equivalem 
a quase o dobro do que o 
clube conquistou em 31 ro-
dadas (quatro); as sete vitó-
rias necessárias ao Botafogo 
são mais da metade dos jo-
gos que o Botafogo venceu 
em toda a temporada (12); 
o desempenho de um time 
que levou gol em todos os 
últimos 13 jogos, e marcou 
em quase metade deles, não 
convence nem um pouco.

Para a partida contra 

o Atlético-GO, Eduardo Bar-
roca apostou em mais uma 
mudança. O técnico promo-
veu a estreia de Matheus 
Nascimento como titular. 
Centroavante de ofício, o ga-
roto de 16 anos atuou mais 
pelo lado direito - como vi-
nha fazendo também no 
sub-20, justificou o treinador.

A atuação da joia alvi-
negra foi discreta no ataque 
e razoável na parte defen-
siva, já que exerceu bem o 
trabalho de cercar e dar o 
bote quando necessário. Mas 
enquanto o futuro do Bota-
fogo esteve em campo, nada 
aconteceu que fosse capaz 
de mudar o presente. Na ver-
dade, foi ele ser substituído 
para que os gols saíssem.

Enquanto o placar ain-
da estava 0 a 0, o Botafo-
go pouco cruzava, mesmo 
tendo três atacantes preen-
chendo a área. Quando isso 
aconteceu, Bruno Nazário 
achou Pedro Raul, que es-
corou de cabeça e Matheus 
Babi parou no goleiro. A boa 
chance no segundo tempo 
lembrou a melhor oportu-
nidade do primeiro, quando 
Marcelo Benevenuto cabe-
ceou para outra boa defesa 
do goleiro. Esse parecia ser 
o caminho do Botafogo, mas 

Foto: André durão

Botafogo está cada vez mais fraco no Campeonato Brasileiro

DERROTA DE VIRADA. Missão impossível que o time tem pela frente: 100% de aproveitamento

Vagner Mancini com Cássio no Corinthians

Foto: rodrigo CoCA

DA REPORTAGEM

O técnico Vagner Man-
cini deixou bem claro após 
ver seu time ser derrotado 
por 4 a 0 no clássico diante 
do Palmeiras, no início da se-
mana, que a meta do Corin-
thians segue a mesma nas 
nove rodadas finais do Bra-
sileirão: buscar uma vaga na 
próxima edição da Libertado-
res. “Não é um obstáculo que 
vai fazer com que a gente 
mude ou desista do que está 
na nossa frente. Temos 27 
pontos em disputa e vamos 
atrás da vaga.

Hoje com 42 pontos, 
o Timão está fora da zona 
de classificação e enfrenta 
o Sport, às 21h (de Brasília) 
desta quinta-feira, na Neo 
Química Arena, para tentar 
se reaproximar do pelotão de 
frente.

Dos nove jogos que res-
tam, cinco serão dentro da 
Neo Química Arena e outros 
quatro serão longe dela. En-
tre os adversários, apenas 
Flamengo e Internacional es-
tão hoje acima do Timão na 

classificação.
O Brasileirão oferece 

vaga direta à fase de grupos 
da Libertadores para os qua-
tro primeiros colocados e 
tem mais duas vagas dispo-
níveis para as fases de mata-
-mata preliminares. Mas isso 
pode aumentar...

Finalistas da Copa do 
Brasil, Palmeiras e Grêmio 
podem abrir um G-7 caso si-
gam entre os seis primeiros 
após o título. Caso o Palmei-
ras perca a final, mas con-
quiste o título da Libertado-
res contra o Santos, o rival 
poderá abrir um G-8 caso 
fique entre os seis. Título du-
plo do Palmeiras abriria só 
um G-7.

Foi se beneficiando de 
um G-8 que o Corinthians 
conquistou vaga na fase pré-
via da Libertadores via Bra-
sileirão em 2019. Campeão 
brasileiro e da Libertadores, 
o Flamengo abriu mais uma 
vaga de classificação. Ao 
mesmo tempo, o Athletico-
-PR campeão da Copa do 
Brasil terminou em quinto, 
abrindo o G-8.

CORINTHIANS

27 pontos e torcida 
pelo G-8 para chegar 
à Libertadores

DA REPORTAGEM

Após uma temporada 
discreta, com eliminação 
precoce nas quartas de final 
do Estadual e uma campa-
nha muito ruim na Série D 
do Campeonato Brasileiro, 
o Sinop FC começou o ano 
de 2021 com o pé direito – e 
calibrado – e surpreendeu.  
Jogando no Estádio Gigante 
do Norte, a equipe goleou na 
quarta-feira o Águia Negra-
-MS, atual campeão sul-ma-
to-grossense, por 4 a 0. Com 
a vitória, a equipe avançou 
à fase de oitavas de final, na 
qual vai encarar o Atlético-
-GO, que está na Série A do 
futebol nacional. O duelo 
será na próximo segunda 
(25), às 15h, no Estádio Antô-
nio Accioly, em Goiânia – essa 
fase ainda em jogo único 

também. O time comandado 
pelo técnico Rubem Xavier 
Junior soube neutralizar as 

Sinop fez 4 a 0 no campeão sul-mato-grossense

COPA VERDE

Goleada do Sinop chega a ser
surpreendente; adversário é o Dragão

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

DA REPORTAGEM

O lateral-direito Lucas 
Ramon exaltou a sequência 
invicta do Cuiabá na reta fi-
nal da Série B, após a vitória 
contra o Paraná por 2 a 0, na 
noite da última terça-feira, na 
Vila Capanema, pela 36ª da 
Segundona. O triunfo deixou 
o Dourado a um ponto de ga-
rantir o acesso inédito à elite 
do futebol brasileiro.

O Auriverde conseguiu 
dar o sprint final, se consoli-
dou na terceira posição e de 
quebra emplaca a sequência 
de cinco jogos de invencibili-
dade - são três vitórias e dois 
empates – 1x0 no Juventude, 
4x0 no Guarani, 2x0 no Para-
ná, 0x0 com o Cruzeiro e 2x2 
com a Ponte Preta.

“Estamos 100% focados 
e concentrados para con-
cluir nosso objetivo na com-
petição. O acesso está muito 
próximo. Mantivemos a con-
centração e conseguimos 
vencer o Paraná, em um jogo 
difícil. Fico feliz em contribuir 
com o time. Individualmente, 
minha temporada tem sido 
muito boa”, destacou o joga-
dor.

O Cuiabá está próximo 
de garantir a vaga para à Sé-
rie A do Brasileirão. “Teremos 
pouco tempo para descan-
sar. Ainda temos dois jogos 
importantes na sequência 
da competição. Estamos evo-
luindo no coletivo e também 

CUIABÁ

Lateral exalta bom momento
na reta final da Série B

Lucas Ramon herdou a vaga na lateral deixada após a saída de Hayner
de forma individual. Todos 
por aqui estão empenhados 
para conquistar o acesso à 
Série A”, concluiu.

Cuiabá e Sampaio Cor-
rêa se enfrentam nesta sexta 
(22), às 20h30, na Arena Pan-
tanal, na Capital. Um empate 

ações do adversário e buscar 
a classificação em jogo único 
em casa. Os gols do triunfo 

basta para o Dourado con-
quistar o acesso. Entretan-
to, CSA e Juventude duelam 
em jogos no mesmo dia, um 
pouco antes. Caso um deles 
não vença, a equipe mato-
-grossense já entra em cam-
po com acesso garantido.

foram marcados por Tiago 
Mineiro, Edinaldo, Cristian e 
Marllon.

os raros cruzamentos aca-
baram por aí. O gol saiu em 
algo surpreendente no time: 
um contra-ataque. Victor 
Luis roubou a bola no campo 
de defesa, tocou para Bruno 
Nazário, que avançou e foi 
parado com falta, mas a bola 
sobrou para Pedro Raul. Com 
a vantagem, o camisa 9 ro-
lou para Victor, que devolveu 
para o artilheiro alvinegro no 
ano bater para o gol. Jean 
deu rebote e Matheus Babi 
aproveitou. Parecia o sopro 
de esperança que o time pre-
cisava para pensar “vai dar”.

Mas a sensação durou 
três minutos. Assim como 
surgiu a euforia, veio a apre-
ensão de mais um gol sofri-
do. Marcelo Benevenuto não 
acompanhou Daniel Gomes 
no primeiro gol, e no segun-
do não conseguiu impedir a 
finalização, bem como Vic-
tor Luis não cortou o passe 
e nem Kanu o cruzamento. 
Para fechar o placar, o za-
gueiro mais regular também 
errou, mas no posicionamen-
to, e deixou o companheiro 
de defesa sozinho contra 
dois.

“Em nenhum dos sete 
jogos a gente levou vanta-
gem para o intervalo. Leva-
mos gol nos sete jogos que 

disputamos. Tirando jogo 
com o Coritiba, quando as 
substituições fizeram algu-
ma diferença, os outros seis 
jogos sempre que substituí-
mos a equipe perdeu, sofreu 
gols. Então existe desequilí-
brio desportivo muito claro. E 
coletivo também. Hoje tive-
mos diversas oportunidades, 

saímos na frente, sofremos 
o gol imediatamente com 
superioridade numérica na 
área. A gente também tem 
sofrido muitos gols nessa si-
tuação. Precisamos corrigir e 
evitar”, analisou.

Agora resta a missão 
impossível. A meta de sete 
vitórias que restava após o 2 

a 1 de virada contra o Coriti-
ba - único triunfo nos últimos 
18 jogos - está ainda mais 
distante para alcançar 44 
pontos e escapar do rebaixa-
mento. O discurso é de que 
enquanto tem bambu, tem 
flecha, mas internamente o 
planejamento é a Série B, e é 
assim que tem que ser.
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A vacinadora e técnica 
em enfermagem Margarida 
Mattos, 56 anos, foi a primei-
ra pessoa a receber a dose da 
vacina contra a Covid-19 em 
Sinop. Ela é servidora muni-
cipal e está há 19 anos atu-
ando nas unidades básicas. 
O ato ocorreu na Prefeitura, 
na manhã desta quinta (21), e 
marca o início da imunização 
dos profissionais do setor da 
Saúde.

“Estou muito emocio-
nada, a gente já passou por 
muitas coisas, campanhas 
de vacinas, mas nada com-
parado a isso. Isso significa 
uma esperança de que mui-

SINOP

Técnica em enfermagem é 
a primeira a ser vacinada

Começou a vacinação contra Covid em Sinop

Foto: AssessoriA

tas vidas serão valvas e a vida 
vai voltar ao normal. Não po-
demos descuidar ainda, não 
tem como achar que está 
tudo certo”, disse a técnica.

À tarde, uma equipe da 
secretaria, incluindo a primei-
ra imunizada, deu continui-
dade aos trabalhos de vaci-
nação junto aos profissionais 
da Unidade de Atendimento 
Covid-19 dos bairros Primave-
ras e Paraíso. Nesta primeira 
remessa, mil profissionais do 
setor da saúde, que estão na 
linha de frente de combate à 
Covid – entre a rede pública 
e privada –, serão imunizados. 
As demais doses serão para 
os idosos acima de 60 anos. 
A imunização está prevista 
para começar hoje (22).

Advogada assume cargo após presidente 
ser denunciado por assédio sexual
DA REPORTAGEM

A servidora Emanue-
le Gonçalina de Almeida, 
39 anos, foi nomeada presi-
dente do Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea-MT). O presidente an-
terior, Marcos Catão Dorne-
las Vilaça, foi denunciado por 
uma ex-servidora da pasta 
por assédio sexual supos-
tamente cometido no final 
do ano passado. Com a re-
percussão e pressão de mo-
vimentos sociais, ele pediu 
afastamento do cargo.

Emanuele é advogada, 
concursada e trabalha há 
sete anos no órgão de defesa, 
exercendo anteriormente o 
cargo de diretora administra-
tiva. “A nova presidente tem 
como objetivo dar continui-
dade ao trabalho iniciado no 
Indea na gestão do governa-
dor Mauro Mendes, valorizar 
o servidor do Instituto e tra-
balhar de forma democrática 
com a área técnica”, disse a 
assessoria da pasta.

ATÉ QUANDO?
Antes do anúncio de 

Vilaça, cerca de 50 mulheres 
que fazem parte do movi-
mento “Até Quando?” rea-
lizaram uma manifestação 
contra a atitude do governo 
estadual em manter no car-
go o presidente do Indea. 
A manifestação surgiu do 
grupo “Mulheres MT”, e con-
ta também com uma série 
de vídeos com o tema “Até 
quando?”.

O CASO
A vítima, 19 anos, hoje 

ex-servidora do estado, atuou 
como assessora do presiden-
te por sete meses. Um bole-
tim de ocorrência foi registra-
do no dia 16 de novembro na 

Polícia Civil de Cuiabá, que 
investiga o caso. De acordo 
com a jovem, ela era respon-
sável por auxiliar o presiden-
te, servir café e outras ativida-
des da função dela.

Foto: indeA/Mt

Emanuele Gonçalina de Almeida foi nomeada presidente do Indea-MT

INDEA-MT.  Emanuele é advogada, concursada e trabalha há sete anos no órgão de defesa

DA REPORTAGEM

O cacique Marvel 
Xavante, condenado por 
matar Floriano Marcio Gui-
marães, que era chefe do 
posto da Fundação Na-
cional do Índio (Funai) em 
uma aldeia de Água Boa, 
a 700 km de Cuiabá, foi 
preso na quarta (20) pela 
Polícia Federal. O crime 
ocorreu no dia 26 de se-
tembro de 2001 e, em 2011, 
o indígena havia sido con-
denado a cumprir 12 anos 
e 5 meses de prisão, mas 
continuou em liberdade. 
Segundo a PF, policiais fe-
derais localizaram o indí-
gena e o encaminharam à 
delegacia.

“A Polícia Federal res-
salta que reconhece a or-
ganização social, os usos, 
costumes e tradições, bem 
como a pluralidade étnica-
-cultural das diversas co-
munidades indígenas, mas 
ressalta que os indígenas 
que se encontram em ple-
no gozo de seus direitos 

DA REPORTAGEM

A GOL Linhas aéreas 
vai começar a operar voos 
nos aeroportos de Lucas 
do Rio Verde, Nova Mutum, 
Juína e Tangará da Serra. A 
assessoria da empresa in-
formou que as vendas dos 
bilhetes já foram abertas e 
os voos começam a partir 
do dia 15 de fevereiro.

De acordo com a 
companhia aérea a exce-

Motivação do crime seria disputa de terras na
região à época 

ÁGUA BOA

Cacique que matou servidor da
Funai há 20 anos é preso pela PF

NORTÃO

GOL firma parceria e passa
a operar voos em fevereiro

Foto: divulgAção

ção é a rota para Nova Mu-
tum, que ainda não tem 
data definida de comer-
cialização de tickets. A pre-
visão é que as vendas para 
este trecho comecem “nos 
próximos dias”, segundo a 
empresa. A GOL informou 
ainda que os trechos se-
rão operados em parceria 
com outra companhia, a 
Asta Linhas Aéreas. “Es-
tes destinos no interior 
mato-grossense reforçam 

civis e possuem grau de 
cultura e estágio adequa-
do, são plenamente res-
ponsáveis por suas ações. 
Por isso são responsabi-
lizados penalmente por 
crimes cometidos, com to-
das as imposições legais”, 
disse a instituição. O indí-
gena foi denunciado pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) por ter cometido o 
homicídio em 2001. Con-
forme consta na denúncia, 
o índio era na época caci-
que da aldeia Tritopa, em 
Água Boa, onde o servidor 
Floriano Guimarães fazia a 
demarcação das terras.

Ainda segundo a de-
núncia, a vítima, o caci-
que e um outro indígena 
foram até Nova Nazaré, e 
a caminho da aldeia Trito-
pa o servidor foi degolado 
por Marvel com um cani-
vete. O servidor da Funai 
foi encontrado na aldeia 
por um índio. A motivação 
do crime, segundo o MPF, 
seria a disputa de terras na 
região.

o compromisso da GOL, 
que acredita na expansão 
regional e sub-regional e 
no processo de democrati-
zação do acesso ao trans-
porte aéreo no país”, disse 
a empresa. Segundo nota, 
com a parceria firmada, 
os clientes terão facilida-
des como compra única 
dos bilhetes em todos os 
canais de vendas da GOL, 
além de terem um único 
check-in e despacho de 

bagagem da origem até o 
destino final, mesmo em 
caso de conexões na via-
gem. Os quatro trechos 
serão operados pela Asta 
com aeronaves Cessna 
Grand Caravan, com ca-
pacidade para até 9 pas-
sageiros. Em Sinop, a Gol 
opera desde novembro 
de 2019 com aeronaves 
Boeing 737 com capacida-
de para mais de 130 passa-
geiros.

No dia 12 de novembro, 
a ex-assessora relatou que 
entrou na sala do presidente 
para repor garrafas de água 
e que passou a ser assedia-
da. O ex-presidente teria dito 

que ‘ela não precisava ficar 
de máscara na sala’. Em se-
guida ele teria massageado 
o órgão sexual dele sobre a 
calça, olhando para a vítima.

A jovem relatou, em de-

poimento, que ficou em cho-
que, mas mesmo assim tra-
balhou no dia seguinte. Ela 
decidiu contar sobre o episó-
dio à família dela, que a acon-
selhou a pedir desligamento 

do Indea e registrar boletim 
de ocorrência. A exoneração 
da servidora foi feita no dia 16 
de novembro e publicada no 
dia 24 de novembro no Diário 
Oficial do Estado (DOE).
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Relatório reafirma descumprimento
de contrato e necessidade de obras
DA REPORTAGEM

O relatório final ela-
borado por membros da 
Comissão da BR-163 da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT) reafir-
ma descumprimento do 
contrato de concessão da 
rodovia, principalmente 
quanto à morosidade para 
realizar obras de duplica-
ção e aponta a necessida-
de de revisão de plano de 
cura. Um dos pontos dis-
cutidos é a necessidade de 
obras em pontos críticos 
da estrada.

Caso haja um acordo 
entre o Governo Federal e 
a Rota do Oeste no que diz 
respeito ao Plano de Cura 
apresentado pela conces-
sionária, a OAB-MT tam-
bém aponta no relatório a 
necessidade da revisão de 
alguns pontos para que 
por exemplo, obras come-
cem em pontos mais críti-
cos da rodovia.

Até chegar ao docu-
mento final, a comissão 
aprofundou estudos na re-
visão bibliográfica da legis-
lação, doutrina e jurispru-
dência acerca do tema de 
concessões públicas, bem 
como ao levantamento de 
informações e documen-
tos perante órgãos públi-
cos e do próprio concessio-
nário, além de reuniões de 
discussão com a Agência 
Reguladora (ANTT), com 
a Concessionária Rota do 
Oeste e com parte da ban-
cada federal d de Mato 
Grosso junto ao Congresso 
Nacional.

Por meio de reuniões 
virtuais também foram 
ouvidos representantes 

de sindicatos rurais, asso-
ciações comerciais, enti-
dades de classe, prefeitos 
de cidades cortadas pela 
rodovia e parlamentares 
de bancadas municipais e 
também, estadual e fede-
ral, além de advogadas e 
advogados que atuam nas 
subseções localizadas no 
“eixo da soja”. 

Muitos deles inte-
gram movimentos sociais 
na região Médio Norte, a 
exemplo de Lucas do Rio 
Verde, Sorriso e Sinop, cria-
dos para exercer cobrança 
junto às autoridades, evi-
denciando prejuízos e gra-
vidades ocasionadas aos 
usuários da rodovia e so-
ciedade em geral.

Como reforça o co-
ordenador da Comissão, 
Abel Sguarezi, “diante de 
um cenário de substancial 
inadimplemento contratu-
al numa concessão pública 
e na violação de prerroga-
tivas de Estado, mais do 
que justificável, se faz ne-
cessária a atuação da OAB-
-MT com vistas a debater a 
questão com a sociedade 
civil organizada, e se for o 
caso, adotar medidas que 
lhe são legalmente atribu-
ídas para a defesa da socie-
dade e da ordem jurídica”.

A Comissão buscou 
um entendimento de todo 
o processo também junto 
a procuradores e direto-
res da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), diretoria da Rota 
do Oeste, Tribunal de Con-
tas da União e Câmara de 
Comércio Internacional. 
“Para apresentar o relató-
rio que destrincha toda a 
situação jurídica que en-
volve processos judiciais, 

Comissão aprofundou estudos sobre legislação, doutrina e jurisprudência

ROTA DO OESTE. OAB aponta que vários pontos críticos precisam de obras urgentemente
Foto: Divulgação
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ÀS AULAS

nos dedicamos à análise 
de mais de 50 mil páginas 
de documentos”. 

PLANO DE CURA
Para incluir a socie-

dade nas discussões ad-
ministrativas, a OAB-MT 
aguarda resposta do poder 
público, especialmente, 
em solicitação de partici-
pação como amicus curiae 
nos autos do processo 
50500.321614/2019-88. Vale 
ressaltar, a comissão apon-
ta que o processo de cura é 
a saída mais rápida, mas se 
não houver acordo em re-
lação ao processo de cura, 
o contrato poderá avançar 
para caducidade.

“Queremos fazer 
parte dessas discussões, 
principalmente porque 
o plano de cura pode ser 
alvo de questionamento, 
principalmente em algu-
mas ações propostas. Caso 
das obras começarem por 
Cuiabá e não pelos trechos 
mais críticos entre Sorri-
so e Sinop, por exemplo. É 
preciso levar em conta le-
vantamentos como estes”. 
Outro ponto questionado 
pela comissão é o prazo 
muito amplo para conclu-
são das obras que de 2019 
é prorrogado até 2030.

OUTRO LADO
A Rota do Oeste res-

salta em nota que a parti-
cipação de órgãos como a 
OAB-MT nas tratativas so-
bre a retomada das obras 
de duplicação da BR-163 
é de grande valia e espe-
ra a participação de mais 
órgãos, especialmente 
quando chegar a etapa das 
audiências públicas. “Do 
momento da elaboração 

do relatório do órgão até 
a presente data, o plano já 
contou com diversas evo-
luções, entre elas algumas 
que vão de encontro com a 

visão da OAB/MT. A Rota do 
Oeste informa que o plano 
para retomada das obras 
segue em tratativas entre 
a empresa e a Agência Na-

cional de Transportes Ter-
restres (ANTT). Haverá ain-
da uma fase de análise do 
TCU (Tribunal de Contas da 
União)”, finaliza.


