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TEMPO INDETERMINADO

CAPITÃO

Edenílson
retoma
protagonismo
no Inter

Esteve perto de deixar o 
Inter, oscilou em campo, mas 
fi cou. Ganhou a braçadeira de 
capitão, retomou o padrão de 
atuações e já são duas assis-
tências e um gol nos últimos 
três jogos. Edenílson viveu tudo 
isso – e um tanto mais – em sete 
meses desde sua última partida 
de Libertadores            Página - 6

EXTENSÃO DE USO

Mendes quer 
subsídio para 
quem contratar
reeducandos

O governador Mauro Mendes (DEM) 
enviou à Assembleia Legislativa, 
um projeto de lei que visa reduzir a 
reincidência de crimes cometidos 
por ex-reeducandos em Mato Grosso, 
oportunizando também a geração de 
empregos. Esse subsídio será mensal 
e poderá ser pago às empresas por 
até um ano, sendo possível prorrogar 
para mais um ano.                                  Página  -3

O Ministério da Agricultura aprovou a extensão de uso de mais 17 defensivos agrícolas para as 
culturas de suporte fi tossanitário insufi ciente, também conhecidas como minor crops (peque-
nas culturas).                                    Página -4

DIVULGAÇÃO

MICHEL ALVIM - SECOM/MT

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

17 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Apesar do Detran-MT já ter retomado a aplicação das provas práticas 
para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e mudança de 
categoria, os candidatos não precisam ter pressa em realizar o exame. 
Isso porque a portaria n° 195 do Contran suspendeu, por tempo indeter-
minado, o prazo para os processos de habilitação.                    Página -7

Contran suspende os prazos
para processos das CNHs

QUINTA-FEIRA
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COLNIZA MILHO SORRISO PARLAMENTO



    

Tudo na cidade deve existir em função da quali-
dade de vida da população que lhes dá origem e 
sentido. E não o inverso

O Brasil anda a passos lentos no rumo de uma eco-
nomia de mercado funcional, em que exista liberdade 
de empreender, condições equânimes de competição 
e, portanto, decisões de investimento orientadas pela 
eficiência. O avanço é lento, a expansão da produtivi-
dade é baixa e, como se não bastasse, há quem queira 
minar tais esforços.

Ao ameaçar intervir no mercado de equipamentos 
de telecomunicação de 5G, o governo de Jair Bolsonaro 
quer submeter decisões pautadas pela lógica da eficá-
cia por razões ditas de Estado ou segurança nacional 
—sem que se vejam até aqui motivos para tanto.

“Quem vai decidir 5G sou eu. Não é terceiro, nin-
guém dando palpite por aí, não”, disse o presidente, em 
3 de setembro. Tratava-se, ao que parece, de reação à 
desenvoltura com que o vice-presidente, general Ha-
milton Mourão, pronunciara-se sobre o tema na véspe-
ra.

Qualquer que fosse o motivo, a bravata embute 
uma sinalização das mais preocupantes. O país, afinal, 
dispõe de uma Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), à qual cabe o papel de regular o setor com au-
tonomia em relação ao governante de turno.

O debate sobre o tema em breve vai se tornar de-
cisivo. O governo pretende realizar até maio do próximo 
ano o leilão das frequências de 5G, as estradas no ar por 
onde é feita a transmissão de dados. As empresas na-
cionais se preparam, pois, para adquirir equipamentos 
a fim de utilizar essa tecnologia. Os três maiores forne-
cedores são a chinesa Huawei, a finlandesa Nokia e a 
sueca Ericsson.

Em conflito econômico, tecnológico e diplomático 
com a China, os Estados Unidos fazem pressão brutal 
para barrar o acesso das empresas chinesas aos merca-
dos. Japão, Reino Unido e França, na prática, barraram 
a Huawei do 5G, e a Alemanha estuda medidas que de-
vem inviabilizá-la no país.

O Brasil está, assim, no meio de uma disputa en-
tre um tradicional aliado, os EUA, e o maior parceiro co-
mercial, o gigante asiático.

A postura deve ser de pragmatismo, levando em 
conta os interesses da economia e dos consumidores 
brasileiros. A busca deve ser pela combinação ótima de 
melhor tecnologia e menores custos, evitando a todo 
custo o atraso em mais uma revolução iminente no se-
tor de telecomunicações.

O interesse estratégico a ser levado em conta é o 
do desenvolvimento de um mercado aberto, de regras 
previsíveis e impessoais, favorável ao investimento. Pa-
rece óbvio, mas é algo que o país demonstra histórica 
dificuldade em compreender e colocar em prática.

Editorial

5G sem ideologia

FACÃO
O candidato a prefeito de Cuiabá Abílio 

Junior afirmou que, se eleito, ao menos 3 
mil cargos serão extinguidos do Executivo. 
Durante evento da Fecomércio-MT, Abílio 
disse não ter medo de anunciar os cortes 
ainda na campanha - e pediu aos nome-
ados pelo prefeito Emanuel Pinheiro que 
“procurem a fila do Sine” (Sistema Nacional 
de Emprego). “Mas as indicações políticas, 
esses que ficam o dia inteiro no WhatsApp, 
peço que mandem seus currículos para o 
Sine, porque esses não trabalharão mais 
na administração pública”, completou.

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!

MENSALEIRO
O governador Mauro Mendes exonerou 

o ex-deputado federal Pedro Henry Neto, 
que era servidor efetivo da Perícia Oficial 
e Identificação Técnica (Politec), onde ocu-
pava o cargo de médico legista. A exone-
ração atendeu a um pedido do próprio 
servidor. Enquanto deputado federal, en-
tão filiado ao PP, Henry foi condenado por 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro 
no processo do Mensalão, que tramitou 
no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi 
acusado de ter recebido dinheiro em troca 
de apoio no Congresso Federal ao governo 
do ex-presidente Lula (PT).

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

A busca deve ser pela combinação 
ótima de melhor tecnologia e menores 
custos, evitando a todo custo o atraso 
em mais uma revolução iminente no 
setor de telecomunicações

“ “

Aproveito a bela campanha do Cuiabá na 
série B do Campeonato Brasileiro para refletir 
sobre a importância dos espaços urbanos pú-
blicos destinados ao lazer e às práticas espor-
tivas, em especial agora com a triste experi-
ência da pandemia exigindo novas formas de 
convivência da população com seu entorno e 
valorizando o uso seguro dos espaços aber-
tos ao sol, ao ar e à natureza.

O esporte e o lazer sadios são as mais ex-
pressivas formas de manifestação da vida em 
sua plenitude, corpo, mente e alma. Ao tratar 
as cidades o principal objetivo deveria ser a 
qualidade de vida de seus cidadãos, buscan-
do condições físicas, psicológicas e ambien-
tais para uma gente saudável e feliz.

A cidade como um gerador contínuo de 
vida saudável com o povo voltando à vida e 
revificando a cidade. Tudo na cidade deve 
existir em função da qualidade de vida da po-
pulação que lhes dá origem e sentido. E não 
o inverso.

É óbvio que um dos pilares da qualida-
de de vida urbana é a saúde da população. 
Saúde é vida e ter um povo saudável é mais 
de meio caminho andado no rumo dos altos 
padrões urbanos. Infelizmente as estruturas 
públicas responsáveis pela saúde no Brasil 
e mesmo no mundo, apesar da abnegação 
e resistência de grande parte de seus profis-
sionais, estão elas próprias bastante doentes, 
refém dos poderosos lobbies industriais e 
de corporações profissionais, dedicando-se 
mais à rentável cura das doenças do que à 
manutenção e promoção da saúde.

Meio brincando, meio a sério, digo aos 
amigos que se fosse candidato a prefeito (fe-
lizmente não o sou), o ponto alto de minha 
plataforma seria a criação de uma “Secreta-
ria das Curas” destinada apenas à uma das 
mais sublimes atividades humanas que é a 
de tratar as doenças, atropelamentos, feridos 
diversos, cuidar de hospitais, remédios, etc., 
liberando assim a atual Secretaria da Saúde 
para cuidar só da Saúde, sua função primor-

dial como diz seu próprio nome, permitindo o 
protagonismo também a outros profissionais 
fundamentais da área como fisioterapeutas, 
educadores físicos, nutricionistas e outros, 
hoje caudatários de um modo geral no trata-
mento das doenças, assim como profissionais 
de outras áreas como médicos e engenheiros 
sanitaristas, biólogos, botânicos, psicólogos e 
outros, e em especial os urbanistas.

Arriscando avançar nesta concepção, cui-
dar da saúde seria o desenvolvimento efeti-
vo de programas de saneamento, resíduos 
sólidos, abastecimento de água, arborização 
pública e calçadas, proteção aos mananciais 
hídricos, educação nutricional, transporte co-
letivo digno, criação de centros esportivos, 
parques e academias públicas com profissio-
nais especializados ministrando atividades co-
letivas, estímulos a torneios saudáveis diversos 
com inicialização à práticas esportivas com 
prêmios, bolsas, e mesmo a profissionalização, 
valorizando e estimulando o jovem atleta.

Essenciais seriam programas de estímu-
lo ao uso dos espaços públicos com agenda-
mento de atividades artísticas e esportivas 
com apresentações de corais de empresas 
e órgãos públicos, escolas de dança, pintura, 
música, capoeira etc. As ações dedicadas à 
cura seguiriam na nova secretaria na expec-
tativa de uma progressiva redução na sua de-
manda com as ações voltadas à saúde.

Vejam o sucesso dos parques da cidade 
junto à população e seria bom que as autori-
dades notassem isso. O que significa esse in-
tenso uso dos parques da cidade em termos 
de redução na demanda de jovens e adultos 
sobre nosso sistema de “saúde”? Para cada 
atleta exemplar, tipo Felipe Lima, Davi Mou-
ra, Michael, Fábio, Jael e Ana Sátila, para cada 
time local nos diversos esportes ascendendo 
no ranking nacional, quantos jovens deixam o 
caminho da droga, da violência, liberando lei-
tos em hospitais, celas nos presídios e túmulos 
nos cemitérios?

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS É 
ARQUITETO E URBANISTA

Secretaria da doença

Mexendo onde não deve
acesso indevido às suas informações. Fo-
tos, vídeos e conversas em comunicadores 
são a maior preocupação atualmente.

Contar com o 
bom senso das ou-
tras pessoas passa 
longe de ser uma 
boa ideia. Me lembro 
quando, alguns anos 
atrás, eu estava em 
uma empresa pres-
tando consultoria e, 
em um momento de 
folga, um colabora-
dor me pediu, com 
ares de “desespero”, 
para usar o Excel de 

meu notebook para, segundo ele, termi-
nar um trabalho da faculdade que trazia 
consigo em um pendrive. Alguns minutos 
depois olhei para a tela do computador 
e vejo o camarada “fuçando” em meus 
arquivos. Nem preciso dizer que, imedia-
tamente, cancelei o “empréstimo”, não é 
mesmo?

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!
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Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

Sempre que você precisar fazer uso de dispositivos tecnológicos de 
terceiros se atenha ao que realmente precisar acessar. É extrema-
mente desagradável saber que alguém, usando uma “desculpa”, 
está “explorando” arquivos que não lhe dizem respeito. Por mais 
que não haja nada comprometedor ali o respeito e a privacidade 
são conceitos que jamais devem ser deixados de lado.

CLIC 
FINAL 

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

A popularização da tecnologia trouxe 
uma característica um tanto quanto inte-
ressante: tornou os dispositivos “parti-
culares”. Sei que para 
quem começou a ter 
acesso a computado-
res e celulares há pou-
co tempo o conceito 
soa estranho, mas nem 
sempre tais dispositi-
vos foram acessíveis e 
tratados da forma que 
são hoje.

Me recordo que, 
longos anos atrás, o 
computador ficava na 
sala, ao alcance (e às 
vistas) de todos. Naquela época era bem 
complicado ter privacidade ao usar com-
putador, internet (que estava começando 
a “engatinhar”) ou qualquer coisa relacio-
nada ao micro.

O tempo foi passando, o preço dos 
equipamentos tecnológicos caiu de forma 
expressiva e os recursos se tornaram cada 
vez mais abundantes. Isso foi fazendo com 
que não existisse a necessidade de se 
compartilhar os equipamentos, que passa-
ram, então, a ter a “cara” dos donos.

Só que isso tem, evidentemente, seus 
problemas. Quando alguém, por qualquer 
motivo, precisa utilizar um dispositivo 
de outra pessoa, a preocupação do dono 
está, na maioria das vezes, em um possível 

JOSÉ ANTONIO LEMOS

Uma onça pintada foi solta no Pantanal depois de passar 
mais de um mês em recuperação por conta dos ferimentos cau-
sados por incêndios florestais. O animal, batizado de Ousado, 
foi resgatado com algumas queimaduras, ferido e desidratado, 
além de estar muito fraco. O bicho foi levado para o Instituto 
Nex, em Goiás, onde recebeu tratamento especializado.
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LINHA CRUZADA 1... 
Mauro Mendes ficou todo empolgado após reunião com o 

ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Tudo isso porque obteve a 
confirmação de que o Governo Federal iria comprar 46 milhões 
de doses da vacina chinesa Coronavac e fazer a distribuição en-
tre os estados brasileiros. O governador chegou até anunciar 
a novidade através da assessoria de imprensa do Palácio Paia-
guás. De acordo com o ministro Pazuello, os primeiros a recebe-
rem as doses serão os profissionais da Saúde e as pessoas que 
se enquadram nos grupos de risco. A perspectiva era de que a 
vacina começasse a ser distribuída para os mato-grossenses em 
janeiro de 2021 em duas etapas. Mas...

LINHA CRUZADA 2...
...Mas horas depois da reunião entre o ministro e o gover-

nador, o presidente Jair Bolsonaro utilizou de suas redes sociais 
para desmentir o ministro Pazuello, afirmando que o Brasil não 
vai comprar nenhuma vacina enquanto não existir comprova-
ção científica atestada pelo ministério da Saúde e pela ANVISA. 
Bolsonaro fez questão de dizer que o “povo brasileiro não será 
cobaia de ninguém”. E que não vê justificativa nenhuma de dis-
por de um aporte milionário em um medicamento que não ul-
trapassou a fase de testagem. Atualmente a Coronavac está em 
sua terceira fase de testes sempre apresentar riscos. 

DE QUEM É A CULPA? 1...
A disputa eleitoral em Sinop começou a esquentar esta 

semana. O motivo? O contrato de concessão da água no mu-
nicípio. Adversários vêm atacando o candidato Juarez Costa, 
prefeito em 2014 quando começou o processo de concessão. A 
insatisfação de boa parte da população com os serviços presta-
dos vem sendo munição para os adversários, mas o emedebista 
começou a tocar no assunto e mencionou o vice na chapa de 
Dorner, Dalton Martini de ter votado sim pela concessão quan-
do era presidente da Câmara de Vereadores.

DE QUEM É A CULPA? 2... 
Dalton então não perdeu tempo e foi para o ataque contra 

Juarez. Utilizando das redes sociais, falou grosso e chamou o 
ex-prefeito de mentiroso e explicou que não votou para a con-
cessão e que a responsabilidade pelos termos do edital licita-
tório são dele [Juarez] enquanto gestor municipal na ocasião. 
O vereador Ícaro Severo (PSL), saiu em defesa de Dalton, mos-
trando documentos da época da concessão e também foi para 
cima do candidato do MDB. Transformando o assunto em uma 
verdadeira guerra de versões e a população fica no aguardo do 
que será feito do longo contrato.  

DE QUEM É A CULPA? 3...
O assunto esquentou tanto que até a atual prefeita, Rosa-

na Martinelli (PL) entrou na discussão, utilizando de suas redes 
sociais, chamou a atenção do antigo aliado e agora desafeto de-
clarado, Juarez Costa. A prefeita disse que Juarez na condição 
de deputado federal deveria estar em Brasília ajudando Sinop e 
não na disputa para um cargo onde ele já esteve. Em sua propa-
ganda eleitoral o ex-prefeito também transferiu responsabili-
dade do problema com água em Sinop para Martinelli. Ela disse 
ser mulher para assumir o que assina, dando a entender que o 
contrato não foi assinado por ela e sim por Juarez. “Se foi um 
erro seu eu acho que você deve reconhecer”, bradou a prefeita 
de vídeo divulgado.

FÁVARO SUBSTITUTO...
Deu na coluna Radar, da revista Veja: O senador Carlos Fá-

varo (PSD-MT) é cotado pelo Planalto para assumir a posição 
de vice-líder do governo no Senado, lugar que era ocupado por 
Chico Rodrigues até a Polícia Federal descobrir uma montanha 
de dinheiro na cueca dele. Caso isso se confirme, fica ainda 
mais acirrada a disputa pelos votos bolsonaristas na eleição su-
plementar ao Senado em Mato Grosso. É mais um para subir no 
palanque e dizer ser o candidato de Bolsonaro em Mato Grosso. 
Resta saber como os demais postulantes vão receber a notícia.

BOTELHO FREIA VOTAÇÃO...
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduar-

do Botelho (DEM), decidiu adiar a votação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2021 para após as eleições deste ano. A peça es-
tima entre receita e despesa um montante de R$ 21,3 bilhões. 
De acordo com Botelho, a decisão se dá por conta do documen-
to envolver o orçamento de outros Poderes. O documento co-
meçou a tramitar na terça-feira (20), mas Botelho irá criar um 
cronograma de votação. “Essa discussão é muito importante, 
mas complicada, porque envolve poderes. Vamos esperar pas-
sar a eleição para começar essa discussão”, disse.

DE OLHO NO PODER
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Em segunda votação deputados aprovam 
Convênios ICMS com isenção de impostos
DA REPORTAGEM

Os deputados estaduais 
de Mato Grosso aprovaram 
em segunda votação, duran-
te sessão ordinária o Projeto 
de Lei 851/2020, do gover-
no do estado, que aprova os 
Convênios ICMS que relacio-
na, celebrados no âmbito do 
Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz), nos 
dias 30 de julho e 2 de setem-
bro 2020.

São oito convênios que 
dizem respeito a isenções 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), todos de natureza 
autorizativa, que atendem 
à situação extraordinária da 
pandemia instalada com o 
novo coronavírus (Covid-19).

Além de medidas sani-
tárias, de acordo com a jus-
tificativa do governo, as pro-
postas buscam minimizar os 
impactos irradiados na eco-
nomia de Mato Grosso, que 
afetaram as finanças de em-
presas e da população. 

Um dos convênios é o 
de número 81/2020, que con-
cede isenção nas doações 
aos órgãos da Justiça Eleito-
ral para aquisição de produ-
tos e materiais de combate 
e prevenção à Covid-19, du-
rante as eleições municipais 
e a suplementar para o car-
go de senador da República 
em Mato Grosso em 2020. 
Os outros convênios são os 
de número 50/2020, 59/2020, 
61/2020, 63/2020, 64/2020, 
68,2020 e 76/2020.

Os deputados aprova-
ram, em primeira votação, o 

Projeto de Lei 850/2020, tam-
bém do governo do Estado, 
que cria o Fethab. A mensa-
gem governamental altera 
e acrescenta dispositivos à 
Lei nº 7.263, de 27 de março 
de 2000, que cria o Fundo de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab), e tem parecer favorável 
da Comissão de Fiscalização 
e Acompanhamento da Exe-

DA REPORTAGEM

Por não possuir quita-
ção eleitoral, já que em 2016 
deixou de prestar contas à 
Justiça, Júnior Cesar Leite da 
Silva, conhecido como “Pé no 
Chão”, teve o registro de can-
didatura a prefeito de Sorriso 
indeferido. Na segunda-feira 
(19), a 43ª Zona Eleitoral de-
terminou que seja certificado 
o trânsito em julgado da sen-
tença. A propaganda eleitoral 
do referido candidato deverá 
ser suspensa nas emissoras 
de rádio e televisão e o nome 
do mesmo será excluído das 
urnas. A ação de impugnação 
de registro de candidatura foi 
ajuizada pela promotora de 
Justiça eleitoral Maisa Fidelis 
Gonçalves Pyrâmides.

Segundo o Ministério 
Público Eleitoral, o registro 
da candidatura de Junior 
Cesar Leite da Silva foi solici-
tado pelo Partido PC do B. A 
promotora eleitoral então re-
quereu o indeferimento em 
caráter definitivo argumen-
tando que “o pré-candidato 
não possui quitação eleitoral 
em razão de decisão que jul-
gou suas contas de campa-

nha anterior como não pres-
tadas”.

Maisa Pyrâmides ressal-
tou que a decisão que julga 
não prestadas as contas de 
campanha impede o candi-
dato de obter a certidão de 
quitação eleitoral durante o 
curso do mandato ao qual 
concorreu. “Assim, todos 
os candidatos que tiveram 
suas contas julgadas como 
não prestadas nas eleições 
de 2016 encontram-se sem 
quitação eleitoral para po-
derem disputar o pleito de 
2020”, afirmou. O candidato 
chegou a interpor embargos 
de declaração, considerados 
“intempestivos” e “meramen-
te protelatórios” pelo juízo da 
43ª Zona Eleitoral de Sorriso, 
que não os proveu e manteve 
a sentença proferida. “Impor-
tante novamente consignar 
que o mérito da impugnação 
(falta de quitação eleitoral) 
sequer foi objeto de contesta-
ção, não havendo nos embar-
gos qualquer fundamenta-
ção jurídica capaz de alterar 
a situação de inelegibilidade 
do candidato”, argumentou 
o juiz eleitoral Anderson Can-
diotto.

DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes (DEM) enviou à 
Assembleia Legislativa, um 
projeto de lei que visa reduzir 
a reincidência de crimes co-
metidos por ex-reeducandos 
em Mato Grosso, oportuni-
zando também a geração de 
empregos. O projeto prevê 
que as empresas que con-
tratarem ex-reeducandos 
(presos que já cumpriram a 
pena), ou reeducandos que 
estão em regime aberto ou 

em livramento condicional, 
receberão um subsídio de 
meio salário mínimo do Go-
verno do Estado.

Esse subsídio será men-
sal e poderá ser pago às em-
presas por até um ano, sendo 
possível prorrogar para mais 
um ano, por meio do Progra-
ma Estadual de Reinserção 
de Egressos do Sistema Pri-
sional (Reinserir).

De acordo com o go-
vernador, essa iniciativa irá 
reduzir consideravelmente o 
cometimento de crimes con-

As propostas buscam minimizar os impactos na economia 

Sem prestação de contas candidatura foi impedida 

SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. Os convênios são celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária

BARRADO NO BAILE

Candidato à prefeitura de Sorriso tem a sua 
candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral

REINSERÇÃO

Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes
está aberta à consulta para aperfeiçoamento

Foto: FABLICIo RoDRIGUES / ALMt

Foto: DIvULGAção

cução Orçamentária.
Botelho informou ainda 

que por conta da leitura do 
Projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA/2021), durante a 
sessão legislativa, irá prepa-
rar um calendário para dis-
cussão da matéria que envol-
ve todos os poderes.

“A LOA foi lida em ple-
nário, agora vamos fazer um 

calendário para a discussão, 
que é muito importante. Va-
mos esperar passar a eleição 
para discutirmos porque é 
um tema que envolve todos 
os poderes. Já encaminhei 
para os deputados para que 
possam analisar e preparar as 
emendas”, disse o presidente 
do Poder Legislativo de Mato 
Grosso.

Por Clemerson Mendes

tra os cidadãos, além de rein-
serir os ex-reeducandos no 
mercado de trabalho e trazer 
economia aos cofres públi-
cos. “Estamos fazendo isso 
porque, no Brasil, em média, 
80% daqueles que saem das 
prisões brasileiras voltam 
a cometer crimes. E sabe 
quando custa em Mato Gros-
so manter um presidiário? 
R$ 3 mil por mês. Se a gente 
incentiva esse cara a voltar 
para a sociedade e trabalhar 
em uma empresa e ter uma 
vida normal, vai custar muito 

menos para o estado brasilei-
ro e também vai ajudar a di-
minuir o índice de reincidên-
cia criminal”, explicou.

O subsídio pago às em-
presas, no entanto, não se 
aplica aos reeducandos que 
cometeram crimes contra a 
Administração Pública (des-
vio de dinheiro, por exemplo) 
ou aos reeducandos que te-
nham parentesco até o ter-
ceiro grau com “diretores, 
sócios e administradores das 
pessoas jurídicas contratan-
tes”.
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Mapa publica extensão de uso de
mais 17 defensivos agrícolas
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura aprovou a extensão 
de uso de mais 17 defensivos 
agrícolas para as culturas de 
suporte fitossanitário insu-
ficiente (CSFI), também co-
nhecidas como minor crops 
(pequenas culturas). A auto-
rização foi publicada no Di-
ário Oficial da União, no Ato 
n° 58 do Departamento de 
Sanidade Vegetal e Insumos 
Agrícolas da Secretaria de 
Defesa Agropecuária.

Para as culturas do 
amendoim, ervilha, feijões, 
grão-de-bico e lentilha são 
seis extrapolações de uso de 
diferentes ingredientes ati-
vos – cloridrato de cartape, 
lambda-cialotrina e diafen-
tiurom e as misturas de di-
notefuram com piriproxifem, 
azoxistrobina com mancoze-
be, e lambda-cialotrina com 
clorantraniliprole -, porém 
são ingredientes que já ti-
nham registro de pelo me-
nos uma dessas culturas.

O produto à base de 
Boscalida foi o que teve o 
maior número de inclusões 
de culturas em sua reco-
mendação de uso, que con-
forme o agrupamento das 
CSFI, vai desde as frutas de 
casca não comestível, pas-
sando pelo grupo das frutas 
que possuem casca comes-
tível, o das raízes e tubércu-
los, o das hortaliças folho-

sas e ervas aromáticas, até 
o grupo das leguminosas e 
oleaginosas.

As culturas das hor-
taliças folhosas, além do 
produto já citado, foram 
contempladas com um fun-
gicida que é uma mistura 
de fluxapiroxade com pira-
clostrobina para controle, 
principalmente, de mancha 
preta (Alternaria brassicae) 
e mal das folhas (Septoria 
lactucae). Outras pequenas 
culturas também tiveram a 
recomendação de uso inclu-
ída nesse produto.

Nas culturas de milheto 
e sorgo foram incluídos pro-
dutos à base de carfentra-
zona-etílica e da mistura de 
clorantraniliprole com lam-
bda-cialotrina. Já as culturas 
de batata-doce, batata-ya-
con, beterraba, cará, gen-
gibre, inhame, mandioca, 
mandioquinha-salsa, nabo e 
rabanete foram contempla-
das com a extrapolação de 
uso de um produto à base de 
clorotalonil. A cultura da me-
lancia ganhou um insetici-
da à base de teflubenzurom 
para controle de broca dos 
frutos (Diaphania nitidalis) 
e lagarta mede-palmo (Tri-
choplusia ni). Já para a uva 
foi um à base de lambda−
cialotrina. Um produto cujo 
ingrediente ativo é capta-
na que já era recomendado 
para cebola, pêssego e uva 
teve mais alvos biológicos in-

DA REPORTAGEM

A mandioca, raiz tra-
dicionalmente cultivada na 
agricultura familiar, está em 
escassez em Mato Grosso. A 
seca prolongada, a incidência 
de pragas e a pandemia pro-
vocaram a queda na produ-
ção da mandioca no estado, 
e consequentemente causa-
ram a elevação do preço da 
raiz em 238% em apenas cin-
co meses.

Em maio a saca de 50 kg 
da raiz era vendida a R$ 42. 
Nesta semana, essa mesma 
quantidade está sendo vendi-
da a R$ 140, conforme aponta 
a cotação de preços da Secre-
taria de Estado de Agricultura 
Familiar (Seaf), realizada na 
Central de Abastecimento de 
Cuiabá, que abastece o co-
mércio atacadista e varejista 
de hortifrutigranjeiros da ca-

pital e região.
Com a falta da mandio-

ca para abastecer o merca-
do interno, o comércio está 
tendo de importar de outros 
estados. A grande maioria da 
mandioca que hoje é consu-
mida em Mato Grosso tem 
vindo do Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Goiás.

Segundo a técnica de 
Desenvolvimento Econô-
mico Social da Seaf, Doraci 
Maria de Siqueira, outros fa-
tores têm causado também 
a escassez da mandioca em 
Mato Grosso. A redução da 
área plantada e também da 
produção são outros fatores 
apontados.

De acordo com ela, para 
arrancar a mandioca do chão 
é preciso muita força, e a 
grande maioria dos produto-
res familiares não têm condi-
ções de adquirir maquinários 

DA REPORTAGEM

A forte valorização do dó-
lar ante o real tem feito com 
que os custos de produção de 
milho em Mato Grosso tenham 
expressiva alta para a safra 
2020/21, informou o Instituto 
Mato-Grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), em rela-
tório. De acordo com o insti-
tuto, em setembro houve alta 
de 7,75% no custo operacional 
efetivo (COE) em relação à safra 
passada.

Macronutrientes, fungi-
cidas e herbicidas são os in-
sumos com maior peso neste 
custo, conforme o Imea, que re-
comenda que o produtor ven-
da sua produção acima dos R$ 

22,77 a saca de 60 quilos.
O Imea informou também 

que os estoques de milho no 
estado seguem apertados. Para 
a safra 2019/20, com produção 
de 35,46 milhões de toneladas, 
a demanda foi de 35,45 milhões 
de toneladas e o estoque final 
de apenas 20 mil toneladas. O 
consumo de usinas de etanol 
de milho, por exemplo, aumen-
tou em 25,8% em 2019/20 ante 
a safra passada. Em relação à 
safra 2020/21, a produção pre-
vista é de 36,31 milhões de to-
neladas, para uma demanda 
de 36,30 milhões de toneladas, 
sobrando igualmente um resí-
duo de 20 mil toneladas no es-
tado. Além do maior consumo 
interno das usinas de etanol 

DA REPORTAGEM

A valorização dos grãos 
no mercado internacional 
aumentou os custos de pro-
dução para os avicultores e 
suinocultores do sul do país. 
A Associação Gaúcha de Avi-
cultura (Asgav) defende a re-
tirada das tarifas de importa-
ção dos grãos para continuar 
produzindo e entregando ao 
mercado produtos acessíveis 
ao consumidor.

Jean Marcelo Fontana é 
suinocultor em Charrua/RS, 
tem duas granjas e a produ-
ção, de 800 leitões por mês, 
é entregue para a Cooperal-
fa, em Chapecó. O criador 
explica a preocupação com 
os altos preços do milho e 
do farelo de soja. “Esse ano 
foi um ano bastante atípico, 
apesar do preço pago ao pro-
dutor ter subido, mas o custo 
também subiu muito. Está 
impactando muito em vir-
tude de que hoje está falan-
do em milho, na casa de R$ 
70 e farelo de soja, passan-
do de R$ 2.400 a tonelada. 
Isso realmente provoca um 
aumento muito grande nos 
nossos custos de produção”, 
disse.

Os custos mensais de 

produção, calculados pela 
Central de Inteligência de 
Aves e Suínos da Embrapa, 
tiveram uma forte elevação 
nos últimos meses. Produzir 
suínos no Rio Grande do Sul, 
por exemplo, ficou mais caro 
do que em Santa Catarina, 
tudo em função dos aumen-
tos do milho e do farelo de 
soja.

Para o presidente da 
Associação de Criadores de 
Suínos do Rio Grande do 
Sul, Valdecir Folador, o ano 
de 2020 ficará marcado pe-
los altos custos de produção, 
além do desafio de abasteci-
mento tanto de milho, como 
de soja. O cenário é ainda 
mais desafiador no estado 
em razão da estiagem que 
reduziu a colheita dos grãos 
de verão.

“Nós tivemos quebras 
de produção, tanto no mi-
lho, como na soja. Isso fez 
com que nós tivéssemos 
uma menor oferta de milho, 
elevando os preços, signifi-
cativamente, mesmo com 
a grande safra de milho do 
Centro-Oeste. Isso tudo em 
função da questão da expor-
tação, a questão cambial, que 
tem favorecido muito a ex-
portação”.

Foto: Divulgação

Para as culturas do amendoim, por exemplo, são 6 extrapolações

De R$ 42, o preço da saca de 50kg da mandioca saltou para R$ 140 

COE subiu em relação à safra passada 

Setor de aves e suínos sente impactos

CONTRA PRAGAS. Mapa aprovou uso para as culturas de suporte fitossanitário insuficiente

MANDIOCA

Pragas, queda na produção e
seca elevam preço em 238%

MILHO

Custo de produção sobe 7,75%
em setembro em MT, diz Imea

ENTENDA

Alta dos grãos impacta no  
setor de aves e suínos

Foto: lucas Diego

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

cluídos em sua indicação de 
uso dessas culturas. O mes-
mo aconteceu com um pro-
duto à base de glufosinato – 
sal de amônio para a cultura 
da cevada. As frutas ameixa, 
cacau, nectarina, pera, pês-

de milho, o Imea projeta tam-
bém exportações maiores, de 
21,26 milhões de toneladas, um 
recorde que poderá ser batido 

em 2020/21. “Por fim, quando 
somadas todas as demandas, o 
estoque final de milho perma-
necerá apertado no estado”.

sego, seringueira e uva que 
já possuem o uso do Glifosa-
to autorizado, agora contam 
com mais um produto co-
mercial com esse princípio 
ativo.Também foram inclu-
ídas na liberação de uso as 

CSFI que não são de uso ali-
mentar. Neste caso, as plan-
tas ornamentais foram con-
templadas com um produto 
à base de lambda-cialotrina 
com clorantraniliprole e a 
Duboisia, que é uma planta 

de uso medicinal da qual é 
extraído o princípio ativo do 
medicamento conhecido 
como ‘Buscopan’, teve a in-
clusão de dois produtos, sen-
do um à base de Clorotalonil 
e outro à base de fipronil.

para isso e estão acima dos 50 
anos, tornando a colheita um 
serviço muito pesado, por ser 
algo que exige força. Pagan-
do mais caro pela mandioca, 

os comerciantes da área de 
alimentação têm evitado de 
repassar o aumento do pro-
duto aos clientes nesse mo-
mento.



AN TORNEADORA E TRANSPORTES LTDA, inscrita no 
CNPJ 37.964.882/001-15, torna público que requereu a 
SEMMA/MATUPÁ – Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te de Matupá/MT, a LICENÇA PRÉVIA – LP, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – LI e LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para 
a atividade de Comércio a Varejo de Peças e Acessórios 
Novos para Veículos Automotores, localizado na Av. 01, N° 
608, Bairro Industrial ZI-002 no município de Matupá/MT.

MECANOVA INDUSTRIAL LTDA-ME, CNPJ n° 
08.668.620/0001-05, torna público que requer junto a 
SAMA, a Renovação da Licença de Operação nº223/2018, 
para a área de total de 433 m², com alteração de razão 
social, para atividades de Comércio varejista de produtos 
não especificados anteriormente, Fabricação de estruturas 
metálicas, Manutenção e reparação de outras máquinas e 
equipamentos para usos industriais não especificados an-
teriormente e Montagem de estruturas metálicas, o qual se 
encontra implantado na Rua São José, nº 665, Bairro Indus-
trial 1ª Etapa, no município de Sorriso/MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

D CASPANI LEHN LTDA (GAS 87), CNPJ nº 
36.708.633/0001-04, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM 
de Nova Mutum, a Licença Prévia, Instalação e Operação 
para atividade de “Comércio varejista de Gás Liquefeito de 
Petróleo - GLP” localizado Avenida das Araras, Bairro Nos-
sa Senha Aparecida, neste município. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

SÉRGIO BRESCANSIN, CPF n° 593.239.901-59, torna 
público que requer junto à SAMA as Licenças Prévia e de 
Instalação, para Dois Pivôs Centrais de Irrigação, com área 
total irrigada de 268,00 ha, localizado em área denominada 
Fazenda Primavera, localizada na zona rural do Município 
de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

DALARG ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ: 
02.198.511/0001-95, torna público que requereu junto à 
SAMA/SORRISOMT a Renovação da Licença de Operação 
(LO) para atividade de armazéns gerais (emissão de war-
rant), localizada na Rua Renascença, nº 1037, Jardim Itália, 
Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2020

O Município de Vera – MT, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que encontra-se aberto procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO Nº 009/2020, visando a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE LUMINÁRIAS SOLAR PARA POSTES DE 04 À 05 METROS, EM ATEN-
DIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, tipo “menor preço por ITEM”, con-
forme Termo de Referência. Realização: por meio do site www.bllcompras.
org.br Data de início para o recebimento das propostas: das 14h00min do 
dia 23/10/2020 até às 08h00min do dia 05/11/2020 (horário de Brasília – DF). 
Data e horário de início da sessão: Dia 05/11/2020 as 09h00min. (horário de 
Brasília - DF). O edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de 
Vera, Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente, no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br; ou através do site www.bllcompras.
org.br Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via 
e-mail: licitacaovera@gmail.com 

 Vera – MT, 21 de outubro de 2020. 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA/PABLO JÚNIOR GONÇALES – 
PREGOEIROS - Portaria nº 021/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE CONTRATOS 

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
CONTRATO Nº 033/2020 – DATA: 21/10/2020 – OBJETO: EXECUÇÃO DA 
OBRA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MEIO FIO, SARJETA E PAS-
SEIO PÚBLICO – CONTRATADO: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI - CNPJ 15.264.721/0001-86 – VALOR DO CONTRATO: R$ 
4.960.283,16 - VIGÊNCIA: 20/10/2021 - ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA N.º 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

RESULTADO O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Concor-
rência Pública nº 002/2020, realizada no dia 13/10/2020, às 08:00 horas, na 
sua Sede Administrativa, licitação destinada a contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia para execução da obra na implantação 
de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, 
meio fio, sarjeta e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano 
da cidade de Nova Ubiratã-MT, homologada e adjudicada em 21/10/2020, 
sagrou-se vencedor do certame a empresa BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. Nova Ubiratã - MT, 21 de outubro de 2020. 

Mauro Odinei Soliani.
Secretário de Administração.

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

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

www.instagram.com/adestecobrapadre/

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

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

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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LOTEAMENTO JARDIM DOS YPÊS II 
 

     EDITAL

BRUNO BECKER, oficial do 1º Ofício da Comarca 
de NOVA UBIRATÃ, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc......

FAZ saber, a todos quanto virem o presente edital ou dele tiverem conheci-
mento que, conforme o art. 18 e parágrafos da Lei nº 6.766/79, que a YPE EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE Ltda, CNPJ/MF nº. 31.253.713/0001-
90, requerer o registro do Loteamento “JARDIM DOS YPÊS II”, consoante 
projeto elaborado por Fabiola Fatima Martino Morales, Arquiteta, Urbanista 
e Engenheira S. Trabalho, CAU-A29842-5, aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Nova Ubiratã-MT, em 02/12/2019, cujas características básicas são: 
30.072,130 m² de área total; tendo 64 (sessenta e quatro) lotes residenciais e 
03 (três) públicos, com área total de 23.726,2544 m², e ainda 6.345,8755 m² 
reservados para área total pavimentada + calçamento. O projeto incide sobre 
a área situada na cidade de Nova Ubiratã-MT, devidamente matriculado sob 
o nº 4159, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT. Apresentado cronogra-
ma de execução dos equipamentos urbanísticos, aprovado pelo Município de 
Nova Ubiratã-MT, em 01/06/2020; acompanhado de termo de garantia fidejus-
sória. E para que ninguém venha alegar ignorância, este edital será publicado 
por 03 (três) dias consecutivos, no Jornal de circulação local e afixado no lugar 
de costume deste Cartório. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, e não havendo impugnação de terceiros, faz-se-á o 
registro. DADO E PASSADO nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, em dezenove 
(19) de outubro (10) de dois mil e vinte (2020). Eu,___________________
(Bruno Becker) Oficial Registrador, que o fiz digitar e conferir.

___________________________
BRUNO BECKER

OFICIAL REGISTRADOR

20-21-22

LOTEAMENTO JARDIM SANTA MÔNICA 
 

     EDITAL

BRUNO BECKER, oficial do 1º Ofício da Comarca de NOVA UBIRATÃ,
Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc......

FAZ saber, a todos quanto virem o presente edital ou dele tiverem conhecimen-
to que, conforme o art. 18 e parágrafos da Lei nº 6.766/79, que a Santa Mônica 
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ/MF nº 32.893.776/0001-74, 
requerer o registro do Loteamento “JARDIM SANTA MÔNICA”, consoante 
projeto elaborado por Fabiola Fatima Martino Morales, Arquiteta, Urbanista 
e Engenheira S. Trabalho, CAU-A29842-5, aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Nova Ubiratã-MT, em 03/12/2019, cujas características básicas são: 
96.093,8500 m² de área total; tendo 121 (cento e vinte e um)  lotes residen-
ciais e comerciais e 04 (quatro) públicos, com área total de 76.003,5302 m², e 
ainda 20.090,3198 m² reservados para área total pavimentada + calçamento. 
O projeto incide sobre a área situada na cidade de Nova Ubiratã-MT, devi-
damente matriculado sob o nº 4711, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
-MT. Apresentado cronograma de execução   dos equipamentos urbanísticos, 
aprovado pelo Município de Nova Ubiratã-MT, em 01/06/2020; acompanhado 
de termo de garantia fidejussória. E para que ninguém venha alegar igno-
rância, este edital será publicado por 03 (três) dias consecutivos, no Jornal 
de circulação local e afixado no lugar de costume deste Cartório. Decorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, e não 
havendo impugnação de terceiros, faz-se-á o registro. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, em quinze (19) de outubro (10) de dois mil 
e vinte (2020). Eu,___________________(Bruno Becker) Oficial Registrador, 
que o fiz digitar e conferir.

___________________________
BRUNO BECKER

OFICIAL REGISTRADOR

20-21-22
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FAZENDA 700HA EM
 LUCAS DO RIO VERDE/MT

c/curral, Faz. Fênix I, parte da Faz. Barchi.

Inicial R$ 1.538.214,00
(PARCELÁVEL)

+ Diversos leilões no site, confira!

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 117/2020

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 

comum acordo, resolvem ADITAR o valor mencionado na Cláusula 

terceira do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 117/2020, 

que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 

especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica em 

ruas do Jardim Vitória, Jardim Pioneiros, Vila dos Trabalhadores, Vila 

Esperança, e no Cemitério Municipal na Cidade de Marcelândia/MT. 

CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR DA 

ADIÇÃO: R$ 53.664,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e 

quatro reais). DATA ASSINATURA: 21/10/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2020 - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Marcelândia/MT, 21 de outubro de 2020.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de cimento CP-II - 32 
para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas 
secretarias municipais de Marcelândia/MT, conforme exigências 
constantes no Anexo I (Termo de Referência). ABERTURA DA SESSÃO 
DE LANCES: 06/11/2020 às 9h00min. (Horário de Brasília-DF); 
REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: 
por meio do s i te:  www.bl l .org.br e no s i te da Prefei tura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA CONCORRÊNCIA PARA VENDAS/CONCESSÃO

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 20 de Outubro de 2020, com 
início às 14:00hs, tendo como objeto a concessão de uso de área 
aeroportuária externa (lote 04-b), medindo 1.350m2, no Aeroporto 
Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes em Nova Mutum-MT, medindo 30m 
(frente) por 45m (profundidade) destinado a exploração de Posto de 
Abastecimento de Aeronaves (PAA). Da qual foi vencedora a empresa: 
Itens 838039, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 84.010.040/0027-43 no valor mensal de R$ 2.500,00, durante o 
período de 15 anos totalizando R$ 450.000,00. Não houve manifestação 
para interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 21 de Outubro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

(ALIENAÇÃO) N° 001/2020

Presidente da CPL

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2020
O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Outubro de 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual aquisição de móveis planejados para a secretaria municipal de 
educação e cultura, escolas, creches e demais departamentos. Das quais 
foram vencedoras as empresas: Lote 002 - Itens 822270, 832372, Lote 
003 - Itens 835757, 835776, 835780, 835800, 835801, NACIONAL 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
19.165.753/0001-85 no valor de R$ 125.300,00; Lote 001 - Itens 835771, 
838004, 838005, 838006, 838007, 838008, 838009, 838010, 838011, 
838012, 838013, 838014, DIANEZ & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob 
o número 01.295.690/0001-16 no valor de R$ 73.400,00. Não houve 
manifestação para interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 21 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
23.10.2020 às 14:00 horas. Nova Mutum - MT, 21 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 029/2020

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 047/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 21 de outubro de 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: LIDIA JABLONSKI ME 
INSCRITA NO CNPJ 11.622.459/0001-43 com valor total de R$ 90.000,00. Matupá – MT, 
21 de outubro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 



Edenílson retoma protagonismo e
volta à Libertadores após 7 meses
DA REPORTAGEM

Esteve perto de deixar 
o Inter, oscilou em campo, 
mas ficou. Ganhou a braça-
deira de capitão, retomou o 
padrão de atuações e já são 
duas assistências e um gol 
nos últimos três jogos. Ede-
nílson viveu tudo isso – e um 
tanto mais – em sete meses 
desde sua última partida de 
Libertadores.

E agora tenta coroar 
de vez a retomada do prota-
gonismo pelo Colorado em 
seu retorno à competição 
continental após 224 dias. O 
volante volta a ficar à dispo-
sição contra a Universidad 
Católica, nesta quinta (22), 
às 20h30, no San Carlos de 
Apoquindo, pela 6ª e última 
rodada do Grupo E.

Edenílson está liberado 
para atuar na Libertadores 
depois de cumprir a suspen-
são de três jogos devido às 
confusões no empate em 0 a 
0 no Gre-Nal da Arena. Resta 
saber se Eduardo Coudet op-
tará por escalar seu novo ca-
pitão como titular. O técnico 
não descarta preservações 
de olho na partida contra o 
Flamengo, no domingo, pelo 

Brasileirão.
“Nossa equipe tem vá-

rios capitães: D’Ale, Dourado, 
Cuesta, Lomba Danilo, Uen-
del. Por hierarquia, acredito 
que estejam na frente, mas 
fico lisonjeado em ser esco-
lhido”, diz Edenílson.

O camisa 8 chega em 
alta para o duelo em solo chi-
leno. Capitão, ele marcou um 
gol na vitória por 2 a 0 sobre 
o Vasco, no último domingo, 
e deu duas assistências nas 
partidas anteriores – vitórias 
por 5 a 3 sobre o Sport e por 2 
a 0 sobre o Bragantino.

As boas atuações pavi-
mentam o caminho para a 
retomada do protagonismo 
de quem virou “Super Ed” 
para os torcedores por tudo o 
que faz pelo Inter desde 2017. 
Mas Edenílson viveu dias 
conturbados desde o clássi-
co em 12 de março de 2020, 
na Arena – sua última parti-
da na Libertadores. O volan-
te oscilou de desempenho 
após virar alvo do Al-Ittihad, 
da Arábia Saudita. O clube 
árabe tentou seduzi-lo com 
uma proposta salarial na 
casa de R$ 1 milhão mensais. 
E de fato o balançou, a ponto 
de cogitar deixar o Inter.

DA REPORTAGEM

Um ano depois da do-
lorosa eliminação do Grêmio 
para o Flamengo, na semifinal 
da Libertadores de 2019, Pedro 
Geromel e Kannemann esta-
rão novamente lado a lado em 
uma partida pela competição. 
Diante do América de Cali, nes-
ta quinta, os zagueiros buscam 
apagar a última impressão dei-
xada no torneio.

Desta vez, em um cená-
rio bem mais aprazível do que 
o traumático 23 de outubro 
do ano passado. Há exatos 365 
dias, a dupla acabou envolvida 
na goleada de 5 a 0 do Flamen-
go, no Maracanã, que frustrou 
mais um sonho do tetra da 
América.

A fase de grupos de 2020 
foi delicada aos defensores. In-
cursões ao departamento mé-
dico marcaram a dupla. Além 
de contraírem a Covid-19, am-

bos apresentaram lesão na 
coxa esquerda e não puderam 
estar juntos nos cinco jogos 
anteriores. O capitão gremista 
esteve em campo em três par-
tidas da Libertadores neste ano, 
com uma vitória, um empate e 
uma derrota. Já o argentino só 
participou da vitória no Gre-Nal 
por 1 a 0.

Lado a lado, buscam es-
quecer o tombo no Rio de Ja-
neiro. Campeões em 2017, farão 
o 30º duelo juntos pela compe-
tição. Ostentam um cartel de 
19 vitórias, três empates e sete 
derrotas, o que representa um 
aproveitamento de 68,9%.

Com Geromel e Kanne-
mann, o Grêmio sofreu 21 gols 
na Libertadores, o que dá uma 
média de 0,72 por jogo. Em 14 
oportunidades, o time saiu de 
campo sem ser vazado. O re-
trospecto positivo é segurança 
até mesmo para quem ainda 
nem atuou com os dois.

DA REPORTAGEM

Está chegando a hora 
do 1º Tour de Cuiabá, compe-
tição de ciclismo de estrada 
que ocorrerá nos dois primei-
ros dias de novembro de 2020, 
com mais de R$ 13 mil em pre-
miação geral (feminino e mas-
culino).

A primeira etapa será no 
dia 1º de novembro, na região 
da Passagem da Conceição, 
com 12 voltas em um circuito 
de 7 km. No dia seguinte, se-
gunda (2), haverá um circuito 
na região da Estrada da Guia, 
retornando pela estrada de 
Chapada, somando mais 117 
km, totalizando 194 km de cor-
rida.

“A ideia era um rachão 
bem organizado, que é quan-
do vários ciclistas se unem 
e dividem a premiação. Aí o 
evento foi crescendo, toman-
do outro corpo, com reivindi-
cação também do público fe-
minino, para haver algo mais 
específico em relação à com-
petição e premiação. Após 
reuniões e união das forças, 
conseguimos mais apoiadores 
transformando em um evento 
de nível Brasil”, disse Ruy Mari-

nho de Sá Neto, um dos orga-
nizadores.

Ao todo, são 200 inscri-
tos, o máximo de participan-
tes por conta do decreto mu-
nicipal. Haverá presenças de 
campeão brasileiro, atleta da 

DA REPORTAGEM

A contratação de Lúcio 
Flávio para o cargo de auxiliar 
permanente do time profis-
sional corresponde a um de-
sejo antigo do Botafogo. Há 
dois anos, o clube tentou bus-
car o profissional para ocupar 
um cargo nas categorias de 
base, mas o ex-jogador já es-
tava acertado com o Paraná.

Agora, o ex-meia volta 
a General Severiano para ser 
a bola de segurança da dire-
toria. Ele se torna o auxiliar 
permanente, antigo cargo 
do técnico Bruno Lazaroni. 
O único assistente até então 
era Fábio Lefundes, que foi 
indicação do atual treinador.

O convite também veio 
a calhar para Lúcio, que tem 
o objetivo de se tornar treina-
dor no futuro. O ex-jogador 
fez cursos recentemente e 
ainda deseja acumular expe-
riência. Além da identificação 
com o Bota, a instabilidade 
do Paraná também pesou na 

decisão. No novo clube, ele é 
visto com bom potencial até 
pela postura nos tempos de 
jogador, quando era o repre-
sentante do técnico dentro 
de campo.

O Bota aposta que vai 
conseguir formar mais um 
futuro treinador, como acon-
teceu recentemente com 
Bruno Lazaroni e Felipe Con-
ceição. Tanto que ele foi pro-
curado antes, em 2018, para 
assumir o time sub-20 após 
a saída de Eduardo Barroca, 
outro que estreou como téc-
nico principal na equipe alvi-
negra.

Lúcio Flávio está mar-
cado na história do Botafo-
go. Com 239 jogos em quase 
cinco anos, o ex-jogador con-
quistou dois títulos cariocas 
e disputou outras duas finais 
de Estaduais. Ele é o segun-
do maior artilheiro alvinegro 
do século 21, com 64 gols, e 
o principal goleador do Bota 
no Brasileirão dos pontos cor-
ridos, com 28.

Foto: RicaRdo duaRte

Edenílson puxa fila do Inter com a braçadeira de capitão

Kannemann e Geromel em treino do Grêmio

Treinos para o 1º Tour de Cuiabá ocorreram dias 11 e 12 de outubro

Lúcio deixou o Paraná para voltar ao Bota 

INTER. Em alta depois de negociação com o Al-Ittihad, volante cumpriu suspensão de 3 jogos

GRÊMIO

Geromel e Kannemann: novamente 
dupla na Libertadores após massacre

CICLISMO DE ESTRADA

1º Tour de Cuiabá ocorre
nos dias 1 e 2 de novembro

BOTAFOGO

Lúcio Flávio vira nova 
aposta de treinador 
formado em casa

Foto: RodRigo SancheS

Foto: LucaS uebeL

Foto: RonaLdo eSpindoLa
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Mas a proposta apre-
sentada à diretoria colorada 
ficou muito abaixo das pre-
tensões do clube. O Al-Ittihad 
ofereceu US$ 4 milhões (R$ 
22,4 milhões), a serem qui-
tados em parcelas “a perder 
de vista”. O Colorado queria 
o valor à vista. E não se falou 
mais nisso.

Em entrevista após a 
vitória sobre o Vasco, Ede-
nílson admitiu as conversas 
com o Al-Ittihad. Mas negou 
ter dito “sim” à proposta. Sua 
permanência foi festejada 
pelo “fã” Marcos Guilherme.

“Sou até suspeito para 
falar do Ed. Sou fã do fute-
bol dele. É um jogador que é 
um dos espelhos para mim. 
É nosso capitão, diferencia-
do, jogador-chave. Tem total 
confiança do nosso grupo. 
É muito difícil a questão de 
negociação. Envolve nossa 
vida particular. É muito di-
fícil manter o mesmo nível 
de atuação nesse turbilhão. 
Para nós, foi importantíssimo 
ter permanecido”, afirma.

No Inter desde 2017, 
Edenilson soma 174 partidas, 
com 19 gols marcados pelo 
clube. Em 2020, são 25 jogos, 
com quatro gols e duas as-

seleção e com experiência na 
Europa.

A organização destaca 
que “o evento pode ser pro-
porcionado aos atletas do 
ciclismo, pois é um esporte 
em ambiente ao ar-livre, com 

muita ventilação, sem conta-
to físico, considerado como 
baixo risco de contaminação 
e serão seguidas as diretrizes 
apresentadas no documento 
da Confederação Brasileira de 
Ciclismo do Brasil – CBC”.

sistências. O Inter é vice-líder 
do Grupo E com oito pontos 
e saldo positivo de três gols. 
O único rival que pode ultra-

passá-lo é o América de Cali, 
terceiro com cinco pontos e 
saldo negativo de dois gols. 
A equipe só perde a vaga 

com a seguinte combinação: 
derrota no Chile e vitória do 
América, tirando seis gols de 
saldo.



Contran suspende prazos para
processos de habilitação
DA REPORTAGEM

Apesar do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-MT) já ter retomado 
a aplicação das provas práti-
cas para a obtenção da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) e mudança de catego-
ria, os candidatos não preci-
sam ter pressa em realizar o 
exame. Isso porque a portaria 
n° 195 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) suspen-
deu, por tempo indetermina-
do, o prazo para os processos 
de habilitação.

O prazo indeterminado 
vale tanto para os processos 
que já estão ativos no Detran-
-MT desde o dia 20 de março 
deste ano como também 
para os processos de habilita-
ção que ainda serão abertos.

Com isso, o candidato 
não precisa ficar preocupado 
em perder o processo que já 
está em andamento. Entre-
tanto, o diretor de Habilitação 
do Detran-MT, Alessandro de 
Andrade, ressalta que os pro-
cessos para habilitação ante-
riores ao dia 20 de março de 
2020 precisam ser reativados 
junto ao Detran ou órgãos de 
trânsito, pois estes sim estão 
com o prazo vencido.

RETORNO
DAS PROVAS
No último dia 15 de ou-

tubro o Detran-MT retomou a 

aplicação das provas práticas 
de direção em Cuiabá, Várzea 
Grande, Sinop, Barra do Gar-
ças e Rondonópolis. Serão 
atendidos cerca de 400 can-
didatos até o final deste mês 
nos respectivos municípios 
com aplicação de exames 
para categoria A (moto), B 
(carro) e mudança de cate-
goria.

Em Cuiabá, as provas 
serão realizadas nas segun-
das, quartas e sextas. Várzea 
Grande, as provas serão to-
das as terças e quintas-feiras 
na pista de teste na sede do 
Detran-MT, em Cuiabá.

A banca volante do De-
tran-MT estará em visita, esta 
semana, aos municípios que 
estabeleceram a capacitação 
de servidores examinadores 
para acompanhar a aplicação 
da prova prática de direção. 
Os demais municípios serão 
atendidos a partir do mês de 
novembro, após a conclusão 
da implementação das ban-
cas fixas no interior.  

PREVENÇÃO
À COVID-19
Para realização dos exa-

mes práticos com maior se-
gurança, o Detran-MT publi-
cou no dia 13 de outubro uma 
portaria que normatiza, em 
caráter temporário, a aplica-
ção dos exames práticos de 
habilitação de condutores 
durante a pandemia do novo 

DA REPORTAGEM

A Cadeia Pública de 
Colniza está participando 
do projeto de pavimentação 
em ruas que dão acesso ao 
Fórum e ao Ministério Públi-
co da cidade. As obras foram 
retomadas nesta semana de-
pois de terem sido iniciadas 
em dezembro/2019 e terem 
sido paralisada em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus.

Realizada em parceria 
com a Prefeitura do municí-
pio, esta é a primeira obra do 
projeto “Colniza Mais Bela”, 
uma das iniciativas de res-
socialização extramuros da 
Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública (Sesp-MT), 
e que conta com a participa-
ção de seis reeducandos.

Na parceria, a Prefeitura 
é responsável pela topografia 

DA REPORTAGEM

Uma onça pintada foi 
solta no Pantanal depois de 
passar mais de um mês em 
recuperação por conta dos fe-
rimentos causados por incên-
dios florestais. O animal, bati-
zado de Ousado, foi resgatado 
com algumas queimaduras, 
ferido e desidratado, além de 
estar muito fraco. O bicho foi 
levado para o Instituto Nex, 
em Goiás, onde recebeu trata-
mento especializado. O animal 
foi solto no mesmo local em 
que foi resgatado, no Parque 
Estadual Encontro das Águas, 
no Pantanal. Ele foi transpor-
tado de carro, de Goiás até 
Mato Grosso, e será monitora-
do nos primeiros dias de volta 
a natureza.

“A onça pintada é um 
animal territorialista, um 
grande carnívoro predador 
que está no topo da cadeia 
alimentar e que geralmente 
caça animais de pequeno e 
médio porte. Como o ‘Ousado’ 

DA REPORTAGEM

Os profissionais da cul-
tura de Mato Grosso têm até 
o dia 24 para solicitar auxílio 
emergencial previsto na Lei 
Aldir Blanc. A requisição é feita 
na plataforma www.estadodo-
amanha.com.br, a única para 
a solicitação do benefício no 
estado.

Sob competência da Se-
cretaria de Estado de Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel), a trans-
ferência da renda emergencial 
é oferecida aos trabalhadores 
com atividades interrompidas 
devido à pandemia da Covid-19 
e que atuaram nas áreas artís-
tica e cultural nos últimos dois 
anos.

O valor do auxílio é de três 
parcelas mensais de R$ 600 e 
será pago em parcela única de 
R$ 1,8 mil. Mulher provedora de 
família monoparental recebe o 
valor em dobro. Têm direito ao 
benefício todos os profissio-
nais que atuam na cadeia pro-
dutiva da cultura, como artis-
tas, curadores, contadores de 
história, técnicos, produtores, 

professores de escolas de arte 
e de capoeira, dentre outros.

Para requisitar, o interes-
sado deve completar as etapas 
de preenchimento do formu-
lário de solicitação, que inclui 
a aceitação do termo de auto-
declaração de que está apto a 
receber o auxílio emergencial. 
Uma equipe de apoio fica dis-
ponível das 8h às 00h para tirar 
dúvidas pelo chat da platafor-
ma.

Requisitos para solicitar 
o auxílio: não ter emprego for-
mal ativo; não apresentar ren-
da familiar mensal per capita 
superior a meio salário-míni-
mo ou renda familiar mensal 
total maior do que três salários 
mínimos; não receber benefí-
cio previdenciário, assistencial, 
seguro-desemprego ou verba 
de programa de transferência 
de renda federal, à exceção do 
programa bolsa família; não 
ter recebido, no ano de 2018, 
rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70; não ser bene-
ficiário do auxílio emergencial 
previsto na lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020.

Foto: Divulgação

Candidato não precisa se preocupar em perder o processo já em andamento

Parceria é a primeira obra do projeto “Colniza mais Bela”

Onça foi solta depois de passar mais de um mês em recuperação

Secel é responsável pela transferência da renda emergencial 

TEMPO INDETERMINADO. Prazo indeterminado vale aos processos já ativos no Detran desde 20 de março

COLNIZA

Reeducandos trabalham em
obra de pavimentação

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Onça volta ao Pantanal após
se recuperar de ferimentos

LEI ALDIR BLANC

Auxílio emergencial
da cultura pode ser
solicitado até dia 24

Foto: SiSpen

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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coronavírus.
Entre as medidas ge-

rais estão: uso obrigatório de 
máscaras por todos os profis-
sionais credenciados, candi-
datos/condutores e examina-
dores; disponibilização, por 
parte dos Centro de Forma-
ção de Condutores, de álco-
ol em gel com concentração 
mínima de 70%, ou produto 
similar específico para assep-
sia do candidato e do instru-
tor. Também está proibida a 
presença de acompanhantes 
ou terceiros no local de pro-
va, inclusive de candidatos 
não agendados. Ao finalizar 
o exame, o candidato deverá 
deixar o local de prova ime-
diatamente. O diretor de Ha-
bilitação do Detran-MT, Ales-
sandro de Andrade, explica 
que a retomada das provas 
práticas será feita de forma 
cuidadosa e gradual.  “Ainda 
estamos em época de pan-
demia, por isso, a realização 
dos exames deverá respeitar 
as normativas de seguran-
ça estabelecida em portaria 
pelo Detran tanto pelos can-
didatos quanto pelas autoes-
colas e examinadores”.

As provas práticas de 
direção estavam suspen-
sas desde março deste ano, 
quando houve o agravamen-
to do contágio do novo co-
ronavírus em Mato Grosso. A 
época, o Detran-MT acatou 
todos os decretos do Governo 

e terraplanagem, enquanto a 
Cadeia fornece mão de obra 
para a confecção dos blocos e 
o assentamento. Serão mais 
de 3,5 mil m² pavimentados 
com bloquetes.

Segundo o diretor da 
Cadeia Pública de Colniza, 
Heitor Nogueira, o projeto é 
importante porque a popu-
lação da cidade ainda sofre 
com a falta de pavimenta-
ção. “A maior parte das ruas 
ainda são descobertas e a 
população sofre com poeira 
e lama. Nós vamos melhorar 
o acesso ao Fórum e o Minis-
tério Público da cidade para 
que a população seja melhor 
atendida”. A obra é avaliada 
em R$ 217 mil e os recursos 
para a execução são do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
(TRT), captados pelo Conse-
lho da Comunidade. O prazo 
de conclusão é de 14 meses.

do Estado, bem como as de-
terminações do Ministério da 
Saúde na prevenção a prolife-
ração do vírus, suspendendo, 

temporariamente, os testes 
práticos para a obtenção da 
primeira habilitação no Esta-
do. A intenção é que até mar-

ço de 2021 o Detran atenda 
toda a demanda represada 
de exames práticos em todo 
MT.

foi solto no mesmo local em 
que foi resgatado, ele já tem 
ali seu espaço, de certa forma, 

demarcado e não precisará in-
vadir o espaço de outros para 
buscar seu alimento”, explicou 

a coordenadora de Fauna e 
Recursos Pesqueiro da Sema 
Neusa Arenhart.
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Secretarias dialogam sobre cirurgias
eletivas e reordenamento de UTIs
DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual 
de Saúde promoveu o diá-
logo sobre a retomada das 
cirurgias eletivas junto à Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Cuiabá. A reunião contou 
com a presença do secre-
tário estadual, Gilberto Fi-
gueiredo, e da secretária de 
Saúde do Município, Ozenira 
Félix.

Na oportunidade, foi 
discutida uma estratégia 
para o reordenamento dos 
leitos de Terapia Intensiva 
(UTI) para o tratamento ex-
clusivo da Covid-19 na Bai-
xada Cuiabana. A intenção 
é que as cirurgias eletivas 
sejam retomadas no Hospi-
tal Estadual Santa Casa e no 
Hospital São Benedito.

“A taxa de ocupação na 
Baixada Cuiabana, seja em 
Terapia Intensiva ou em en-
fermaria, atualmente é bai-
xa, fato que nos permitiria 
voltar a atuar nas cirurgias 
eletivas. Isso é viável caso a 
gente consiga desbloque-
ar o Hospital Santa Casa e 
o Hospital São Benedito, no 
entanto a decisão definitiva 
só será tomada após ouvi-
das as instituições de pactu-
ações e os Comitês”, decla-
rou o secretário.

O gestor estadual ex-
plicou que as análises das 
equipes técnicas de ambas 
as Secretarias serão levadas 
aos Comitês - criados no iní-
cio da pandemia para tratar 
publicamente das ações pú-
blicas durante a pandemia 
pela Covid-19 -, de forma que 
seja uma decisão colegiada.

“Não basta uma delibe-
ração do secretário de Esta-

do de Saúde e da secretária 
de Saúde do município. Nós 
temos instâncias de pactu-
ação que precisam ser con-
sultadas. Essa é uma deci-
são de Estado, de Governo, 
então levaremos a neces-
sidade e analisaremos os 
pontos positivos e os riscos, 
já que a retomada das cirur-
gias eletivas é uma deman-
da pulsante de todo estado”.

A representante da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Cuiabá também frisou 
a importância da avaliação 
colegiada. “Foi um primeiro 
contato excelente. Em Cuia-
bá, nós iniciamos as discus-
sões e vamos estar levando 
para as nossas unidades 
deliberativas. Já existe uma 
avaliação técnica, agora te-
mos que deliberar junto aos 
nossos Conselhos; as equi-
pes técnicas vão mostrar os 
números e teremos muita 
cautela”, avaliou Ozanira.

De acordo com o Pai-
nel Interativo da Covid-19 
da SES, há 400 leitos de UTI 
disponíveis no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em Mato 
Grosso, sendo que 184 estão 
ocupados. A taxa de ocupa-
ção dessas UTIs figura em 
46%.

BAIXADA
CUIABANA
Atualmente, a popula-

ção de Mato Grosso conta 
com cinco hospitais públi-
cos de referência para Co-
vid-19 na Baixada Cuiabana. 
São eles: Hospital Metro-
politano, Hospital Estadu-
al Santa Casa, Hospital São 
Benedito, Pronto Socorro e 
Hospital Universitário Júlio 
Müller. Essa é a primeira reu-

Intenção é que cirurgias eletivas sejam retomadas em dois hospitais 

RETOMADA. Análises das equipes de ambas as pastas serão levadas aos Comitês para apreciação
Foto: Marcos Vergueiro

nião que avalia essa tratati-
va. Outros encontros devem 
ser realizados até que se 
tenha um encaminhamen-
to final, para implementar 

o acordo definido por meio 
das pactuações.

Também participaram 
da reunião os secretários 
adjuntos da SES, Danielle 

Carmona, Fabiana Bardi e 
Juliano Melo. Da Secretaria 
Municipal, ainda estiveram 
presentes o secretário ad-
junto de Operações e Aten-

ção à Saúde, Luiz Gustavo 
Rabone, e o servidor da As-
sessoria de Planejamento e 
Gestão (Asplan), Ricardo So-
ares.


