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Divulgação

BRASILEIRÃO

Cresce o número de
técnicos expulsos

Somente nas primeiras rodadas do Brasileirão deste ano já fo-
ram aplicados mais cartões vermelhos para técnicos do que em todo 
o campeonato passado. Em 2020, quatro técnicos já receberam car-
tão vermelho direto (Tiago Nunes, Guto Ferreira, Enderson Moreira e 
Mano Menezes), contra 3 em toda a temporada de 2019 (Fernando 
Diniz, Fábio Carille e Vanderlei Luxemburgo).      Página - 6

Divulgação

O reconhecimento nacional de uma região de Mato Grosso como livre de febre aftosa sem 
vacinação já ocorreu. Mas outros desafios como o reconhecimento internacional pela Or-
ganização Mundial de Saúde Animal, abertura de novos mercados, retirada da vacinação 
de outras partes do estado, melhoria da comercialização, precisam ser vencidos.  Página -4

EM NÍVEL MUNDIAL

Fórum debate ações para tornar
MT livre da aftosa sem vacinação

Habilitação e
Licenciamento
de forma
digital
Cidadãos que possuem a 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) dentro da 
validade e com QR Code, 
e o Licenciamento Anual 
do veículo com todos os 
débitos quitados, po-
dem baixar no aparelho 
celular os dois documen-
tos de forma eletrônica, 
através do aplicativo 
nacional Carteira Digital 
de Trânsito.            Página  -4

PARCERIA

O governador Mauro Mendes (DEM) inaugurou ontem (23) os trabalhos de 
restauração e modernização de 188,2 quilômetros das rodovias MT-320 e MT-
208, durante evento em Colíder. E classificou o momento como uma mudança 
histórica para a região norte do estado.        Página  4

Marcos vergueiro/secoM MT

UMA MUDANÇA HISTÓRICA

FILHOTE
DE ARARA
RESGATADO
APÓS CAIR

OUTUBRO:
PRÉVIA TEM
MAIOR ALTA
DESDE 1995

EXPERIMENTO 
DE ALUNOS 
SORRISENSES 
VAI AO ESPAÇO

ANTA COM
AS 4 PATAS
QUEIMADAS É
RESGATADA
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Antes de poder contar com uma vacina para deter 
a Covid-19, o Brasil precisa imunizar-se contra a politi-
zação da saúde pública. Na marcha atual de insensatez 
liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, quando uma 
das centenas de vacinas em desenvolvimento se provar 
segura e eficaz poderá encontrar resistências descabi-
das pela frente.

Bolsonaro precipitou-se ao lançar de público uma 
discussão sobre tornar ou não obrigatória uma vacina 
que nem mesmo existe. Não é a primeira vez, e decerto 
não será a última, que atrapalha autoridades de saúde 
na condução técnica da reação à pandemia, como em 
suas investidas contra o distanciamento social e a favor 
da cloroquina.

O debate fora de hora polarizou-se porque o Pla-
nalto ensaiou minar a confiança no imunizante patro-
cinado pelo Executivo paulista. O próprio governador 
João Doria dá mostras de que pretende faturar politica-
mente a vacina a ser fabricada pelo Instituto Butantan, 
em parceria com a Sinovac, e se aventurou anunciando 
que deseja torná-la obrigatória.

Não é coisa que se defina a esta altura dos ensaios 
clínicos. Alguns dos preparados em teste já se mostra-
ram seguros para uso humano, mas nenhum demons-
trou ainda eficácia nem o grau de imunização que po-
derá conferir, informação decisiva para traçar o tipo de 
campanha necessária para obter o melhor benefício 
coletivo.

A questão da obrigatoriedade se torna secundária, 
ademais, diante das evidências de que o público bra-
sileiro se inclina fortemente por aceitar a imunização. 
Pesquisa nacional Datafolha feita em agosto constatou 
que 89% dos entrevistados pretendiam vacinar-se con-
tra o coronavírus.

Estudo científico publicado terça (20) na revista 
Nature Medicine ouviu 13.426 pessoas em 19 países, em 
junho, sobre confiança na futura imunização. Na mé-
dia, 71,5% se disseram muito ou um tanto inclinados a 
tomar a vacina, e o Brasil aparece muito bem no painel, 
com 85,4% de adesão, atrás somente da China (88,6%).

Apesar das sementes de dúvida plantadas pelo 
presidente, o Ministério da Saúde, após omissão inicial, 
anunciou por fim que vai incorporar a vacina Sinovac/
Butantan no Programa Nacional de Imunizações e fe-
chou acordo para a compra de 46 milhões de doses. Fez 
o que se deve fazer.

O país apresentou até aqui níveis elevados de co-
bertura imunizante porque o Sistema Único de Saúde 
realiza trabalho logístico e de comunicação reconheci-
do internacionalmente como excelente. Se o Governo 
Federal desonrar essa tradição, caberá a estados e mu-
nicípios levar adiante as campanhas de conscientiza-
ção, melhor recurso para inspirar confiança.

Editorial

A querela da vacina

MUDANÇA PARA
PORTUGAL
O governador Mauro Mendes publicou em 

suas redes sociais, na quinta (22), um vídeo 
se despedindo de sua filha Ana Carolinne 
Mendes, de 25 anos, que vai morar em Portu-
gal. Mendes e sua esposa, Virginia Mendes, 
preparam um jantar surpresa de despedida. 
Emocionado, o governador disse ter orgulho 
da “coragem e determinação” da filha, que é 
empresária. “Vamos sentir muita saudade 
de você, mas é a sua escolha de vida. Você 
escolheu seu caminho, como um dia escolhi 
o meu. Aqui, do outro lado, vamos ficar com 
muita saudade, te amando muito”, disse.

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!

DONO DA LOCALIZA
O empresário José Salim Mattar Júnior, 

proprietário da Localiza, a maior locadora 
de carros do Brasil, doou dinheiro para dois 
candidatos a vereadores do partido Novo 
em Cuiabá. Edegar Belz Junior e Marina Fi-
gueiredo Reis receberam, cada um, R$ 10 mil 
do empresário. É a primeira vez que os dois 
disputam uma eleição. Belz tem 40 anos e 
é analista de sistema. Marina tem 30 e é ad-
vogada. Ex-secretário de Desestatização do 
governo Bolsonaro, Mattar é o terceiro maior 
doador desta campanha até agora. Ele já 
doou R$ 1,4 milhão para candidatos de todo 
o país.

Crédito: Bombeiros

IMAGEM DO DIA

A questão da obrigatoriedade se torna 
secundária, ademais, diante das evi-
dências de que o público brasileiro se 
inclina fortemente por aceitar a imuni-
zação

“ “
Era uma vila; sim, uma vila rotulada distrito. 

Perdida à margem da Rio-Bahia, a longitudinal 
que era a única ligação por terra – literalmente 
por terra, entre o Rio de Janeiro e o Nordeste. Po-
pulação pequena, humilde. Todos se conheciam. 
Nas tardes de domingo a bola rolava no campi-
nho que durante a semana era pasto.

O bate-bola era nas imediações do lugar. 
Caminhoneiros paravam seus possantes. Assis-
tiam ao jogo, conversavam com moradores pra 
fugir da solidão na boleia sem som, sem ar, sem 
direção hidráulica. O Brasil interior respirava bra-
silidade e o mesmo faziam seus profissionais do 
volante.

A movimentação na rodovia era pequena. 
Pro Sul desciam paus de arara, cebola pernam-
bucana, alho, sisal, madeira, sal, móveis rústicos, 
redes. Na direção oposta, praticamente tudo, 
desde as cegonhas Studebaker com automóveis 
a Água Velva, pilha Rayovac, Benzetacil, creolina 
Pearson, cera Parquetina, enceradeira Arno, for-
no JMS, filtro São João, pente Flamengo, enla-
tado Swith Armour, extrato de tomate Elefante, 
Alka-Seltzer, tinta Parker, ervilha Etti, enxada Tar-
za, canivete Corneta, Biotônico Fontoura, LP de 
Nelson Gonçalves, garrucha Laport, botas Vulca-
bras, chapéu Ramenzoni.

Isolado ao volante na rodovia esburacada 
que ora era um interminável canudo de poeira, 
ora um atoleiro sem fim, o motorista encontrava 
nos eventos pelo caminho a maneira de fugir da 
solidão. Encostava seu FNM, Big Job, Mack, Che-
vrolet Martha Rocha, Studebaker, International 
Harvester, Berliet, GMC Marítimo, Nash, Volvo, 
descia, se misturava aos moradores, vivia o fute-
bol, torcia, sorria, vivia socialmente e então reto-
mava à sua jornada estrada afora.

Era assim no final dos anos 1950 e começo 
da década de 1960. A bola rolava unindo mora-
dores e motoristas em trânsito, num clima de 
harmonia, com os caminhões abertos sem que 
ninguém tocasse um dedo sequer em sua boleia 
ou carga. Nós, os habitantes do lugar, olhávamos 
com admiração para os estranhos senhores do 
volante, e eles, nos tratavam bem. O Brasil inte-
rior era um todo formado por individualidades 
que se completavam.

O Chevrolet Martha Rocha saltava aos olhos. 
A sabedoria popular o apelidou assim em alu-
são ao símbolo da beleza da mulher brasileira, 
a musa baiana Martha Rocha, que em 1954 foi a 
primeira Miss Brasil e somente não conquistou o 
cetro Mundial pela força do imperialismo ameri-
cano. O fabricante gostou do apelido, o transfor-
mou em nome e o usou para promover a ven-
da de seu primeiro caminhão produzido em sua 

montadora paulista.
O governo JK deixou em obra a pavimentação 

da Rio-Bahia, que em 1962 foi entregue ao tráfego 
com o corte da fita inaugural e se passou a cha-
mar pomposamente BR-116. Com o asfalto, a ro-
dovia foi deslocada para fora da minha vila, quer 
dizer, distrito. Ganhou novo trajeto. Perdemos a 
companhia dos motoristas que assistiam os jogos 
conosco aos domingos. Os caminhões se mo-
dernizaram. Viraram máquinas. O caminhoneiro 
agora é carreteiro e não fica só. Com seu celular 
tem o mundo nas mãos, sua boleia agora é cabine 
confortável.

Uma bola de fabricação artesanal, toscos uni-
formes esportivos, jogadores amadores, torcedo-
res parentes uns dos outros ou vizinhos ao lado. 
Em meio a esse ambiente de confraternização 
social, brasileiros de diversas regiões, de passa-
gem, paravam para alguns momentos de contato 
humano – algo impossível de se pensar agora por 
conta da correria do mundo e do medo da violên-
cia generalizada. O Brasil ganhou em infraestru-
tura de transporte, mas perdeu em qualidade de 
cidadania. Não há mais aquele ontem fraterno da 
minha vila, quer dizer distrito de Alpercata, no mu-
nicípio de Governador Valadares.

No asfalto as carretas transitam em alta ve-
locidade. Nas cidades à margem das rodovias as 
pessoas correm, atropelam a vida, passam por por 
ela. No hoje a bola rola na tela da TV, em estádios 
vazios, e nós torcemos na solidão do isolamento 
social na sala da casa onde habitamos vegetativa-
mente. Saudade dos tempos dos caminhões para-
dos, a bola rolando, as meninas do lugar flertando 
com motoristas sonhando em encontrar entre 
eles o príncipe encantando montado em seu pos-
sante Fenemê passo longo, azul, com cama ma-
cia na boleia. Pobre humanidade que retrocede 
enquanto a ciência avança, que ganha contornos 
de impessoalidade na contramão das relações 
humanas, que troca a harmonia pela violência e 
o respeito ao meio ambiente pelo desmatamento 
criminoso.

A vida é caminho sem volta, mas se Deus me 
concedesse o direito de escolher uma estrada, 
não tenho dúvida que pegaria a velha Rio-Bahia 
e à exemplo daqueles caminhoneiros, pararia na 
minha vila, quer dizer, distrito, pra ver seu povo fe-
liz movido pelo sentimento de irmandade e pela 
paixão pelo capotão, que era o nome da bola ar-
tesanal.

EDUARDO GOMES É JORNALISTA EM 
CUIABÁ

De capotão

Só mandar o dinheiro
fato, algo estava muito estranho. Falei que se 
tratava de um golpe e, diga-se de passagem, 
extremamente comum. Sugeri intervenção 

imediata com a soli-
citação de todas as 
senhas e acessos, até 
que ele providencias-
se a devida alteração. 
Foi a única forma de 
evitar prejuízos, pela 
sorte de, no momen-
to do comentário, ter 
alguém no ambiente 
que percebeu que 
algo anormal estava 
acontecendo. Do con-
trário o fato só seria 
percebido após a ação 
dos criminosos.

Você precisa estar 
sempre atento para 

não cair nesse tipo de golpe. Desconfie de 
tudo que chegar por meio de mensagem de 
texto, aplicativo de mensagem instantânea, 
rede social e afins. Em linhas gerais os bancos 
enviam mensagens importantes apenas por 
meio de seus canais oficiais e jamais solicitam 
o envio senhas ou dados de acesso.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opini-
ões, sugestões e críticas são muito importan-
tes, e você pode entrar em contato pelo fone 
(66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@hot-
mail.com ou visitar nosso perfil em facebook.
com/paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Com toda a evolução da tecnologia, o elo mais fraco no que diz 
respeito à segurança é o elemento humano. Procure entender do 
assunto, se informar sobre o funcionamento dos aplicativos de 
bancos e demais instituições e estar atualizado sobre as formas 
mais comuns de golpes aplicados por criminosos no meio virtual. 
Isso vai ajudar a aumentar sua segurança, minimizando os riscos de 
cair nas “armadilhas” dos golpistas. 
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I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

“Invadiram minha conta bancária e le-
varam todo o meu dinheiro”. Essa frase, um 
tanto quanto assustadora, faz parte da minha 
rotina, como investiga-
dor e perito. O usuário, 
geralmente desespera-
do, começa a imaginar 
formas cinematográficas 
que um hacker possa ter 
utilizado em tal façanha, 
sendo que, boa parte das 
vezes, e a própria vítima 
que fornece a informa-
ção.

Quer um exemplo? 
Um dia eu estava em 
reunião em uma em-
presa, onde iniciaria um 
trabalho de auditoria, 
quando um dos geren-
tes, olhando para o ce-
lular, balbuciou que “se esse banco não parar 
de me incomodar pedindo validação da conta, 
paro de trabalhar com ele”. A frase, que pas-
sou despercebida por todos, me chamou (e 
muito) a atenção. Perguntei, então, que tipo 
de validação estava sendo solicitada. Ele me 
explicou, então, que era a terceira vez no dia 
que recebia uma mensagem de texto infor-
mando que “por questões de segurança” seria 
necessário realizar uma “validação da conta”, 
onde ele deveria informar número da agência, 
da conta e senhas de acesso, da internet e do 
cartão.

Perguntei se ele acreditava realmente 
que se tratava de uma solicitação do ban-
co, e só então o camarada percebeu que, de 

RENATO GOMES NERY

Um filhote de arara que caiu junto com o ninho do tronco de 
uma árvore foi socorrido por bombeiros em Sinop. Moradores 
pediram ajuda depois que encontraram a ave caída. Segundo 
os bombeiros, o filhote estava em seu ninho, instalado em uma 
palmeira imperial, mas que havia caído por estar desgastado e 
ter sido atingido por ventos fortes na noite anterior.
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MP precisou entrar com ADI de omissão Projeto vai para sanção do governador 

Foto: AssessoriA

Foto: seduc
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Governador afirma que concessão vai
mudar história da região norte de MT
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) inaugurou 
ontem (23) os trabalhos de 
restauração e modernização 
de 188,2 quilômetros das ro-
dovias MT-320 e MT-208, du-
rante evento em Colíder, e 
destacou o salto de desenvol-
vimento que a Região Norte 
de Mato Grosso terá com a 
essas melhorias rodoviárias. 
Segundo o governador, a ro-
dovia vai contribuir com a 
economia, a geração de em-
prego e a qualidade de vida 
da população – além de ser a 
concretização de um desejo 
de décadas dos moradores 
da região.  

“Ao longo de 40 anos, 
essa estrada sempre teve bu-
raco, problemas. Uma hora 
era ruim, outra pior, outra 
horrível. Recupera um pou-
co e logo está ruim de novo. 
Essa história vem ao longo de 
décadas e agora, com essa 
solução, as pessoas vão pagar 
um pouquinho com isso, mas 
vão economizar tempo, pneu, 
amortecedor, vão ter o direito 
de ir e vir e o progresso chega 
onde tem estrada boa, onde 
você tem uma boa logística”, 
afirmou. 

“A região como um todo 

ganha muito, novos investi-
mentos virão para cá em fun-
ção de uma boa logística. No-
vos empregos serão gerados. 
Tem uma cadeia gigante de 
muitos benefícios para Co-
líder e todas as cidades que 
estão ao longo das MTs 320 e 
208, que estarão interligadas 
à BR-163”, completou.

Os investimentos foram 
realizados pela concessioná-
ria Via Brasil MT e atendem 
ao Plano de Exploração Ro-
doviário do contrato de con-
cessão de 188 quilômetros 
– no trecho entre os muni-
cípios de Alta Floresta, Nova 
Santa Helena, Colíder, Carlin-
da e Nova Canaã do Norte – 
assinado no ano passado.  

Para o governador, a re-
cuperação e modernização 
da rodovia, por meio da con-
cessão, é uma solução ado-
tada em todo o mundo para 
solucionar os gargalos logís-
ticos – e está sendo adotada 
também em  Mato Grosso, 
que  possui mais de 32 mil 
quilômetros de rodovias es-
taduais e, sozinho, o Poder 
Público não teria condições 
de garantir a pavimentação 
de todas as rodovias e a exe-
cução da manutenção.

“Essa estrada tem quase 
40 anos e, nesse tempo todo, 

DA REPORTAGEM

O governo federal anun-
ciou em solenidade no Palá-
cio do Planalto, um programa 
para eliminação e simplifi-
cação de normas, batizado 
de Descomplica Trabalhista. 
Como primeiras medidas, fo-
ram revogadas 48 portarias 
trabalhistas consideradas 
obsoletas e foi assinada uma 
nova norma regulamentado-
ra de saúde e segurança na 
área rural. Também foi apre-
sentado o eSocial simplifica-
do, com redução nos campos 
de preenchimento por parte 
dos empregadores, que têm 
que prestar informações à 
Receita Federal sobre funcio-
nários.

“Nós queríamos tirar, 
como sempre disse o presi-
dente, o estado do cangote 
das pessoas. Foram 11 ou 12 
simplificações na agricultu-
ra, sete na infraestrutura, e 
ele [Bruno Bianco, secretá-
rio especial da Previdência e 
Trabalho] vai anunciar, daqui 
a duas semanas, 2 mil simpli-
ficações”, afirmou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

Entre as principais me-
didas assinadas durante a ce-

rimônia, está a nova redação 
da Norma Regulamentadora 
31 (NR 31), que trata especifi-
camente da saúde e seguran-
ça na agricultura, pecuária, 
silvicultura, exploração flo-
restal e aquicultura. Segundo 
o governo, a nova versão foi 
aprovada em consenso entre 
trabalhadores e emprega-
dores na Comissão Tripartite 

DA REPORTAGEM

O acesso ao ensino mi-
litar no Estado de Mato Gros-
so deverá ser universalizado. 
Autor da Lei nº 10.922/2019, 
que possibilitou a expansão 
das escolas militares no es-
tado, o deputado estadual 
Silvio Fávero (PSL) aprimo-
ra o Programa de Gestão 
Compartilhada Cívico-Militar 
por meio Projeto de Lei nº 
140/2020, aprovado em se-
gunda votação pela Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso. O Projeto, que segue 
para sanção governamental, 
destaca a retirada do pro-
cesso seletivo para ingresso 
nas escolas militares, sendo 
permitido o ingresso a partir 
de sorteio. A retirada da taxa 
e a inclusão do uniforme es-
colar sem custo para os alu-
nos também estão previstas 
na proposição. A previsão é 
de que mais 12 municípios 
sejam contemplados com as 

DA REPORTAGEM

Em decorrência de No-
tificação Recomendatória 
feita pelo procurador-geral 
de Justiça, José Antônio Bor-
ges Pereira, em 21 de maio 
de 2020, que não foi aten-
dida, seguida de Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
(ADI) por omissão, ajuizada 
pelo MP em 26 de agosto, o 
governador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes, editou o De-
creto Estadual nº 670, de 07 
de outubro de 2020, regula-
mentando a Lei Estadual nº 
10.783/2018, que dispõe sobre 
a Política Estadual de Regu-
lação do SUS. O Ministério 
Público requeria, com base 
na legislação vigente e em 
dispositivos constitucionais, 
que o Estado desse publici-
dade, diariamente, aos nú-
meros de leitos hospitalares 
e de UTI ocupados e disponí-
veis em todos os municípios 
mato-grossenses.

Com a regulamentação 
da Lei 10.783/2018, a Procura-
doria Geral do Estado reque-
reu a extinção do feito, ale-
gando perda de objeto, junto 
ao Judiciário, que tomará 
uma decisão após ouvir o 

escolas cívico-militares.
Foram realizadas, no 

ano de 2019, 36 audiências 
públicas com o objetivo de 
envolver as comunidades 
escolares, possibilitar o de-
bate popular a respeito da 
metodologia de ensino mili-
tar, favorecendo, consequen-
temente, a expansão desse 
modelo.  “O Governo do Es-
tado já me adiantou que, no 
ano que vem, serão 12 cida-
des contempladas com essas 
escolas cívico-militares. Tan-
gará da Serra, Primavera do 
Leste, Vila Rica, Sinop, e mais 
oito cidades já estarão aptas 
para aderir às escolas cívico-
-militares”, adiantou Silvio. 

As mudanças propos-
tas pelo PL 140 não deverão 
interferir no funcionamento 
das escolas. “O formato de 
ensino, a estrutura organiza-
cional, os uniformes e a linha 
pedagógica e disciplinar não 
serão modificados”, enfati-
zou Fávero.

Ministério Público. O relator 
da ação é o desembargador 
Marcos Machado.

Inicialmente, com base 
em informações oriundas 
da Procuradoria de Justiça 
Especializada em Defesa da 
Saúde e Cidadania, o Minis-
tério Público, em 21 de maio 
de 2020, fez uma Notificação 
Recomendatória ao gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
e ao secretário de Estado de 
Saúde, Gilberto Figueiredo 
para que fosse regulamen-
tada a referida lei no prazo 
máximo de 90 dias, sob pena 
de “ensejar a adoção de Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade por omissão”. Como a 
recomendação não foi aten-
dida, o MP entrou com a ADI 
por omissão. 

“Com o decreto, o go-
vernador Mauro Mendes 
cumpre a legislação, atende 
dispositivos constitucionais 
e quem é beneficiado é o ci-
dadão, que passa a dispor de 
informações diárias sobre os 
leitos disponíveis do SUS na 
rede estadual, o que é essen-
cial para lhe assegurar o di-
reito fundamental à saúde”, 
disse José Antônio Borges 
Pereira.

Rodovia MT-320/280 foi completamente recuperada e modernizada 

Iniciativa foi batizada de Descomplica Trabalhista 

RESTAURAÇÃO. Foram inauguradas a restauração e modernização de 188,2 quilômetros das rodovias MT-320 e 208

DESCOMPLICA

Governo mostra eSocial simplificado e 
revoga normas trabalhistas obsoletas

ESCOLAS MILITARES

Projeto que universaliza acesso é aprovado na ALMT

DECRETO

Regulamentada lei 
que dá publicidade
diária aos leitos 
disponíveis do SUS

Foto: MArcos Vergueiro/secoM Mt

Foto: MArcos corrêA/Pr

ela nunca esteve como está 
aqui hoje. Nós fizemos essa 
concessão porque o Esta-
do não consegue fazer tudo 
aquilo que precisa fazer e dar 
a manutenção depois. Quem 

já teve a oportunidade de 
conhecer a Europa, Estados 
Unidos, China, os grandes 
países do mundo, todas as 
grandes rodovias estão em 
concessão. O Governo faz, 

passa para a concessionária 
para manter e, durante 30 
anos, quem passar por essa 
estrada pode ter a certeza de 
que vai andar em uma estra-
da com  segurança, com con-

dições, bem sinalizada, com 
equipamentos de socorro e 
com tudo aquilo que têm nas 
melhores estradas brasilei-
ras, nas melhores estradas do 
mundo”, disse o governador. 

Paritária Permanente (CTPP).
Um dos pontos mais im-

portantes é o fim da exigên-
cia de aplicação de normas 
urbanas no meio rural sem 
observância das peculiarida-
des do setor. Para o governo, 
esse item gerava uma grande 
insegurança jurídica e aplica-
ção de multas, além de cau-
sar confusão para o produtor 

rural sobre qual norma ele 
deveria seguir.

“Será que faz sentido 
obrigar um proprietário a 
oferecer instalações perma-
nentes de refeitórios ou de 
alojamentos, em atividades 
itinerantes, que muitas vezes 
são desenvolvidas sobre um 
cavalo?”, questionou o secre-
tário Bruno Bianco.
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Livre da aftosa sem vacinação
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O reconhecimento na-
cional de uma região do es-
tado de Mato Grosso como 
livre de febre aftosa sem 
vacinação já ocorreu. Mas 
outros desafios como o re-
conhecimento internacio-
nal pela Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE), 
abertura de novos merca-
dos, retirada da vacinação 
de outras partes do estado, 
melhoria da comercializa-
ção, precisam ser vencidos.

Atentos a essas ne-
cessidades, entidades que 
compõem o Programa Na-
cional de Vigilância para a 
Febre Aftosa em Mato Gros-
so (PNEFA/MT) promove-
ram na quinta-feira (22.10), 
no formato on-line, o 2º Fó-
rum Estadual de Vigilância 
Contra a Febre Aftosa: cami-
nho para tornar Mato Gros-
so livre sem vacinação.

Na ocasião foram apre-
sentadas as medidas neces-
sárias que devem continuar 
sendo efetivadas para que 
todo o estado seja livre de 
febre aftosa sem vacinação. 
Uma delas é a implantação 
do sistema de compartilha-
mento de documentos do 
rebanho, garantindo mais 
agilidade, segurança, redu-
ção de custos para o estado 
e pecuaristas. Outra é a bus-
ca pela retirada da vacina-
ção com segurança no ano 
de 2022.

“A cadeia produtiva da 

carne é um dos pilares da 
economia de Mato Grosso. 
O Governo do Estado reco-
nhece a importância de ser 
parceiro desse movimento. 
O Fórum mostrou que tudo 
está sendo feito com coe-
rência a fim de cumprir os 
protocolos necessários do 
mercado nacional e inter-
nacional”, destacou Walter 
Valverde, secretário adjunto 
de Investimentos e Agrone-
gócio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec).

Novas oportunidades 
para o mercado de carnes 
também foram ampla-
mente debatidas durante 
o Fórum. Daniel Latorraca, 
superintendente do Institu-
to Mato-Grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) 
mostrou o crescimento da 
produção de Mato Grosso e 
da comercialização da pro-
teína animal. “A certificação 
de livre de aftosa sem vaci-
nação poderá ampliar ven-
da da carne bovina para paí-
ses como os Estados Unidos 
e o Japão e poderá também 
melhorar os preços do pro-
duto exportado. Mato Gros-
so está se preparando para 
isso no quesito produtivo 
e sanitário, trazendo mais 
oportunidades para atender 
novos mercados. A questão 
sanitária resolvida cria no-
vas estratégias de demanda 
por carne”, informou.

As questões sobre os 
riscos da reintrodução da fe-
bre aftosa e qual a situação 

DA REPORTAGEM

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo 15 (IPCA-15), que mede a 
prévia da inflação oficial do 
país, teve alta de 0,94% neste 
mês. Esta é a maior taxa para 
um mês de outubro desde 
1995, quando havia ficado em 
1,34%. A taxa também é supe-
rior à de setembro deste ano 
(0,45%).

Com o resultado, o IPCA-
15 acumula taxas de inflação 
de 2,31% no ano e 3,52% em 12 
meses. Os dados foram divul-
gados ontem (23) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O grupo de despesas 
que mais influenciou a pré-
via da inflação em outubro foi 
alimentação e bebidas, que 
registrou alta de preços de 
2,24%. Entre os produtos que 
apresentaram inflação no pe-
ríodo: carnes (4,83%), óleo de 

soja (22,34%), arroz (18,48%), 
tomate (14,25%) e leite longa 
vida (4,26%).

Os transportes, com 
taxa de 1,34%, também tive-
ram grande impacto na infla-
ção, devido à alta de preços 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Índice de Confian-
ça do Consumidor brasileiro 
(ICC), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu 1 
ponto na passagem de se-
tembro para outubro e atin-
giu 82,4 pontos, em uma es-
cala de zero a 200. Com isso, o 
indicador interrompeu uma 
sequência de cinco altas ini-
ciada em maio deste ano. O 
Índice da Situação Atual, que 
mede a confiança dos consu-
midores no presente, recuou 
0,2 ponto e atingiu 72,4 pon-
tos. O componente que teve 
maior queda foi a situação 
das finanças familiares, que 

cedeu 0,5 ponto. O Índice de 
Expectativas caiu 1,3 ponto e 
passou 90,2 pontos. 

O ímpeto de compras 
de bens duráveis para os pró-
ximos meses teve queda de 
1,4 ponto.“Há ainda bastan-
te incerteza com relação à 
pandemia e com o ritmo de 
retomada econômica, já con-
siderando a transição para 
o período posterior ao de 
vigência dos programas de 
manutenção do emprego e 
renda. 

Diante deste cenário, os 
consumidores de menor ren-
da, mais vulneráveis, continu-
am menos confiantes que os 
demais. A confiança do con-
sumidor brasileiro também 

DA REPORTAGEM

O Ibama determinou, 
em ofício nesta sexta (23), 
que as brigadas de incêndios 
florestais “retornem para as 
suas respectivas atividades e 
operações a partir da presen-
te data”. O ofício é assinado 
pelo chefe do Centro Espe-
cializado Prevfogo/Dipro, 
Ricardo Vianna Barreto. A 
determinação foi expedida 
após liberação de recursos 
para o órgão.

O Ministério da Econo-
mia liberou R$ 16 milhões 
mensais para que Ministério 
do Meio Ambiente regulari-
ze os pagamentos em atraso 
– R$ 8 milhões para o Ibama 
e R$ 8 milhões para o ICM-
Bio. O Ibama recebeu a au-
torização sobre o dinheiro às 
19h de quinta.

Na quarta (21), o Ibama 
determinou o recolhimento 
de brigadas de incêndios flo-
restais a partir da meia-noite 
de quinta (22). Em um se-

gundo documento, divulga-
do na quinta, o órgão falou 
em “indisponibilidade finan-
ceira” para fechar o mês de 
outubro.

A suspensão do traba-
lho dos agentes foi determi-
nada em um momento em 
que tanto o Pantanal quanto 
a Amazônia têm recordes de 
queimadas. O bioma panta-
neiro enfrenta uma seca his-
tórica, que contribui para a 
alta nos incêndios.

Dados do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) mostram que o nú-
mero de focos de incêndio 
registrados na Amazônia 
de janeiro a setembro deste 
ano foi o maior desde 2010. 
Também na quinta, após o 
anúncio do Ibama, o vice-
-presidente da República, 
Hamilton Mourão, disse que 
o governo iria desbloquear 
os recursos necessários para 
a retomada das atividades 
das brigadas de incêndios 
florestais em todo o país.

Foto: Ascom FAmAto

Fórum mostrou desafios e oportunidades para a cadeia produtiva

Preços subiram mais no grupo alimentação e bebidas

Pesquisa foi feita pela FGV

R$ 16 milhões mensais foram liberados

ENTIDADES DEBATEM. Sedec e Indea participaram do 2º Fórum Estadual de Vigilância Contra a Febre Aftosa

0,94%

Prévia da inflação tem maior
alta para outubro desde 1995

ALERTA

Confiança do Consumidor tem
primeira queda desde maio

SEGUE O BAILE

Ibama determina o
retorno das brigadas 
de combate a incêndio

Foto: DivulgAção
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continua sendo impactada 
pelo medo da covid-19, mo-
tivando uma postura muito 
cautelosa, que deve persistir 

enquanto não houver uma 
solução para a crise sanitá-
ria”, disse a pesquisadora da 
FGV, Viviane Bittencourt.

de itens como passagens aé-
reas (39,90%), gasolina (0,85%) 
e seguro voluntário de veícu-
los (2,46%). 

Também tiveram al-
tas de preços os artigos de 
residência (1,41%), vestuário 

(0,84%), habitação (0,40%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,28%), comunicação (0,23%) 
e despesas pessoais (0,14%). O 
único grupo de despesas com 
deflação (queda de preços) foi 
educação (-0,02%).

dos países vizinhos (Bolívia, 
Paraguai, Peru e Venezuela) 
frente ao novo momento de 
concretização de zona livre 
de aftosa, foram apresenta-
das para os participantes do 
Fórum. De acordo com Ale-
jandro Rivera, coordenador 
do Centro Pan-Americano 
de Febre Aftosa (Panaftosa), 
a não certificação de zona 
livre de febre aftosa diminui 
oportunidades de aumen-
tar investimentos no reba-
nho e de fazer melhores co-
mercializações.

“Se a região é livre de 
aftosa, não há necessidade 
de manter a vacinação. Se 
não tem risco, não precisa 
vacinar. Por que se não os 
compradores vão continuar 
considerando como se não 
fizesse bem feito as políti-
cas sanitárias. Todos os paí-
ses livres sem vacinação vão 
conseguir impor protocolos 
sanitários e o tratamento 
com os compradores é dife-
rente. Se os riscos já foram 
mitigados, não há necessi-
dade de manter a vacina-
ção. Todos ganham com a 
eliminação da vacinação: 
governo, produtores, veteri-
nários e sociedade”, ressal-
tou Alejandro.

O processo de transi-
ção de zonas livres de febre 
aftosa faz parte do PNEFA 
e do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agro-
pecuária (Suasa). Em Mato 
Grosso, o município de 
Rondolândia e partes de 
Aripuanã, Colniza, Como-

doro e Juína são reconhe-
cidos oficialmente desde 
1º de setembro como livres 
de febre aftosa sem vaci-
nação, conforme instrução 
normativa assinada pela 
ministra Tereza Cristina, do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Os estados do Acre, 
Paraná, Rondônia e regi-
ões do Amazonas também 
receberam esse reconhe-
cimento. No Brasil, apenas 
o estado de Santa Catarina 
tem o reconhecimento in-
ternacional da OIE. A cer-
tificação de áreas livres de 
febre aftosa é feita median-
te estudos soroepidemio-
lógicos e com ferramentas 
que demonstram a não pre-
sença do vírus e garantem 
a suspensão da vacinação. 
“A responsabilidade da ad-
ministração da vacina será 
substituída pela ação de 
vigilância”, afirmou Felipe 
Peixoto, médico veterinário 
e responsável pelo progra-
ma de febre aftosa no Ins-
tituto de Defesa Agropecu-
ária de Mato Grosso (Indea 
MT). Ele mostrou durante o 
Fórum o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo 
Instituto junto à classe pro-
dutora para a promoção da 
defesa sanitária animal. No 
Fórum foram apresentados 
os resultados de pesquisas 
e de testes com sorologia, e 
estes têm comprovado que 
o Brasil é livre de febre afto-
sa. “A atenção do produtor 
e a fiscalização dos órgãos 

fazem a força para a perma-
nência de livre de aftosa. As 
liberações de zona livres es-
tão acontecendo em bloco, 

com muito trabalho, cuida-
do, testes e coleta de amos-
tras do rebanho”, explicou 
Felipe Peixoto.



ANDRÉ LUIZ MARTELLI, CPF 046.892.731-03, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos, para desenvolver atividade de irrigação de 61,81 
hectares por Pivô Central na Fazenda Reunidas Primavera, 
zona rural do município de Nova Maringa/MT. Não foi deter-
minado Estudo de Impacto Ambiental.

Torna-se público que requereu a SEMA a Alteração da razão 
social com Renovação de Licença de Operação – LO da em-
presa R SOARES DA SILVA – ME (MADEIREIRA SOARES), 
inscrita no CNPJ 28.112.512/0001-69, Inscrição Estadual 
13.714.111-4, para o nome MADEIREIRA NOSSA SENHO-
RA APARECIDA LTDA (MADEIREIRA NOSSA SENHORA 
APARECIDA), CNPJ 39.380.986/0001-08, Inscrição Esta-
dual 13.837.480-5 para a atividade principal de Serrarias 
com desdobramento de madeira em bruto no municipio de 
ITAUBA – MT. Não EIA RIMA

MARTINHO MARCOS WITZKE, CNPJ 39.520.702/0001-31, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Opera-
ção para a atividade de Recondicionamento e recuperação 
de motores para veículos automotores. Localizado Avenida 
Los Angeles, nº 425, Bairro Jardim Califórnia, município de 
Sorriso/MT. Coordenadas geográficas do Empreendimento: 
55°43’34,009”W, 12°33’45,679”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

METALURGICA GARDIM LTDA, CNPJ n° 36.416.249/0001-
20, torna público que requereu junto à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO), para atividade: Fabricação de Estruturas Me-
tálicas. Localizada na Rua Valdir Doerner, N: 841 – Bairro 
Distrito Industrial, município de SINOP-MT.

MECANICA SORRISAO LTDA - ME, CNPJ 17.494.153/0001-
35, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a Licença de Operação (LO) para atividades de Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos auto-
motores, localizado na Rua Novo Horizonte, N 2127, Novo 
Horizonte III, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ELDORADO PARTCIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENS LTDA, CNPJ 23.268.222/0001-95, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a Licença de Opera-
ção para a atividade de Loteamento de Imóveis Próprios. 
Localizado no prolongamento da Av. Idemar Riedi, lugar 
denominado Valo, ao lado do loteamento industrial Leonel 
Bedin, S/N, Bairro Industrial, município de Sorriso/MT. Coor-
denadas geográficas do Empreendimento: 55°44’00,03”W, 
12°34’59,00”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

MEGA DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVAS E USADAS 
LTDA, inscrito no CNPJ n° 37.209.937/0001-81, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a 
atividade de serviços de instalação, manutenção e repara-
ção de acessórios para veículos automotores. Localizada na 
Avenida Idemar Riedi, n° 12132, Industrial 2° Etapa, Municí-
pio de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 060/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL - SRP Nº 060/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 
de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabe-
lecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço por 
Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A 
INTERNET COM TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA DE PONTO A PONTO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MU-
NICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”. Que será realizado às 13h30min 
(treze horas e trinta minutos), do dia 10 de novembro de 2020, na sala de Lici-
tações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100. 

Peixoto de Azevedo 23 de outubro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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SÍTIO 18HA EM 
NOVA UBIRATÃ/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

c/ casa, curral e barracão, terras de

 pastagens, Chácara Pequizeiro.

Inicial R$ 266.000,00 

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, através da Portaria Municipal nº 230/2020, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que sagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 035/2020 
referente ao “Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa Especializada para Confecção de Materiais Gráficos para 
atender as Secretarias do Município de Ipiranga do Norte - MT”, a 
Empresa:  2) 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA – ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 13.278.238/0001-25, localizada 
na Travessa Brasília, n.º 30, Bairro Areão, na Cidade de Cuiabá – MT, 
CEP: 78.010-265, vencedora dos itens de nº 1 a 74, dos lotes 001 e 002, 
totalizando o valor global de R$: 550.327,60 (quinhentos e Cinquenta Mil, 
Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2020

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 23 de Outubro de 2020.

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 008/2020 
– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “ Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Restruturação 
Asfáltica com Aplicação de Lama Asfáltica em Diversas Ruas do 
Perímetro Urbano do Município de Ipiranga do Norte - MT”, obteve-se o 
seguinte resultado: A empresa: BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.° 09.302.764/0001-06, com sede na Avenida General Mello, n.° 1.455, 
Sala 111, Bloco 02, Conjunto General Center, Bairro Campo Velho, na 
cidade de Cuiabá - MT, CEP: 78.065-290, consagrou-se vencedora da 
presente licitação com valor global de R$ 774.279,71 (Setecentos e 
Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um 
Centavos). Ipiranga do Norte/MT, 23 de Outubro de 2020.

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2020 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2020.
Raphaella Espíndola Benício

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de empresa para 
fornecimento de Pó de Pedra, para serem utilizados na aplicação de 
Lama Asfáltica em Diversa Ruas no Munícipio de Marcelândia – MT. 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 09 de novembro de 2020, às 
14h30min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site 
www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e 
no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL/REABERTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2020.
Raphaella Espíndola Benício

Pregoeira Oficial

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de 
Pregão Eletrônico nº 029/2020 que tem como objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de Equipamentos permanentes para a 
montagem de ECI (Enfermaria de Cuidados Intensivos) conforme termo 
de compromisso 129/2020, e  para suprir as necessidades do hospital 
municipal Maria Zélia e atenção Básica do Município de Marcelândia - MT, 
fica RETIFICADA a descrição do item 04 (CARDIOVERSOR BIFÁSICO) 
bem como dos itens 24.2. e 5.2. do Edital e do Termo de Referência 
referente ao prazo de entrega dos produtos licitados. Ficam alterados 
todos os itens no que se refere aos termos acima retificado, os demais 
itens e anexos do Edital permanecem inalterados. A reabertura fica 
prevista para o dia 10 de novembro de 2020, às 09h00min. (Horário de 
Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA 
do EDITAL RETIFICADO: por meio do site: www.bll.org.br e no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.

EMPRESA ITEM VLR. TOTAL 
FLA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 01 R$ 51.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N ° 028/2020 
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 028/2020, cujo objeto é o contratação de 
empresa para fornecimento de Busto esculpido em argila, moldado em fibra de vidro, fundido em bronze com 
dimensões em escala real, instalado sobre pedestal em mármore sintético a ser instalado no centro de rotatória 
na cidade de Marcelândia-MT. Sagrou-se vencedora a empresa: 

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2020 . Publique-se. 
Raphaella Espíndola Benício 

Pregoeira Oficial 

EMPRESA VLR. TOTAL  
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE R$ 169.962,54  
FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  R$ 131.264,67  
MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA  R$ 38.667,60  
COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS  R$ 227.184,77  
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 764.119,17  
MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI R$ 299.542,87  
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES LTDA  R$ 17.548,20  
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 8.931,00  

VALOR TOTAL R$ 1.657.220,82  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 
RESULTADO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
RESULTADO do julgamento da Tomada de Preços nº 00 7/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na aplicação de Lama Asfáltica em 109.365,00 m² de diversa ruas e avenidas do Munícipio de 
Marcelândia - MT, conforme planilha e projeto em anexo. Sagrou -se vencedora do certame licitatório a empresa 
BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor global de R$ 130.144,35 (cento e trinta mil, cento e quarenta e 
quatro reais e trinta e cinco centavos). Publique-se. Marcelândia/MT, em 23 de outubro de 2020 . 

Raphaella Espíndola Benício 
Presidente da CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
RESULTADO do julgamento da Tomada de Preços nº 008/2020, cujo objeto é a contrata ção de empresa 
especializada para construção Guia (meio fio) e Sarjeta, conjugados de concreto em ruas da Vila Isabel, estrada 
Boiadeira Trecho I e estrada Boidadeira Trecho II, na Cidade de Marcelândia/MT. Sagrou -se vencedora do 
certame licitatório a empresa BR PAVING CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, no valor global de R$ 
229.784,94 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). 
Publique-se. Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2020 . 

Raphaella Espíndola Benício 
Presidente da CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020 - SRP 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2020, cujo objeto é o Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Ferramentas e Materiais Elétricos para 
Iluminação Pública para Serem Utilizados na Manutenção das Atividades de Diversas Secretarias Municipais 
de Marcelândia/MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: 

Os itens 95, 104, 105 e 106 foram desertos. As relações com a discriminação dos itens ganhos por cada 
empresa e itens desertos, encontram-se no site: www.marcelandia.mt.gov.br/licitacao. Publique-se. 
Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2020.  

Raphaella Espindola Benicio 

Pregoeira Oficial 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 23 de Outubro de 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para a execução dos 
serviços em todo perímetro urbano do município, sendo este a limpeza de 
terrenos baldios e áreas públicas. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 
828471, 828472, FELL JARDINAGEM PRESTADORA DE SERVICOS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 38.201.849/0001-04 no valor de R$ 
184.000,00. Fica aberto prazo para interposição de recursos, conforme 
art. 4°, inciso XVIII da Lei n° 10.520/02.

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

Nova Mutum - MT, 23 de Outubro de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 06.11.2020 às 14:00 horas, 
devido o decreto de ponto facultativo transferido para o dia 30.10.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

Nova Mutum - MT, 23 de outubro de 2020.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 034/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 033/2020
O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 05.11.2020 às 14:00 horas, 
devido o decreto de ponto facultativo transferido para o dia 30.10.2020. 
Nova Mutum - MT, 23 de outubro de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 026/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregão, torna-se público que realizará no 
próximo dia 09 DE NOVEMBRO DE 2020, às 08h00min, na Sede do Consórcio, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2020, com objeto de “CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE EPI, 
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, constantes no Termo de Referência, 
tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2020, que poderá ser adquirido 
pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, 
ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 23 de outubro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 

 



Cresce o número de técnicos expulsos
DA REPORTAGEM

Somente nas primeiras 
rodadas do Brasileirão deste 
ano já foram aplicados mais 
cartões vermelhos para téc-
nicos do que em todo o cam-
peonato passado. Em 2020, 
quatro técnicos já recebe-
ram cartão vermelho direto 
(Tiago Nunes, Guto Ferreira, 
Enderson Moreira e Mano 
Menezes), contra 3 em toda 
a temporada de 2019 (Fer-
nando Diniz, Fábio Carille e 
Vanderlei Luxemburgo). Se 
contarmos até a 18ª rodada 
do ano passado, apenas Di-
niz havia sido expulso. Uma 
das razões para o aumento 
das advertências aos técni-
cos pode ser a ausência do 
som da torcida que, em ge-
ral, abafa os excessos cometi-
dos pelos treinadores duran-
te os jogos, é o que sugere a 
comentarista de arbitragem 
Nadine Bastos.

“O fato de não ter a tor-
cida se reflete em campo. Jo-
gadores e comissão técnica 
estão reclamando cada vez 
mais sobre as decisões da 
arbitragem, que agora escu-
ta tudo e precisa tomar uma 
atitude. Isso contribuiu para 
que esse número aumen-
tasse, tanto na advertência 
como nas expulsões por re-
clamação, se comparado 
com a temporada passada”, 
analisou. Em menor propor-

ção, o número de cartões 
amarelos também aumen-
tou. Na última quarta, Vasco 
e Corinthians abriram a 18ª 
rodada deste Brasileiro. Es-
treante da noite, o técnico 
vascaíno, Ricardo Sá Pinto, 
foi advertido com um ama-
relo, o 26º entre técnicos em 
2020. No ano passado, ao 
todo, foram apontados 54 
cartões amarelos. Até a 18ª 
rodada, 22. A Comissão de Ar-
bitragem da CBF identificou 
o aumento da aplicação de 
cartões. Para tentar diminuir 
os atos de indisciplina, a co-
missão passou a orientar os 
árbitros reservas a evitarem 
conversas com treinadores 
e que deixem o controle dis-
ciplinar da partida é respon-
sabilidade do árbitro central. 
De acordo com Leonardo Ga-
ciba, chefe da comissão, esta 
foi a principal medida toma-
da para evitar conflitos.

“Creio que a ausência 
de torcida realmente seja o 
principal fator. Sem os torce-
dores fica mais claro quando 
há excessos que devam ser 
coibidos. Sim, realizamos um 
webinar precedendo o cam-
peonato brasileiro sobre a 
linha de conduta da arbitra-
gem. O tema foi abordado. 
Enviamos a todos os clubes 
que disputam as competi-
ções coordenadas pela CBF 
links com o conteúdo deste 
evento”, contou Gaciba.

DA REPORTAGEM

O Sinop FC perdeu por 
2 a 1 de virada para o Altos 
do Piauí pela 8ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D no Estádio Gigante 
do Norte, na última quarta. 

Com o resultado, o Galo 
do Norte se mantém com 
seis pontos conquistados, 
em último lugar do Grupo 
A2. 

A equipe venceu ape-
nas dois dos seus oito jogos, 
acumulando um total de 
seis derrotas, ficando cada 
vez mais distante de ter 
chances de classificação.

Jogando no Gigantão, 
o Sinop abriu o placar com 
Juliano Fogaça aos 21 minu-
tos, driblando o goleiro. 

No final do primei-
ro tempo, aos 49 minutos, 
Thiaguinho empatou para 
os visitantes. Já na reta final 
do jogo, aos 35 minutos do 
segundo tempo, Jânio Da-
niel anotou a virada da equi-
pe piauiense. 

Neste domingo (25), o 
Sinop encara o Juventude 
Samas/MA às 14h30, fora de 
casa.

DA REPORTAGEM

A vaquinha virtual do 
Santos arrecadou a meta de 
R$ 500 mil em menos de 48 
horas no ar. 

Lançado na última 
quarta-feira, o financiamen-
to coletivo já contabilizava, 
até a manhã de ontem (23), 
R$ 560 mil em doações fei-
tas por 11.051 pessoas.

Em comunicado nas 
redes sociais, o Santos disse 
que o valor, doado por tor-
cedores, será utilizado para 
ajudar o clube a quitar dívi-
das. 

“Todos os valores arre-
cadados serão usados exclu-
sivamente para pagarmos 
dívidas relacionadas a pro-
cessos na Fifa. 

E para isso vamos po-
der contar com apoio de to-
dos os santistas. 

Precisamos muito do 
apoio dos santistas”, disse o 
presidente Orlando Rollo.

DA REPORTAGEM

No 1º turno do Brasilei-
rão, ninguém fez mais pon-
tos do que o Corinthians de 
2017 (47). E seguirá assim. 
Em 2020, o máximo de pon-
tuação que um clube poderá 
obter ao final de 19 rodadas 
dos pontos corridos é 40. E 
o Atlético segue no páreo. 
Para tanto, precisará vencer 
o Sport, neste sábado (24), e 
depois derrotar o Palmeiras, 
na segunda-feira da outra se-
mana. Se fechar a 19ª rodada 
com esses dois resultados, 
então o Galo terá 37 pontos - 
o que já seria a segunda me-
lhor campanha da história do 
clube no Brasileirão de pon-
tos corridos com 20 clubes. 
Contudo, há ainda o duelo 
com o Athletico-PR, adiado 
da sexta rodada, mas sem 
data definida. Caso vença os 
três jogos, então chegará aos 
40 pontos. Abaixo da campa-
nha de 2012, estão os 36 pon-

tos de 2015, quando o Atlético 
igualmente foi vice-campeão 
brasileiro. O Galo tinha a pos-
sibilidade de superar o re-
corde próprio de 2012, mas 
perdeu pontos nas últimas 
rodadas. Empatou com o Flu-
minense em casa e, depois, 
perdeu para o Bahia fora. 
A derrota em Salvador teve 
efeito ruim. Afinal, causou a 
saída alvinegra da liderança 
do Brasileiro. O Internacional 
venceu seu jogo, o Flamengo 
também, e ambos chegaram 
a 34 pontos em 17 jogos, con-
tra os 31 em 16 jogos do Atléti-
co. A vantagem, para o Galo, é 
que Colorado e Rubro-Negro 
irão se enfrentar na próxima 
rodada. O Atlético não pode-
rá retomar a liderança, mas o 
empate no Beira-Rio seria o 
melhor placar, encurtando a 
distância em um ponto para 
os dois concorrentes diretos - 
isso, é claro, desde que o time 
mineiro faça o dever de casa 
perante o Sport.

Foto: RepRodução

Mano Menezes reclama da arbitragem: já foi expulso neste ano

Sinop abriu placar, mas levou virada para o Altos/PI

Vaquinha Virtual do Santos atinge meta em menos de 24h Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG

BRASILEIRÃO. Sem público em função da pandemia, quantidade de cartões para os treinadores aumenta

SÉRIE D

Sinop: 6 derrotas em 8 jogos

SANTOS

Vaquinha virtual atinge meta de 
R$ 500 mil em menos de 48 horas

ATLÉTICO-MG

Chance de atingir
segunda melhor
campanha no 1º turno

Foto: BRuno Cantini

Foto: assessoRia

Foto: RepRodução
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CNH e o Licenciamento do
veículo de forma digital
DA REPORTAGEM

Uma ponte de madeira 
na MT-452, na comunidade 
de Figueiral, em Nossa Se-
nhora do Livramento, foi in-
cendiada na noite da última 
terça-feira (20). A Prefeitura 
alega que o incêndio foi cri-
minoso e pediu à Polícia Civil 
investigação. O prefeito Sil-
mar de Souza Gonçalves assi-
nou o ofício de nº 169/2020 e 
encaminhou à delegacia.

O documento descreve 
que o município possui uma 
área territorial e uma popula-
ção de pouco mais de 11 mil 
habitantes, sendo que mais 
de 70% deles residem na zona 
rural, em sítios e fazendas, e 
nas mais de 90 pequenas co-
munidades rurais espalhadas 
pelo território papa-banana.

O município possui uma 
extensa malha viária de mais 
1,7 mil km e, por consequên-
cia disso, mantém mais de 
150 pontes de madeira que 
demandam constante ma-
nutenção. Segundo a prefei-
tura, a ponte precisava de re-
paros, mas estava transitável.

“Os reparos que exigia 
na ponte eram mínimos, as-
sim não conseguimos enten-
der qual a real intenção do 
agente em cometer um cri-
me dessa magnitude. Cabe 
ressaltar que além de Cida-

dãos que possuem a Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) dentro da validade e 
com QR Code, e o Licencia-
mento Anual do veículo com 
todos os débitos quitados, 
podem baixar no aparelho 
celular os dois documentos 
de forma eletrônica, através 
do aplicativo nacional Cartei-
ra Digital de Trânsito. Tanto 
a CNH digital quanto o CRLV 
digital possuem o mesmo va-
lor jurídico da versão impres-
sa. Uma das principais vanta-
gens da versão eletrônica é a 
praticidade, principalmente 
no momento de uma aborda-
gem de fiscalização de trân-
sito. Para obter a CNH digital 
é preciso que a habilitação 
esteja no novo modelo, com 
o sistema QR Code localiza-
do no verso do documento, o 
qual contém todos os dados 
do condutor. Depois, basta 
instalar o aplicativo “Carteira 
Digital de Trânsito” no celu-
lar, disponível nas lojas Play 
Store e App Store. Ao baixar 
o aplicativo, o motorista deve 
realizar o cadastro de usuário 
e ativar a conta pelo link en-
viado para o e-mail cadastra-
do. Após esse procedimento, 
deve gerar a “Chave de Aces-
so” com 4 dígitos (PIN). Essa 
senha será utilizada toda vez 
que precisar acessar sua CNH 
pelo celular.

DA REPORTAGEM

Um filhote de arara 
que caiu junto com o ninho 
do tronco de uma árvore foi 
socorrido por bombeiros no 
Jardim Maringá, em Sinop. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, moradores pedi-
ram ajuda depois que encon-
traram a ave caída.

Segundo os bombeiros, 
o filhote estava em seu ninho, 
instalado em uma palmeira 
imperial, mas que havia caí-
do por estar desgastado e ter 
sido atingido por ventos for-
tes na noite anterior.

Os bombeiros retiraram 
o filhote do ninho, levanta-
ram o tronco e o amarraram 
na estrutura da cerca de uma 
residência, dando condições 
de devolver a arara ao ninho. 
Durante todo o trabalho dos 
bombeiros, os pais do filhoti-
nho acompanharam o resga-

DA REPORTAGEM

Uma anta foi resgatada 
na quinta (22) em Primavera 
do Leste, com queimaduras 
causadas por um incêndio flo-
restal. O animal estava com 
ferimentos graves nas quatro 
patas e foi socorrido por fa-
zendeiros da região, que acio-
naram o serviço do Posto de 
Atendimento Emergencial de 
Animais Silvestres (PAEAS). 
A anta, um macho adulto de 
200 kg, foi removida em um 
helicóptero do Exército até 
a Base Transpantaneira, no 
Pantanal, onde recebeu aten-
dimento dos veterinários. Os 
profissionais identificaram 
perda de casco nas patas., que 
foram limpas e receberam 
curativos. Ela já se alimentou 
e se recupera, no Sesc Pan-
tanal, para onde foi enviada e 
permanecerá em tratamento. 
Até o momento o Posto de 
Atendimento Emergencial de 
Animais Silvestres já atendeu 
182 animais.

DA REPORTAGEM

A Ouvidoria do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE/MT) recebeu nas 
últimas 24 horas denúncia so-
bre a utilização indevida do 
site institucional do órgão para 
promoção de interesse pessoal 
e particular com fins comer-
ciais praticada pelo Conselhei-
ro Substituto, Luiz Henrique 
Lima. Segundo a denúncia, o 
Conselheiro estaria utilizando 
indevidamente o site do TCE/
MT há anos para promover a 
venda de seus livros e auferir 
renda pessoal e particular, vio-
lando assim o princípio da im-
pessoalidade previsto no arti-
go 37 da Constituição Federal, 
bem como o art. 6º, inciso II, da 
Resolução 14/2017 do TCE-MT 
(Código de Ética dos Membros 
do TCE-MT) que diz: “é proibido 
ao Membro do TCE-MT utilizar, 
para fins privados, de servido-

res, bens ou serviços exclusivos 
da administração pública”.

Segundo denunciado, o 
site do TCE/MT, além de noti-
ciar longas matérias sobre os 
livros do Conselheiro, apresen-
ta, nas respectivas matérias de 
divulgação, links de acesso di-
reto a sites de vendas, como a 
Amazon.

Consta ainda na denún-
cia que os atos praticados pelo 
Conselheiro também violam 
a Resolução n.º 1/2017 do TCE-
-MT, que dispõe sobre a Polí-
tica de Comunicação do Tri-
bunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso, segundo a qual “a 
comunicação do TCE-MT não 
realiza ações que agridam ou 
desrespeitem os direitos hu-
manos e civis, que contenham 
mensagens preconceituosas 
ou discriminatórias e que fa-
voreçam servidores, parceiros, 
partidos políticos, igrejas ou 
movimentos sociais setoriais”.

Foto: Carolina alonso

CNH digital e impressa 

Filhote de arara é resgatado por bombeiros

Anta foi medicada e se recupera das queimaduras sofridas

Lima é conselheiro substituto no TCE

ATENÇÃO, CIDADÃO. Tanto a CNH digital quanto o CRLV digital possuem o mesmo valor jurídico da versão impressa

SINOP

Filhote de arara é resgatado após 
cair junto com ninho de árvore

PRIMAVERA DO LESTE

Anta com as 4 patas queimadas
é resgatada de helicóptero

TCE-MT

Conselheiro denunciado 
por usar site da instituição
para vender seus livros

Foto: BomBeiros

Foto: Pm-mt

Foto: Divulgação
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Em Mato Grosso, a ver-
são eletrônica da Carteira Na-
cional de Habilitação – CNH 
Digital, já foi instalada em 
138.323 aparelhos celulares.

Antes de baixar o Certi-
ficado de Registro e Licencia-
mento de Veículo na versão 
digital o proprietário do veí-
culo precisa quitar todos os 
débitos como o licenciamen-
to anual, IPVA, Seguro DPVAT 
e possíveis multas. O CRLV 
Digital pode ser comparti-
lhado com até cinco pessoas 
que utilizem o mesmo veícu-
lo, desde que já tenham ins-
talado o aplicativo no celular. 
Quem recebe o CRLV Digital 
não consegue exportar ou 
compartilhar o documento, 
mas pode apresentá-lo às au-
toridades de trânsito durante 
abordagens. Para obter o do-
cumento eletrônico é preciso 
fazer o download do aplicati-
vo “Carteira Digital de Trânsi-
to”, disponível gratuitamente 
na Google Play e App Store. 
Depois, basta fazer o cadas-
tro no aplicativo. O usuário 
receberá um e-mail e deverá 
clicar no link para confirma-
ção. Após a ativação, deve-se 
fazer login no aplicativo e cli-
car em “adicionar documen-
to”, que será a CNH ou CRLV 
digitais. Após o cadastro para 
validar o CRLV digital, deverá 
informar o número do Rena-

te observando de um poste 
perto do local.

A proprietária da resi-
dência prestou apoio hidra-

vam e o código de seguran-
ça impresso no Certificado 
de Registro de Veículo (CRV). 
Depois de confirmar a valida-
ção, será necessário informar 
o número de telefone celular. 
Neste momento, será dispo-
nibilizado o CRLV Digital no 
dispositivo móvel.

Para acessar as informa-
ções, o aplicativo exigirá do 
usuário uma senha de quatro 
dígitos, uma chave de acesso 
que deverá ser digitada toda 
vez que o documento digi-
tal for utilizado. Tanto a CNH 
quanto o CRLV Digital pode-
rão ser acessados pelo dis-
positivo móvel mesmo sem 
internet. Em Mato Grosso, a 
versão eletrônica do Certi-
ficado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo - CRLV 
Digital, já foi instalada em 
100.967 aparelhos celulares.

ALERTA
O condutor que é fla-

grado em fiscalização de 
trânsito conduzindo veícu-
lo sem portar a CNH ou o 
Licenciamento incorre em 
infração administrativa pre-
vista no artigo 232 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 
É uma infração de natureza 
leve, com penalidade de mul-
ta e medida administrativa 
de retenção do veículo até a 
apresentação do documento.

tando o animal e foi instruída 
a monitorar se as araras adul-
tas retornarão ao ninho. Se 
isso não acontecer, a equipe 

retornará ao local e encami-
nhará o filhote à Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT).
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Projeto patrocinado leva experimento
de estudantes de Sorriso ao espaço
DA REPORTAGEM

Um projeto patrocina-
do pelo Instituto TIM está 
patrocinando a participa-
ção de alunos brasileiros 
Student Spaceflight Experi-
ments Program (SSEP), que 
incentiva o estudo de ciên-
cias espaciais. O projeto se 
chama Garatéa-ISS e conta 
com a participação de alu-
nos de todo o país dos ensi-
nos médio e fundamental. 
Na edição de 2020, o pro-
jeto vencedor foi de Mato 
Grosso, criado pelos alunos 
da Escola Regina Coeli, de 
Sorriso. Eles desenvolveram 
um teste para acompanhar 
a reação de um medica-
mento para intolerância à 
lactose no espaço. Agora 
o experimento deles será 
enviado para a Estação Es-
pacial Internacional (ISS) 
no dia 17 de novembro. A 
montagem do projeto para 
envio à Nasa foi feita pelos 
estudantes vencedores on-
tem (23), no Instituto Fede-
ral do Mato Grosso (IFMT), 
campus.

O Brasil é o primei-
ro país fora da América do 
Norte a integrar o SSEP. Ao 
todo, 285 escolas já partici-
param do Garatéa-ISS, com 
171 projetos. A iniciativa foi 
desenvolvida por uma par-
ceria da Universidade de 
São Paulo e Fundação de 
Apoio à Física e à Química.  
Os alunos autores do pro-
jeto vencedor são Larissa 
Paes, Karine Ascoli e Edu-
ardo Vieira, que tiveram a 
supervisão da professora 
Michele Poleze. 

A ideia do programa é 
mostrar aos alunos como 
os experimentos que cria-
ram se desenvolvem em 

um ambiente de microgra-
vidade — um meio muito 
usado para testes comer-
ciais da indústria farma-
cêutica para pesquisa de 
medicamentos e testagem 
de materiais.

“Para o Brasil, a par-
ticipação no projeto é de 
extrema importância não 
apenas pela valorização e 
divulgação da ciência, mas 
por uma questão de desen-
volvimento econômico, so-
cial e industrial. A TIM tem 
grande orgulho de patroci-
nar, há dois anos, por meio 
do Instituto TIM, um pro-
grama que ajuda a realizar 
sonhos e projetar o futuro 
de jovens brasileiros”, expli-
ca o presidente do Instituto 
TIM, Mario Girasole.

De acordo com o en-
genheiro espacial na Nasa 
e responsável pelo projeto 
Garatéa, Lucas Fonseca, o 
programa é um enorme 
chamariz para atrair o inte-
resse de crianças e jovens 
para a ciência: “O lança-
mento de projetos no espa-
ço é uma experiência que 
inspira, conecta e muda 
vidas, já que os ganhado-
res ficam em contato dire-
to com instituições como a 
Nasa, por exemplo”.

O programa engloba 
ainda uma vertente artís-
tica e os colégios também 
participam com desenhos 
que serão enviados à ISS 
junto com os astronautas. 
Neste ano, irão ao espaço 
trabalhos artísticos da Es-
cola Maria Edith Rhoden 
(São Desidério/BA), da Es-
cola Municipal de Educa-
ção Especial Olga Benário 
Prestes (Diadema/SP) e 
do St. Francis College (São 
Paulo). Projeto será enviado no dia 17 de novembro 

INSTITUTO TIM. Trabalho será levado por astronautas à Estação Espacial Internacional
Foto: Cleiton isidoro


