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HOSPITAIS

Cuiabá põe
MT pela 1ª
vez nas
quartas

Mendes diz 
que públicos
serão melhores
que privados 

O Cuiabá fez história 
na Copa do Brasil. 
Empatou em casa 
com o Botafogo em 
0 a 0 e, como havia 
vencido o jogo de ida, 
no Rio de Janeiro, por 
1 a 0, se classificou 
às quartas de final. 
É a primeira vez em 
32 edições que Mato 
Grosso terá um repre-
sentante entre os oito 
melhores.          Página  - 6

O governador Mauro Mendes 
(DEM) afirmou que os investi-
mentos do programa Mais MT 
farão com que Mato Grosso te-
nha, em médio prazo, “hospitais 
públicos muito melhores do que 
hospitais privados”. Somente 
para a Saúde, o programa prevê 
investimentos na ordem de R$ 
1,18 bilhão nessa gestão (2019-
2022).
                Página  - 3

Divulgação

Michel alvin/SecoM MT

2021/23

Academia
Sinopense
de Ciências
e Letras
elege nova
diretoria

Foi eleita a nova diretoria 
da Academia Sinopense de Ciên-
cias e Letras (ASCL), que será 
liderada pelo professor e escritor 
Alex de França Aleluia, no biênio 
2021/23. Segundo o presidente 
eleito, dentre as propostas, a 
diretoria tem no radar ações 
como a busca por recursos para 
construção da sede própria; cria-
ção de portfólio dos acadêmicos 
para serem direcionados às 
instituições públicas e privadas 
para eventos e palestras; entre 
outras.                           Página - 7

aSSeSSoria

Divulgação

Em Mato Grosso, estado que mais produz milho no Brasil, a escassez do grão na 
entressafra coloca em alerta os criadores de suínos. Nos últimos dois meses, o 
preço médio da saca do cereal subiu de R$ 36,72 para R$ 63,58. Um salto de 73% 
que tem pesado no bolso dos suinocultores.                                                       Página -4

Preço do milho salta 73%
e assusta suinocultores

EM 2 MESES



    

Aliás, ao contrário, o que vemos é um perío-
do de muitos ganhos, diria até, extraordiná-
rios ganhos

Num momento em que o Brasil precisa de decisões 
de grande envergadura para superar a crise da pande-
mia, consertar as contas públicas e retomar o cresci-
mento econômico, é desolador constatar que parlamen-
tares infl uentes estão mais ocupados com suas disputas 
internas por poder.

A agenda legislativa se encontra quase paralisada 
em razão das eleições municipais, o que é esperado, mas 
as disputas em torno da Comissão Mista do Orçamento 
podem travar por ainda mais tempo votações importan-
tes.

O comando do colegiado é disputado por aliados 
do deputado Arthur Lira (PP-AL), liderança do centrão 
recém-aliado a Bolsonaro e pré-candidato à presidência 
da Câmara em fevereiro. De outro lado está o atual pre-
sidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que expõe seu descon-
tentamento com o processo.

O posto na comissão é disputado porque dá ao 
titular poder de barganha no Congresso e capacidade 
de infl uenciar na sucessão de Maia. Tudo se passa como 
se a ninguém ocorresse que há uma pauta econômica 
complexa a ser examinada com urgência —e que sem 
ela qualquer vitória será de Pirro.

Por irresponsabilidade do governo —a começar 
pelo presidente Jair Bolsonaro e seus fl ertes populis-
tas— e inação do Congresso, o país corre o risco de mer-
gulhar em uma nova etapa da crise desencadeada pela 
Covid-19.

A cotação do dólar dispara, a infl ação sobe e a 
permanência dos juros baixos fi ca ameaçada, enquan-
to acumulam-se as desconfi anças quanto à disposição 
brasiliense de enfrentar as escolhas difíceis em torno do 
Orçamento de 2021 —para mencionar apenas o desafi o 
mais imediato. Com pouco mais de dois meses para o 
encerramento de um ano até aqui desperdiçado, não 
se defi niram os mecanismos de ajuste em caso de des-
cumprimento do teto de gastos, previstos na chamada 
PEC Emergencial.

Tampouco se sabe como será viabilizado o pro-
grama ampliado de transferência de renda às famílias 
pobres desejado pelo Planalto. A decisão de Bolsonaro 
de não discutir o assunto antes do desfecho das eleições 
municipais —e agora as querelas que podem paralisar 
o Congresso— praticamente inviabilizam soluções rápi-
das.

A persistir o impasse, o resultado será adiar a vota-
ção do Orçamento para até março do ano que vem. Com 
o prolongamento das incertezas, haverá empecilhos adi-
cionais para a retomada da economia. Esta, afi nal, de-
pende da confi ança de que o país não caminhará para 
um cenário de irresponsabilidade fi scal e desorganiza-
ção econômica. Brasília, no entanto, só encontra tempo 
para frivolidades, conchavos e polêmicas estéreis.

Editorial

Imune à urgência

ORÇAMENTO
BILIONÁRIO
O presidente da AL, deputado Eduardo 

Botelho, afi rmou que, assim que terminar 
as eleições municipais, irá apresentar um 
calendário de votação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2021, estimada em R$ 22,1 bi-
lhões (receita e despesa). A LOA foi entregue 
em outubro e ainda deve passar por audiên-
cias públicas, apresentações de emendas e 
discussões nas Comissões de Fiscalização 
e de Constituição e Justiça e Redação para 
somente então seguir para votação em Ple-
nário. A eleição ocorre no dia 15. A primeira 
sessão da AL após essa data deve ocorrer no 
dia 18 de novembro.

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 fi cará bem!

LUTO EM
COLNIZA
A candidata a vereadora por Colniza, Ja-

queline de Samaro, conhecida como ‘Jaqueline 
da Lotérica’, 34 anos, morreu nesta semana por 
complicações de um câncer do intestino, em 
um hospital em Lucas do Rio Verde. Ela des-
cobriu a doença quando foi fazer uma cirurgia 
da vesícula. Foi transferida para um hospital 
em Lucas, passou por uma cirurgia, mas não 
resistiu. Jaqueline se afastou do trabalho des-
de o início da campanha eleitoral. Familiares e 
amigos lamentaram a perda nas redes sociais.
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o resultado será adiar a votação do 
Orçamento para até março do ano que 
vem. Com o prolongamento das incer-
tezas, haverá empecilhos adicionais 
para a retomada da economia

“ “

Michel de Montaigne, o famoso fi ló-
sofo francês, afi rma que “Vivemos mais 
assombrados pelas ideias que formamos 
das coisas do que pelas próprias coisas”. 
Ou, traduzido para o vulgo: o diabo não é 
tão feio como pintam.

Também acho. A velhice, por exemplo, 
assusta e preocupa as pessoas pelos in-
cômodos associados a ela e sua inevitabi-
lidade. Entretanto, quanto mais nos apro-
ximamos dela, surpresos, vemos que o 
temor era absolutamente desnecessário.

Aliás, ao contrário, o que vemos é um 
período de muitos ganhos, diria até, ex-
traordinários ganhos. Há algumas perdas, 
é verdade, porém são quase insignifi can-
tes em comparação com as vantagens 
conquistadas.

A primeira grande vantagem con-
seguida é tornar-nos rijos. Verdade que 
usam, para qualifi car os velhos, muito 
mais “rígido” do que rijo, mas são sutile-
zas da língua. O dicionário, se consultado, 
vai dizer que rijo é o que tem rigidez. A 
qualidade perseguida na juventude com 
três horas por dia nas academias, agora 
está disponível. Para comprovar o que 
estou dizendo, basta ver-nos nas sessões 
de alongamento. É a manifestação da ri-
gidez na sua plenitude acompanhada de 
dores, caretas, suspiros e lamentos.

Outro ganho importante é o sono. Os 
jovens lutam constantemente contra ele 
na hora de acordar e tentam a todo cus-
to derrotá-lo para prolongarem as festas 
noturnas.  Nós já vencemos esta briga, o 
sono já não é inimigo. Alguns dizem que 
temos insônia. Mas se insônia é falta de 
sono, de qualquer forma a vantagem está 
alcançada. Certamente não sabemos o 
que fazer com tanto tempo despertos, 
pois não trabalhamos mais, não estuda-

mos e muito menos vamos a festas. Mas, 
isto é outra história.

Ganhamos também no instinto de pre-
servação da vida. Nesta fase somos muito 
mais cuidadosos: olhamos dez vezes an-
tes de atravessar uma rua quase deserta 
e quando decidimos fazê-lo, saímos numa 
corridinha frenética com nosso passinho 
vacilante, assustados com os carros que 
estão a 50 metros de distância.

Também evitamos subir em escadas ou 
até em tamboretes para trocar uma lâm-
pada e dirigimos o carro na maior lentidão.  
Podem dizer que o velho fi cou medroso, 
bundão etc., etc, É pura inveja da garotada.

Mas nem só de ganhos se nutre a ve-
lhice. Há algumas perdas. Perdemos a 
acuidade visual. Ou, no popular, não enxer-
gamos um palmo à frente do nariz. Perde-
mos também a destreza: o passinho fi ca 
miúdo, a perna tem pouca mobilidade, as 
juntas estão sempre doloridas...

Mas, são muito poucas as perdas para 
tantos ganhos. A “melhor idade” é ma-
ravilhosa. Podemos desfrutar da alegria 
cativante dos asilos que agora chamam 
de “Centros de Convivência para Idosos”. 
Permitem-nos furar a fi la do banco para 
sacar a polpuda aposentadoria do INSS e, 
se tivermos sorte, chegaremos em casa 
com ela, escapando dos trombadinhas 
que adoram atacar velhos nos ônibus su-
perlotados.

“Quando os rudes abalos do tempo al-
quebram o corpo, e os membros perde-
ram as forças, o discernimento também 
coxeia, e a língua e a mente divagam” Tá 
por fora o poeta romano Titus Lucrécio 
que escreveu essa bobagem, não tá não? 
Talvez seja porque no tempo dele ainda 
não haviam descoberto que a velhice é a 
“melhor idade”.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É ESCRITOR E 
EMPRESÁRIO EM CUIABÁ

A velhice
Será que do “camelô” funciona?

presa faz o possível para difi cultar o uso de 
acessórios não ofi ciais. Até mesmo os cabos 
podem ser um problema se não forem da pró-
pria marca.

A retirada dos carregadores não é uma 
ideia para facilitar a vida do usuário e, segu-

ramente, a política 
da empresa quanto 
ao uso de itens que 
não sejam da própria 
marca vai continuar a 
mesma ou ainda mais 
forte, justamente para 
evitar que a pessoa 
encontre alternativas 
à compra do produto 
original.

Se você quer eco-
nomia seguramente 
não vai encontrar nos 
produtos da Apple. 
Quem compra tais 
itens sabe que vai 
gastar bastante, mas, 
em linhas gerais, vai 
contar com produtos 

de boa durabilidade. Nada, porém, que sirva 
como justifi cativa para vender um celular sem 
carregador.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.
com/paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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A Apple é, seguramente, uma das marcas que mais “obriga” seus 
usuários a usar apenas produtos originais. A retirada do carregador 
do conjunto que acompanha o celular passa longe de soar como 
“liberdade”, como vejo algumas pessoas defendendo pela internet 
afora. Do meu ponto de vista é apenas uma forma de obrigar o 
usuário a, além de pagar a mais por algo que deveria acompanhar 
o produto, conhecer a gama de opções disponíveis e, quem sabe, 
comprar algo ainda mais caro.

CLIC 
FINAL 

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

Ainda no assunto da retirada do carregador 
do pacote de venda do Iphone outra grande 
dúvida que toma conta da internet é a relativa 
ao possível funcionamento correto de carre-
gadores de “camelôs” nos aparelhos da Apple. 
Gente, vamos ser sinceros: você realmente 
acha que o camarada 
vai entrar em uma loja 
dessa marca, pagar um 
absurdo em um celu-
lar e sair caçando uma 
banquinha para com-
prar o carregador? Na 
esmagadora maioria 
das vezes, a resposta 
vai ser negativa.

Você só vai encon-
trar com esse perfi l o 
camarada que não é 
o público alvo da em-
presa e que está fa-
zendo todos os esfor-
ços para ter um celular 
com a famosa logo da 
maçã mordida. Esse 
sim leva em conside-
ração cada centavo gasto, pois o valor inves-
tido (ou as parcelas a pagar) pesam muito no 
orçamento.

Outro público que se interessa pela in-
formação é o que vai comprar o dispositivo 
usado, aproveitando a busca de uma parcela 
expressiva dos usuários que faz questão de 
estar, mesmo que sem necessidade, nas ver-
sões mais atuais do produto e, claro, não se 
preocupam em gastar com isso.

Quanto ao carregador, que já utilizou apa-
relhos da Apple sabe muito bem que a em-

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Um motorista foi preso quarta (4) com 800 kg de agrotóxico contraban-
deado da China. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a equipe realizava fi s-
calização preventiva no km 56 da BR-163, em Rondonópolis, quando abor-
dou um caminhão conduzido por um homem, 33 anos. Ao fazer buscas no 
caminhão, foram encontrados 800 kg de agrotóxicos de origem chinesa. O 
condutor relatou que teria carregado o produto em um posto de combustí-
veis na entrada de Sonora/MS, e que foi informado que a quantidade seria de 
600 kg. No compartimento continha 40 sacos lacrados, em cada um havia 20 
unidades de 1kg.
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Bancada pediu que o presidente do Congresso acione 
os órgãos de controle 

Investimentos criam ambiente de negócios 

Foto: Michel Jesus/câMara 

Foto: secoM Mt
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Mendes garante que hospitais públicos
serão melhores que os privados em MT
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) afirmou que 
os investimentos do progra-
ma Mais MT farão com que 
Mato Grosso tenha, em mé-
dio prazo, “hospitais públi-
cos muito melhores do que 
hospitais privados”. Somen-
te para a Saúde, o programa 
prevê investimentos na or-
dem de R$ 1,18 bilhão nessa 
gestão (2019-2022).

“Vocês vão ver, daqui 
a algum tempo, que vamos 
ter hospitais públicos muito 
melhores do que hospitais 
privados em Mato Grosso. O 
Hospital Estadual Santa Casa, 
que a Prefeitura de Cuiabá 
deixou fechar e nós reabri-
mos em 2019, é um exemplo. 
É um hospital muito melhor 
do que era antigamente”, de-
clarou o governador, em en-
trevista ao Estúdio Ao Vivo, 
da TV Cidade Verde, na quar-
ta-feira (04).

Mauro Mendes relatou 
que os investimentos para 
melhorar e modernizar os 
hospitais de gestão do Esta-
do estão acontecendo desde 
o início da gestão, em 2019.

Somente para estas 
modernizações, estão sendo 
investidos R$ 353 milhões.

“Reabrimos a Santa 
Casa, ampliamos o Metropo-

litano. Lá em Sorriso, estamos 
fazendo uma grande reforma 
e ampliação do Hospital Re-
gional. Em Cáceres, vamos 
ampliar mais e reformar. Já 
estamos fazendo isso em Si-
nop, Sorriso, Rondonópolis. 
Iniciamos em Cáceres e ago-
ra, na próxima etapa, Colíder, 
Alta Floresta, Barra do Bu-
gres, Água Boa e Peixoto de 
Azevedo”, explicou.

Além das moderniza-
ções, o Governo vai investir 
R$ 201 milhões na construção 
de três novos hospitais regio-
nais.

“Vamos ter um hospital 
no Araguaia, outro no Nor-
deste e outro no Noroeste. A 
população e as pessoas que 
precisam vão ter nesses hos-
pitais a mesma qualidade de 
hospitais privados”, relatou.

Também serão retoma-
das as obras de unidades de 
Saúde que estão paradas há 
anos e até décadas, como 
o Hospital Central e o Julio 
Muller.

“O Julio Muller estava 
parado desde 2013, já licita-
mos, tem empresa vencedo-
ra e já nos próximos dias de-
vemos dar ordem de serviço. 
O Hospital Central também 
já estamos prestes a dar or-
dem de serviço. É uma obra 
que está parada há 35 anos, 
uma vergonha”, pontuou.

DA REPORTAGEM

Em missão pela Comis-
são de Segurança Pública e 
Comunitária da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT), presidida pelo de-
putado estadual Delegado 
Claudinei (PSL), os coman-
dantes e tenentes-coronéis, 
Wendell Soares Sodré e 
Gyancarlos Paglyneari Cabe-
lho, respectivamente, lotados 
no 13° Comando Regional e 
16° Batalhão da Polícia Mili-
tar de Mato Grosso (PMMT), 
receberam o parlamentar, 
na última terça-feira (27), em 
Água Boa.

Claudinei conheceu a 
estrutura física do prédio 
onde funcionam as duas uni-
dades miliares e a Força Táti-
ca, instalados no local desde 
2015. Segundo Sodré, há pre-
visão de mudança de prédio 
no próximo ano, já que não 
será renovado o contrato de 
locação por não haver inte-
resse por parte do locador.

“Nós temos uma indi-
cação da Câmara e do atual 
prefeito e devemos ir para 
onde, atualmente, funciona 

o Fórum, que já conta com 
a construção de uma nova 
sede que deve terminar em 
fevereiro de 2021. Então, de-
vemos mudar em março e 
ficar provisoriamente no es-
paço”, explica Wendell.

De acordo com o co-
mandante do Comando Re-
gional, a prioridade atual da 
instituição é lutar pela cons-
trução de uma nova sede já 
que possuem dois terrenos 

DA REPORTAGEM

Ações para fomentar 
o desenvolvimento econô-
mico de Mato Grosso fazem 
parte do projeto Mais MT, 
lançado pelo governador 
Mauro Mendes No dia 28. 
Em quatro anos, o investi-
mento na área será de R$ 
192,5 milhões. Conforme o 
secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda, todo o pa-
cote de ações do programa, 
que proporcionará R$ 9,5 
bilhões para todo o Esta-
do, em 12 eixos temáticos, é 
muito importante para me-
lhorar o ambiente de negó-
cios de Mato Grosso.          

“Essa gama de investi-
mentos torna Mato Grosso 
importante polo de desen-
volvimento para receber 
investimentos privados. 

DA REPORTAGEM

Deputadas cobraram, 
quarta-feira (04), um posi-
cionamento oficial do Con-
gresso Nacional sobre as ce-
nas do julgamento do caso 
Mariana Ferrer, divulgadas 
no início da semana. A pri-
meira-secretária da Câmara 
dos Deputados, Soraya San-
tos (PL-RJ), pediu que o pre-
sidente do Congresso, sena-
dor Davi Alcolumbre, acione 
os órgãos de controle.

“Estamos aqui para 
denunciar a revolta que 
nos causa a forma de trata-
mento que foi dada à Ma-
riana Ferrer, mas também 
a necessidade de proteção 
institucional das vítimas. 
O Congresso deve oficiar o 
Conselho Nacional de Justi-
ça, o Conselho Nacional do 
Ministério Público e a Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil para acompanhar esse 
caso e ver os responsáveis 
punidos exemplarmente”, 
disse a deputada durante 
a sessão do Congresso para 
votar os vetos presidenciais.

Soraya Santos, primei-

Onde temos uma seguran-
ça eficiente, uma educação 
eficiente, saúde, um progra-
ma de incentivos facilitado, 
e principalmente, que traz 
segurança jurídica ao em-
preendedor, e atrai empre-
endimentos. O mundo vai 
passar a olhar Mato Grosso 
com melhores olhos do que 
já vê”, afirma.

A atração de investi-
mentos é um ponto impor-
tante para gerar oportuni-
dades, emprego, renda e 
inclusão social no estado, 
avalia.  Já em andamento, o 
programa Pensando Gran-
de para os Pequenos, rece-
berá R$ 52,2 milhões, para 
investir no fortalecimento 
das micro e pequenas em-
presas com as seguintes 
ações: melhorar a produtivi-
dade, a qualificação, e novas 
linhas de crédito para o pe-

ra-secretária da Câmara, 
pediu que o presidente do 
Congresso acione os órgãos 
de controle

No julgamento, em 
que Ferrer acusa o empre-
sário André Aranha de estu-
pro, a vítima foi humilhada 
pelo advogado de defesa 
diante do juiz. Em certo mo-
mento, Ferrer pede respeito 
e aponta que estava sendo 
tratada como acusada, não 
como vítima. Aranha foi ino-
centado e prevaleceu a tese 
de “estupro sem intenção”, 
em que o empresário não 
teria como saber da falta de 
consentimento da vítima, 
fato que também gerou re-
volta.

As críticas motivaram 
a abertura de procedimen-
to disciplinar pelo Conselho 
Nacional de Justiça para 
apurar a conduta do juiz Ru-
dson Marcos, do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, 
no decorrer da audiência. 
Senadores também repre-
sentaram contra a omissão 
do juiz na defesa da vítima 
contra os ataques do advo-
gado de defesa.

Destacou modernizações de unidades e construção de novos hospitais 

Demandas serão enviadas avaliação e aprovação da Comissão de Segurança 

SERÁ?. Declaração foi dada à TV Cidade Verde onde falou dos investimentos do Mais MT na Saúde

SEGURANÇA

PM de Água Boa batalha por uma sede 
definitiva para o Comando Regional 

DESENVOLVIMENTO

Mais MT investe R$ 192,5 milhões
na criação de emprego e de renda 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bancada feminina 
cobra ações sobre 
caso de Mariana FerrerFoto: Divulgação

Foto: Michel alvin/secoM-Mt

já garantidos para serem 
ocupados pela unidade. Ele 
pretende manter a mesma 
estrutura do atual prédio.

“Nós temos um terreno 
próprio de 800 m², projeto 
pronto para a construção. Se-
gundo Assis (comandante e 
coronel da Polícia Militar), o 
valor disponível é de R$ 600 
mil. O terreno é próprio. É 
bem localizado”, explica So-
dré.

Em relação ao efetivo, 
Wendell considera que seria 
interessante um aumento 
no quadro de até 50%. Para 
ele, somente o município de 
Nova Xavantina não tem pro-
blemas. Ele exemplifica que 
não conseguem somar com 
a patrulha rural Maria da Pe-
nha com a Delegacia Regio-
nal que conta com um nú-
cleo recém inaugurado por 
causa da falta de efetivo.

queno empreendedor pela 
Desenvolve-MT.

“Cada cidadão pode 
se tornar empreendedor, e 
abrir o seu próprio negócio. 
Para isso, o Governo preci-
sa dar segurança jurídica, 
orientação, e muitas vezes o 
capital necessário para que 

isso aconteça”, explica.
O desenvolvimento re-

gional receberá o valor de 
R$ 16,5 milhões, que será 
aplicado na ampliação de 
cooperações entre o Estado 
e municípios, e no fortaleci-
mento dos consórcios Re-
gionais.
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Preço salta 73% em 2 meses
e assusta suinocultores
DA REPORTAGEM

No estado que mais 
produz milho no Brasil, 
Mato Grosso, a escassez do 
grão na entressafra colo-
ca em alerta os criadores 
de suínos. Nos últimos dois 
meses, o preço médio da 
saca do cereal subiu de R$ 
36,72 para R$ 63,58. Um sal-
to de 73% que tem pesado 
no bolso dos suinocultores. 
O milho é o principal ingre-
diente usado na ração dada 
aos animais.

O impacto nas gran-
jas só não é maior porque o 
setor também vive um mo-
mento de preços recordes. 
Impulsionado pela maior 
demanda pela carne suína 
– tanto no mercado inter-
no quanto no externo – em 
uma época de oferta limi-
tada, o valor do quilo vivo 
suíno chegou ao maior pa-
tamar da história no estado: 
R$ 7,46 em média, quase 
40% a mais que o valor pra-
ticado no início de agosto.

Presidente da Associa-
ção dos Criadores de Suí-
nos de Mato Grosso, Itamar 
Canossa afirma que o cus-
to elevado compromete a 
rentabilidade do produtor. 
“A possibilidade de manter-
mos uma margem de lucro 
confortável não vem se con-
cretizando. Ao mesmo mo-

mento em que o suíno sobe, 
o custo de produção sem-
pre sobe mais. O poder de 
compra do suinocultor vem 
caindo semana a semana 
a um ponto assustador e 
preocupante porque, até 
então, estamos conseguin-
do fechar as contas. Mas, se 
houver algum imprevisto no 
mercado (suíno), a queda do 
valor da carne certamente 
será rápida e brusca, mas os 
custos deverão seguir ele-
vados”, comenta. Além do 
milho, os criadores também 
estão preocupados com o 
encarecimento do farelo de 
soja, também amplamente 
utilizado na ração. De agos-
to para cá, a tonelada do in-
sumo saltou 44% em Mato 
Grosso, saindo de R$ 1.655 
para R$ 2.385,33 em média.

Segundo Canossa, a 
preocupação é ainda maior 
com o cenário que os pro-
dutores devem enfrentar 
nos próximos meses, quan-
do a disponibilidade de mi-
lho e farelo de soja deve fi-
car ainda mais limitada.

“A gente sabe que 
agora, nos últimos dias do 
ano, o farelo de soja se tor-
na escasso. Muitas vezes até 
ocorre falta do produto. No 
caso do milho, apesar de 
caro, ainda há estoques no 
estado neste momento e a 
gente ainda consegue com-

DA REPORTAGEM

Com chuvas irregulares 
e localizadas, o plantio de soja 
atrasou bastante em Sorriso. 
Segundo o presidente do Sin-
dicato Rural, Silvano Filipetto, 
ainda não aconteceu uma pre-
cipitação “parelha” na região. 
Mesmo assim, a área plantada 
já é estimada em 90%. “Estava 
atrasada, porém, a partir da 
semana passada houve algu-
mas chuvas boas, ainda não 
foi generalizado. A gente ouve 
de 4% a 5% dos produtores re-
clamando que choveu em um 
talhão e não choveu no outro. 
Mas, a maioria está plantan-
do”, disse Filipetto.

Segundo o presidente, 
normalmente as chuvas caem 
na região na primeira quinze-
na de setembro e na segunda 
quinzena, os produtores ini-
ciam o plantio. Neste ano não 
choveu em todo o mês de se-
tembro e somente na segun-
da quinzena de outubro é que 
as primeiras chuvas começa-
ram a cair. Atraso que deve re-
fletir na hora da colheita.

“Mediante esse atraso 
poderemos ter uma concen-
tração da colheita em feve-
reiro. Geralmente a colheita é 
distribuída entre 15 de janei-
ro e final de fevereiro. Com o 
atraso, o produtor terá toda a 
colheita para fazer dentro do 

DA REPORTAGEM

As micro e pequenas 
empresas mostram recupe-
ração de fôlego após o pior 
período da crise econômica, 
entre os meses de março e 
junho. O segmento foi o que 
mais demitiu no pior momen-
to da pandemia de Covid-19 
no Brasil, fechando pouco 
mais de um milhão de postos 
de trabalho, contra aproxima-
damente 605 mil das médias 
e grandes empresas. No en-
tanto, as micro e pequenas 
empresas geraram 443 mil 
empregos nos meses de julho, 
agosto e setembro, enquanto 

as maiores criaram 245 mil va-
gas no mesmo período. O le-
vantamento, feito pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
mostra a rápida capacidade 
de reação das micro e peque-
nas empresas diante de crises. 
Considerando o acumulado 
do ano (incluindo os meses 
anteriores à chegada da Co-
vid-19), os dados mostram 
que, entre demissões e con-
tratações, as pequenas em-
presas tiveram saldo melhor, 
com cerca de 40 mil demis-
sões a menos que as médias e 
grandes empresas.

“As micro e pequenas 

DA REPORTAGEM

As chuvas de outubro 
demoraram a cair, atrasan-
do o plantio da soja na safra 
2020/21. Contudo, os últi-
mos 15 dias compensaram e 
o acúmulo foi o maior dos 
últimos cinco anos em Cana-
rana. No município, o acu-
mulado no mês chegou aos 
303,9 milímetros (mm), con-
forme o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet). Em 
2016 foi registrado um acú-
mulo de 99,9 mm, em 2017 
de 123,6 mm, 2018 de 91,1 
mm e 2019 de 178,3 mm.

Os oito dias mais chu-
vosos do último mês foram 
os responsáveis pela eleva-
ção desse acúmulo hídrico. 
Até o dia 10 de outubro não 
havia registro de chuva em 
Canarana conforme o Inmet 
e isso ameaçava o futuro da 
safra 20/21. Contudo, com a 
aproximação do mês de no-
vembro, houve o aumento 
das precipitações mais pa-
relhas e significativas depois 
da metade do mês, levando 

os agricultores a iniciarem o 
plantio.

Conforme o Inmet as 
maiores chuvas ocorreram 
no dia 24/10 com 62 mm, 
28/10 com 48,2 mm e 31/10 
(63,7 mm) em Canarana, em-
bora produtores tenham re-
gistrado mais de 100 mm em 
um único dia. Esses três dias 
com maiores volumes de 
chuvas, permitiram o início 
do plantio em Canarana.

Em Nova Xavantina, 
outubro de 2020 foi o me-
nos chuvoso dos últimos 
cinco anos. Ganhando ape-
nas de outubro de 2017, que 
registrou 31,9 mm contra os 
107,3 mm deste ano. 

Mesmo com o baixo 
volume hídrico, muitos agri-
cultores arriscaram iniciar o 
plantio em Nova Xavantina 
ainda no início do mês de 
outubro. 

Em 2016 foi registrado 
um acúmulo de 129,2 mm, já 
2017 foi de 31,9 mm. No ano 
de 2018, o volume acumula-
do chegou a 211,8 mm e 2019 
a 186,4 mm.

Foto: Divulgação

Preocupação é maior com baixa disponibilidade do grão durante a entressafra

Ainda não aconteceu uma precipitação “parelha” na região

Segmento mostra maior potencial de recuperação do que médias e grandes

Caiu bastante chuva em Canarana

MILHO. Encarecimento do cereal impulsiona custos e comprime margens das granjas

SORRISO

Pouca chuva atrasa plantio de soja

TERCEIRO TRIMESTRE

Micro e pequenas empresas
contratam 443 mil

CANARANA

Outubro mais chuvoso 
dos últimos cinco anosFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: FernanDo Malavazi

empresas são o motor da eco-
nomia. Para sairmos mais ra-
pidamente da crise, será fun-
damental continuar apoiando 
esses empresários. Isso passa 
por uma série de medidas, 
desde o apoio para que as 

empresas consigam digita-
lizar suas vendas até a am-
pliação da oferta de crédito, 
que é um oxigênio vital para 
mantê-las operando”, afirmou 
o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles.

mês de fevereiro correndo o 
risco de pegar um intenso pe-
ríodo chuvoso”, explicou Silva-
no.

Segundo estimativa do 
Sindicato Rural de Sorriso, o 
município deve plantar 620 
mil hectares de soja nesta 

safra e já é o município com 
maior área plantada do país. 

Apesar das preocupa-
ções com o clima, os produto-
res rurais estão radiantes com 
o preço inédito da saca de soja 
comercializada na quarta a R$ 
175.

prar o produto. Mas a gente 
sabe que, historicamente, 
nos meses de março, abril 
e maio sempre há falta de 
produto, diante dos grandes 
volumes exportados e a alta 
procura no mercado inter-
no. O receio é que além de 

mais caro, não haja produto 
disponível”, alerta.

O presidente da Acris-
mat lembra ainda que, em 
anos anteriores, muitos sui-
nocultores recorriam aos 
leilões dos estoques de mi-
lho da Conab, que aliviavam 

os picos de oferta restrita. 
Porém, a companhia não 
terá grãos para ofertar nes-
ta safra.

“A orientação feita pe-
los profissionais da Conab é 
que o setor pense em uma 
forma de contrato futuro, 

tanto no milho quanto na 
soja”, pontua Canossa, in-
dicando que a busca pela 
antecipação das compras 
desses insumos será um 
caminho sem volta para os 
suinocultores de Mato Gros-
so.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 062/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA MARANHÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Sagrou-se vencedoras as empresas ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA ME, com o valor total de R$ 73.993,45 (Setenta e três mil 
novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos); MARISTELA 
S B MENDONCA EIRELI, com o valor total de R$ 87.116,08 (Oitenta e sete mil 
cento e dezesseis reais e oito centavos); RJM COMERCIO EIRELI-ME, com 
o valor total de R$ 100.659,72 (Cem mil seiscentos e cinquenta e nove reais 
e setenta e dois centavos). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam 
ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 
Peixoto de Azevedo-MT, 04 de novembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Ofi cial

COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 
VALE DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 
VALE DO VERDE, por seu presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, 
especialmente em seu artigo 21 do Estatuto, convoca a todos os 28 (vinte e 
oito) Associados para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
17 de novembro de 2020, na sede da Cooperativa, estabelecida na Rua Co-
lonizador Ênio Pipino II,  n. 8.858, sala 21, Bairro Alto da Glória, na cidade de 
Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.550-970, às 08h00min, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda 
convocação às 09h00min, com metade mais um dos associados e, em ter-
ceira convocação e última, às 10h00min com o quórum mínimo de 10 (dez) 
cooperados presentes para deliberar a seguinte ordem do dia: 1) Prestação 
de contas do exercício 2017 do Conselho de Administração acompanhada do 
parecer do conselho fi scal, compreendendo: i) Relatório de gestão ii) Balanço 
Patrimonial; iii) Demonstração de Sobras e Perdas; iv) Parecer do Conselho 
Fiscal; 2) Destinação das Perdas Apuradas do exercício 2017; 3) Prestação 
de contas do exercício 2018 do Conselho de Administração acompanhada do 
parecer do conselho fi scal, compreendendo: i) Relatório de gestão ii) Balanço 
Patrimonial; iii) Demonstração de Sobras e Perdas; iv) Parecer do Conselho 
Fiscal; 4) Destinação das Perdas Apuradas do exercício 2018; 5) Prestação 
de contas do exercício 2019 do Conselho de Administração acompanhada do 
parecer do conselho fi scal, compreendendo: i) Relatório de gestão ii) Balanço 
Patrimonial; iii) Demonstração de Sobras e Perdas; iv) Parecer do Conselho 
Fiscal; 6) Destinação das Perdas Apuradas do exercício 2019; 7) Outros as-
suntos de interesse do quadro social. Sinop-MT, 06 de novembro de 2020.

Tiago Dal Bem - Presidente

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, torna público que 
irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Sinop, re-
novação de Licença de Operação para o empreendimento 
Armazéns Gerais – Secagem e Armazenamento de Grãos 
e Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, 
Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Rua João 
Pedro Moreira de Carvalho II, Bairro São Cristóvão, Muni-
cípio de Sinop - MT.  Não foi solicitado Estudo de Impacto 
Ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial – C.Vale, torna pú-
blico que irá requerer a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA,  Renovação de Licença 
de Operação para a atividade de comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de 
solo, localizado na Avenida Idemar Riedi 11040, Município 
de Sorriso - MT. 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, torna público que irá 
requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Mu-
nicípio de Cláudia – MT, renovação de  Licença de Ope-
ração para o empreendimento de Comércio Atacadista de 
Cereais e Leguminosas Benefi ciados localizado na Estra-
da Alessandra Km 10, Município de Cláudia/MT
Não foi solicitado estudo de impacto ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, torna público que 
requereu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente (Sama), Sorriso – MT,  renovação de Licença 
de Operação para o empreendimento de Comércio Ataca-
dista de Cereais e Leguminosas Benefi ciados, localizado 
na Avenida Idemar Riedi 11040, Município de Sorriso - MT. 
Não foi solicitado Estudo de Impacto Ambiental

FELIPE FINOKETTI - ME, CNPJ 36.857.564/0001-92, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a Licença de Operação (LO), para serviços de Atividade 
médica ambulatorial restrita a consultas, localizada na 
AV Brasil, N 2281, Terreo ED Brasil Center, Vila Romana,  
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 06 de novembro de 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2020

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Pro-
dutores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, 
que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em 
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 
605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas 
físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou 
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício 
de 2020, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos ar-
tigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 04 de 
dezembro de 2020 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As 
guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuin-
tes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, 
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB com 
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em 
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento, 
o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente 
pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, 
por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício 
CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da Agricul-
tura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: 
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agri-
cultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 03 de novembro de 2020.
João Martins da Silva Junior 
 Presidente da Confederação 04,05,06/11/2020

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

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

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 069/2020, 
destinado  a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, teve como vencedoras as empresas: MEDEFE 
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 
29.960,40 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta reais e quarenta 
centavos), CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI, com valor total de R$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais), 
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, com valor total de R$ 
26.290,00 (vinte e seis mil e duzentos e noventa reais), MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de 
R$ 9.197,30 (nove mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos), 
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), SINOMEDICA COMERCIO DE 
PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 598,00 
(quinhentos e noventa e oito reais), MULTIHOSP COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 115.399,50 
(cento e quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, com valor total de R$ 
68.470,40 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta 
centavos), JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, 
com valor total de R$ 460.169,80 (quatrocentos e sessenta mil, cento 
sessenta e nove reais e oitenta centavos), HIPER DENTAL COM E 
REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-
HOSPITALAR LTDA EPP, com valor total de R$ 14.119,60 (quatorze mil, 
cento  e dezenove  reais e sessenta centavos), GOLDENPLUS - 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, 
com valor total de R$ 659.147,50 (seiscentos e cinquenta e nove  mil, 
cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), TOP NORTE 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI – EPP , com 
valor total de R$ 216.189,00 (duzentos e dezesseis mil,  cento e oitenta e 
nove reais),LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
ME, com valor total de R$ 1.009,60 (Um mil e nove reais e sessenta 
centavos), PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, com valor total 
de R$ 69.546,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis  
reais). Campo Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 2020.

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2020

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão de Permanente Licitação

Campo Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ABERTURA: 24 de novembro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 24 de 
novembro às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa de 
especializada para construção e instalação de subestação de energia 
elétrica, que deverá ser edificado no Aeroporto Municipal. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Reuniões dos Conselhos, 
localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, Centro, Campo Novo do Parecis - 
MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE RESULTADO

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

Ipiranga do Norte/MT, 04 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

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 009/2020 
– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação 
Asfáltica na Rua Rio Arinos no Município de Ipiranga do Norte – MT, 
conforme Repasse n.º 882649/2019 firmado entre o Município de Ipiranga 
do Norte e a União Federal”, 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$ 404.325,32 (Quatrocentos Quatro Mil, Trezentos e Vinte e 
Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos).

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal
Arnóbio Vieira de Andrade

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020
O Sr. ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de 
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar 
que após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, 
RATIFICOU, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no 
Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO a favor da contratação da empresa V.M.J. BATISTA & CIA. 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 19.363.762/0001-80, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
confecção e instalação de prateleiras de granito na farmácia do Hospital 
Municipal Maria Zélia no Município de Marcelândia/MT, perfazendo o 
valor total da contratação em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). P 
U B L I Q U E – S E. Marcelândia/MT, 05 de novembro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2020

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 5 de Novembro de 2020, 

com início às 08:30hs, tendo como objeto o registro de preços para futura 

e eventual aquisição de material de construção, chapas metálicas, 

concreto usinado e tintas e massa asfáltica (CBUQ) para atender as 

secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 

199194, 824137, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

inscrita no CNPJ sob o número 05.990.992/0003-27 no valor de R$ 

146.000,00; Itens 7158, 170828, 205743, 820201, 824111, 838174, 

838182, 838183, 838184, 838185, 838186, 838189, 838190, 838192, 

ANDERSON F. SCHNEIDER & SCHNEIDER LTDA-ME inscrita no CNPJ 

sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 144.928,50; Itens 

838194, F. S. PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no 

CNPJ sob o número 07.197.113/0001-78 no valor de R$ 80.800,00; Itens 

166172, 168247, 179206, 219078, 824118, 824119, 825888, 829045, 

838181, 838188, 838191, 838193, CIMENART COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 

12.399.023/0001-08 no valor de R$ 122.263,50. Foram fracassados os 

itens: 821403, 822250, 838258, 838259, 838260, 838261, 838262, 

838263, 838264. Não houve manifestação para interposição de recursos.

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 5 de Novembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que estão abertas 
inscrições gratuitas para EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
denominado de “OLHARES E IMAGENS”, na modalidade premiação, a 
fim de selecionar fotografias de amadores e profissionais residentes no 
município de Nova Mutum-MT. A INSCRIÇÃO deverá ser efetuado entre o 
dia 09/11/2020 até o dia 30/11/2020, às 23h59min, destaca-se que o 
horário exposto é do Estado de Mato Grosso. O EDITAL E SEUS 
ANEXOS poderão ser obtidos no site eletrônico do Município: 
http://www.novamutum.mt.gov.br.Nova Mutum, 05 de novembro de 2020.

Gerente de Gabinete - Ordenador de despesa – Port. 041/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que estão abertas 
inscrições gratuitas para EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
denominado de “CULTURA POPULAR E TRADICIONAL”, na modalidade 
premiação, a fim de selecionar propostas ENTIDADES, COLETIVOS, 
GRUPOS E ASSOCIAÇÕES DE CULTURA TRADICIONAL E POPULAR, 
no formato de apresentação em vídeo. A INSCRIÇÃO deverá ser 
efetuado entre o dia 09/11/2020 até o dia 30/11/2020, às 23h59min, 
destaca-se que o horário exposto é do Estado de Mato Grosso. O EDITAL 
E SEUS ANEXOS poderão ser obtidos no site eletrônico do Município: 
http://www.novamutum.mt.gov.br.Nova Mutum, 05 de novembro de 2020.

Elena Maria Maass Lima

INEXIGIBILIDADE N° 011/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Mauro Antônio Manjabosco

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2020

Mauro Antônio Manjabosco
Gerente de Gabinete - Ordenador de despesa – Port. 041/2020

Elena Maria Maass Lima
Secretária Municipal de Educação e Cultura

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que estão abertas 
inscrições gratuitas para EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
denominado de “CULTURA PARA TODOS”, na modalidade premiação, a 
fim de selecionar propostas de apresentações culturais, em formato de 
vídeo. A INSCRIÇÃO deverá ser efetuado entre o dia 09/11/2020 até o dia 
30/11/2020, às 23h59min, destaca-se que o horário exposto é do Estado 
de Mato Grosso. O EDITAL E SEUS ANEXOS poderão ser obtidos no site 
eletrônico do Município: http://www.novamutum.mt.gov.br.

Mauro Antônio Manjabosco

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2020

Nova Mutum, 05 de novembro de 2020.

Gerente de Gabinete - Ordenador de despesa – Port. 041/2020
Elena Maria Maass Lima

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
INEXIGIBILIDADE Nº 010/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
INEXIGIBILIDADE N° 009/2020

Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 088/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA 
A T E N D E R  U S U Á R I O S  N A S  S I T U A Ç Õ E S  D E 
URGENCIA/EMERGENCIA DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – 
UPA/SORRISO, CONFOME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SAGROU-SE VENCEDORA A 
EMPRESA BRENO TRENTO CNPJ Nº 36.808.837/0001-09, VALOR 
TOTAL GERAL 517.500,00.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modal idade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  005/2020, 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
COLÉGIO ESTADUAL MILITAR TIRADENTES LOCALIZADO NO 
BAIRRO PORTAL KAIABI, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO 
EDITAL”. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Cuiabá coloca estado pela
1ª vez nas quartas de final
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá fez história 
para o Mato Grosso na Copa 
do Brasil. Na terça-feira (3), 
empatou em casa com o 
Botafogo em 0 a 0 e, como 
havia vencido o jogo de ida, 
no Rio de Janeiro, por 1 a 0, 
se classificou às quartas de 
final. É a primeira vez em 32 
edições que o estado terá um 
representante entre os oito 
melhores. Por ter sido cam-
peão da Copa Verde em 2019, 
o Cuiabá entrou direto na 
fase oitavas de final na Copa 
do Brasil deste ano, já se ca-
racterizando como o melhor 
desempenho da equipe na 
competição. Até então, o clu-
be havia avançado apenas 
em fases preliminares, sem 
alcançar o posto de um dos 
melhores 16. Além da classi-
ficação inédita às quartas, o 
Dourado embolsa mais de 
R$ 3,3 milhões referentes à 
premiação da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Agora, o Cuiabá espe-
ra as definições dos demais 
confrontos das oitavas para 

conhecer seu adversário na 
próxima fase do torneio. Já 
estão classificados também 
São Paulo, Inter, América/
MG, Flamengo e Ceará (os 
outros 2 classificados vêm 
dos confrontos Grêmio x Ju-
ventude e Palmeiras x RB 
Bragantino, encerrados após 
o fechamento desta edição).

PARAVAM NAS
OITAVAS
Até então, o máximo 

que os clubes mato-gros-
senses haviam chegado foi 
na fase de oitavas de final. 
Isso aconteceu 3 vezes, sen-
do uma com o Mixto e duas 
com o Luverdense. Logo na 
primeira edição, em 1989, 
com uma quantidade bem 
menor de clubes, o Mixto eli-
minou o extinto Pinheiros/
PR com duas vitórias (2 a 1 
e 1 a 0) e encarou o Grêmio 
nas oitavas. Porém, no Es-
tádio José Fragelli, goleada 
de 5 a 0 para os gaúchos e 
eliminação praticamente 
sacramentada. Para evitar 
novo vexame no Olímpico, a 
diretoria à época alegou di-
ficuldades em comprar pas-

DA REPORTAGEM

A eliminação para o Ce-
ará nas oitavas de final da 
Copa do Brasil dará ao San-
tos mais do que prejuízos 
esportivos. Sem a premia-
ção de R$ 3,3 milhões que 
receberia caso avançasse 
para as quartas, o Peixe vê 
sua crise financeira se agra-
var ainda mais.

Com menos de R$ 5 
milhões para receber até o 
fim do ano, o Santos con-
tava com a antecipação da 
premiação da Copa do Bra-
sil para pagar os salários de 
outubro, que devem ser re-
passados aos jogadores até 
9 de novembro – quinto dia 
útil do mês.

Em entrevista na últi-
ma sexta-feira, o presidente 
Orlando Rollo havia alerta-
do sobre a necessidade de 
avançar na Copa do Brasil 
não apenas por questões 
esportivas. “Não tenha dú-
vida que, se o Santos passar, 
e vai passar, eu nem desço 
em Santos voltando de For-

taleza. Eu vou para todos os 
jogos e vou direto para o Rio 
de Janeiro pedir o adianta-
mento. Estamos desespera-
dos e não me envergonho. 
Estamos tentando salvar o 
Santos”, disse Orlando Rollo.

Agora, o presidente 
precisará achar soluções 
para mais um problema fi-
nanceiro. Recentemente, o 
clube lançou uma vaquinha 
virtual que fez sucesso entre 
os torcedores. O “financia-
mento coletivo” atingiu, no 
último sábado, a meta de 
R$ 1 milhão arrecadado para 
ajudar o Santos a quitar a 
dívida com o Atlético Nacio-
nal, da Colômbia, pela con-
tratação do zagueiro Felipe 
Aguilar, que já ultrapassa os 
R$ 5 milhões.

Agora, o objetivo é de 
R$ 2 milhões, mas o clube 
não pretende utilizar os va-
lores para quitar salários. 
Por isso, o Santos precisará 
de novas soluções para não 
atrasar os pagamentos de 
outubro e dos próximos me-
ses.

DA REPORTAGEM

A diretoria do Palmei-
ras trabalha para que o za-
gueiro chileno Benjamín 
Kuscevic não seja a única 
contratação do exterior 
anunciada pelo clube até 
a próxima segunda-feira, 
quando fecha a janela de 
transferências estrangeiras 
para o mercado nacional. 
O clube atua em silêncio 
para avançar em novas ne-
gociações, mas há interesse 
em fechar pelo menos mais 
uma contratação nos próxi-
mos dias.

Desde o início da tem-
porada, o Verdão tem ava-
liado e mapeado opções de 
fora do Brasil, principalmen-
te de atletas sul-americanos. 
Foi assim que os palmeiren-
ses tentaram as contrata-
ções do colombiano Daniel 
Muñoz, ex-Atlético Nacional, 
e do argentino Marcelo Her-
rera para a lateral direita.

Na última quarta-feira, 
Abel Ferreira afirmou que 
entregou para a diretoria 
uma avaliação do elenco. O 
português tem sido elogia-
do nos bastidores do clube 
pelos primeiros dias de tra-
balho na Academia de Fute-
bol. A chegada de Benjamín 
Kuscevic, por exemplo, já 
vinha sendo tratada pelos 
palmeirenses antes da con-
tratação da nova comissão 
técnica. Abel Ferreira foi in-
formado da negociação e 
aprovou a chegada do za-
gueiro de 24 anos. A lateral 
esquerda conta atualmente 
com Matías Viña como ti-
tular absoluto. O uruguaio 
foi elogiado pelo treinador 
durante a coletiva da últi-
ma quarta-feira. O reserva 
imediato é Lucas Esteves, 
que tem apenas dois jogos 
como profissional e ainda se 
recupera de lesão muscular. 
Outra opção é o zagueiro 
Renan, que também atua 

DA REPORTAGEM

O Inter vence o Atlético-
-GO por 2 a 1, garante a vaga 
nas quartas de final da Copa 
do Brasil, e Thiago Galhardo 
se isola na artilharia do Brasil 
em 2020, com seu 21º gol na 
temporada. Ninguém mar-
cou mais gols no país do que 
ele no ano. Mas a expressão 
em seu rosto é de dor.

Ele sente um problema 
no tornozelo direito. Não a 
ponto de preocupar o técni-
co Eduardo Coudet. E muito 
menos de ameaçar ou atra-
palhar o “ano mágico” de 
sua carreira, como o próprio 
diz para se referir a 2020. Ga-
lhardo tem muito mais mo-
tivos para sorrir. Eles se mul-
tiplicam jogo após jogo. E os 
números recitados por ele a 
cada entrevista coletiva estão 
aí para provar. São 21 gols e 
nove assistências em 39 jo-
gos pelo Inter até aqui. Ele já 
igualou em 2020 o número 
de gols e assistências ano-

tados em suas duas últimas 
temporadas combinadas. 
Desde que voltou ao Brasil 
do Japão, em 2018, Galhardo 
marcou 42 gols e deu 18 as-
sistências. Metade dos gols e 
das assistências neste perío-
do saíram com a camisa do 
Colorado. Não para por aí. O 
artilheiro é muito apegado a 
estatísticas. Em seu cálculo 
pessoal, contabiliza 71 gols 
na carreira. O site de estatís-
ticas O Gol aponta 69 gols 
desde os tempos de Bangu, 
em 2010. Ou seja: Galhardo 
marcou quase um terço dos 
gols de sua carreira apenas 
em 2020. Com base em sua 
contagem particular, ele fez 
29,5% dos gols nesta tempo-
rada. Se levar em conta O Gol, 
a porcentagem sobe para 
30,4%. Galhardo chegou a 21 
gols em 2020 e se isolou na 
artilharia do país em 2020. 
Ele deixa para trás Paulo Sér-
gio, do CSA, mas vê o flamen-
guista Pedro se aproximar. 
Ambos têm 20.

Foto: Divulgação

Elenco do Cuiabá comemora classificação inédita às quartas

Peixe contava com premiação de R$ 3,3 mi para pagar salários de outubro

Zagueiro Benjamin Kuscevic foi anunciado pelo Palmeiras

Galhardo levou pancada no tornozelo, mas não deve ser desfalque

COPA DO BRASIL. MT havia sido representado no máximo até as oitavas de final com Mixto e Luverdense

SANTOS

Eliminação na Copa do Brasil
agrava crise financeira

PALMEIRAS

Busca por reforços do
exterior até segunda

INTER

Galhardo faz quase 
um terço dos gols 
da carreira em 2020

Foto: Divulgação

Foto: Cesar greCo

Foto: Divulgação
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sagens aéreas para o elenco 
e comissão técnica viajar a 
Porto Alegre e, dessa forma, 
a CBF decidiu pela vitória 
dos gaúchos por WO (resul-
tado foi computado como 1 
a 0 aos futuros campeões). 
Somente 24 anos depois MT 
voltou a figurar nas oitavas. O 
Luverdense fez uma excelen-
te campanha em 2013 ao eli-
minar Tupi/MG, Bahia e For-
taleza. O próximo adversário 
foi o Corinthians. No jogo de 
ida, vitória do LEC por 1 a 0, 
gol de Tozin, no Estádio Pas-
so das Emas. Na volta, no Pa-
caembu, o Timão venceu por 
2 a 0 e acabou com o sonho 
do Verdão do Norte de che-
gar às quartas.

Entŕetanto, o Luverden-
se mais uma vez voltaria a 
figurar nas oitavas em 2018. 
Dessa vez a equipe entrou 
direto nesta fase por ter sido 
campeão da Copa Verde no 
ano anterior. Encarou o San-
tos e, assim como acontecera 
contra o Corinthians, venceu 
o jogo de ida em casa (2 a 1), 
mas desta vez acabou golea-
do na Vila Belmiro por 5 a 1 e 
deu adeus à competição.

improvisado no setor. Nome 
certo da seleção do Uruguai, 
Viña deve continuar desfal-

cando o Verdão durante as 
rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas.



Academia Sinopense de Ciências e
Letras elege diretoria 2021/2023
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

No último sábado (31), 
foi eleita a nova diretoria da 
Academia Sinopense de Ci-
ências e Letras (ASCL), que 
será liderada pelo professor 
e escritor Alex de França 
Aleluia, no biênio 2021/23. A 
assembleia ordinária para 
eleição foi coordenada pela 
atual presidente, Roberta 
Martins Nogueira. Segundo 
o presidente eleito, dentre 
as propostas, a diretoria tem 
no radar ações como a busca 
por recursos para constru-
ção da sede própria; criação 
de portfólio dos acadêmicos 
para serem direcionados às 
instituições públicas e priva-
das para eventos e palestras; 
criação da Semana do Saber, 
uma semana com assuntos 
diversos com os acadêmicos 
a respeito de suas produ-
ções; criação de premiação 
às produções dos membros 
da entidade; criação de in-
centivo às produções em 
escala para fomentar pes-
quisas e produções literárias; 
criação da loja virtual para 
vendas dos livros dos aca-
dêmicos; criação de eventos 
que contribuam para disse-
minação do conhecimento 
dos acadêmicos; parceria 
com universidades na pro-

moção de eventos de in-
centivo à leitura e/ou outros 
objetivos; entre outras. Ain-
da como proposições para 
o próximo biênio a diretoria 
planeja dar continuidade à 
apresentação do patrono 
dos acadêmicos em suas 
reuniões mensais, já que 
cada membro da Academia 
homenageia uma personali-
dade das Ciências ou Letras 
no nome de sua cadeira.

NAS ESCOLAS
Um projeto que deverá 

ser retomado é a visita às es-
colas levando livros, incenti-
vando à leitura e promoven-
do concursos com alunos e 
professores, além de conta-
ção de histórias. 

A entidade ainda pla-
neja buscar junto ao muni-
cípio a retomada do evento 
bienal da Feira do Livro, já 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal de Sinop.

“A Academia tem uma 
importância grandiosa em 
Sinop. Continuaremos nesta 
caminhada de valorização 
junto à comunidade.  A par-
tir de 2021, vamos nos con-
centrar em diversos projetos 
e ações que façam com que 
Sinop e região conheçam 
ainda mais os acadêmicos e 
suas produções”, disse o pre-
sidente eleito.

DA REPORTAGEM

Onze pessoas foram 
presas nesta semana, em 
Diamantino, durante a Ope-
ração Ponto Final deflagra-
da pela Polícia Civil para 
cumprimento de mandados 
judiciais de investigações 
que apuram diversos ocor-
ridos no município, associa-
dos a uma facção criminosa, 
entre eles homicídio, tráfico 
de drogas e tortura.

Oito pessoas foram 
presas em cumprimento a 
mandados de prisão pre-
ventiva expedidos pela Vara 
Criminal de Diamantino. 
Outras três pessoas foram 
presas em flagrante por 
tráfico de drogas, posse de 
arma de fogo e munições. 
Os policiais apreenderam 
durante a operação três 
motocicletas, um revólver 
calibre 38 e drogas como 
maconha e pasta base.

De acordo com o dele-
gado Gilson Silveira do Car-
mo, quatro pessoas que fo-
ram presas são investigadas 
por uma tentativa de homi-
cídio ocorrida em agosto. “O 
crime cometido tem relação 
a acerto de contas do tráfi-
co de drogas de uma facção 
criminosa”, explicou o dele-
gado, que representou pela 
prisão dos envolvidos.

Durante as buscas na 
operação, em uma das re-
sidências os policiais civis 
aprenderam porções de 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Grigorio Neves de Mou-
ra Filho, 67 anos, foi atingido 
por golpe de canivete na 
noite de quarta (4) em uma 
residência, localizada no 
bairro Boa Esperança, foi so-
corrido pelo Corpo de Bom-

DA REPORTAGEM

A moradora de Cuiabá, 
Stanya Cavalcante, 27 anos, 
conquistou os 4 jurados do 
The Voice Brasil e entrou para 
o time da cantora Iza, na últi-
ma noite de audições às cegas, 
exibida terça (3). Stanya inter-
pretou o hit “Dance Monkey”, 
da cantora e compositora aus-
traliana Toni Watson.

Os jurados viraram suas 
cadeiras quase ao fim da can-
ção. O primeiro jurado a virar 
a cadeira foi Carlinhos Brown, 
seguido de Michel Teló, Iza e 
Lulu Santos. Stanya Cavalcante 
não conseguiu segurar a felici-
dade e pulou de alegria quan-
do viu que conseguiu conquis-
tar todos os quatro jurados do 

reality show.
“Você pegou uma canção 

difícil de ser executada e mos-
trou um potencial maravilhoso. 
Tem uma grande voz, um agu-
do perfeito e um controle vocal 
muito bom, mesmo com essa 
canção que é muito difícil”, 
elogiou Michel Teló. “A escolha 
que você faz aqui para a gente 
é muito importante. Foi o que 
eu estava pensando ao longo 
de sua apresentação. Eu esta-
va te ouvindo e curtindo, en-
tendendo que talvez com ou-
tra escolha musical você possa 
mostrar ainda mais o que sabe 
fazer”, completou Iza.

Apesar dos 4 jurados te-
rem virado a cadeira, Stanya 
resolveu escolher a cantora Iza 
como sua treinadora no reality.

Foto: AssessoriA

Membros da ASCL: nova diretoria

Investigações sobre homicídios e tráfico em Diamantino

Cantora de Cuiabá conquista todos os jurados

CULTURA. Professor e escritor Alex Aleluia estará à frente da entidade pelos próximos dois anos

DIAMANTINO

Operação prende 11 pessoas em 
investigações sobre homicídios

SINOP

Aposentado é assassinado e 
sobrinho confessa o crime

DE CUIABÁ

Cantora entra para 
o time da Iza no 
The Voice BrasilFoto: AssessoriA

Foto: reprodução
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CURRÍCULO
Aleluia ganhou a Me-

dalha Jorge Luís Borges 
em Buenos Aires como um 
dos melhores escritores 
do Brasil, em 2018 e atual-
mente é membro da Aca-
demia de Letras do Brasil, 
dos Núcleos Acadêmicos 
de Letras e Artes de Bue-
nos Aires, de Portugal, de 
Valparaiso no Chile e da 
Academia Sinopense de 
Letras e Artes. Em seu cur-
rículo de escritor há quatro 
obras de ficção.

A ASCL completou 
em 12 anos de fundação 
em 2020 e conta com 25 
imortais, entre profissio-
nais das Ciências e das 
Letras.  Com um histórico 
de ações de fomento e va-
lorização da literatura, pes-
quisas científicas e outras 
manifestações culturais, a 
entidade foi declarada de 
utilidade pública na esfera 
estadual em 5 de março de 
2018. A atual diretoria exe-
cutiva conta a partir de ja-
neiro de 2021 com o presi-
dente eleito Alex de França 
Aleluia; a vice-presidente 
Cristiane Oliveira; a secre-
tária Simone de Sousa Na-
edzold; a vice-secretária 
Marta Miranda; e o tesou-
reiro André Bíscaro.

beiros, levado ao Hospital 
Regional, mas não resistiu e 
morreu. O sobrinho dele, 25 
anos, se entregou e confes-
sou o crime aos policiais. 

Consta no Boletim de 
Ocorrência que ele afirmou 
ser “usuário de droga e 
toma remédio controlado”. 
Contou ainda aos investiga-

dores que se sentiu ame-
açado pelo tio e, por isso, 
o feriu. Quando a Polícia 
Militar chegou na casa, 
encontrou o aposentado 
com ferimento no tórax e 
começou procedimentos 
até a chegada do resgate. 

A esposa de Grigorio 
contou aos policiais que o 

sobrinho invadiu o imóvel e, 
sem motivo, desferiu o golpe 
de canivete. 

Pouco tempo depois, o 
suspeito retornou ao local do 
crime e se entregou.

O acusado foi encami-
nhado à delegacia de Polícia 
Civil, que dará continuidade 
nas investigações.

maconha e pasta base e um 
revólver que pode ter sido 
usado em outros homicídios 
ocorridos. As outras prisões 
estão relacionadas a um cri-
me de tortura também pra-
ticado pela mesma facção 

criminosa que aplicou um 
“salve” em uma vítima que 
praticou furtos na localida-
de chamada Bento Porto 
e por descumprimento de 
ordens da organização cri-
minosa. O material apren-

dido será analisado pela equi-
pe de investigação. Os presos 
foram encaminhados à Dele-
gacia de Diamantino e após 
os procedimentos policiais 
serão colocados à disposição 
do Poder Judiciário.
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Servidores querem ter a
opção de trabalho remoto
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A maioria dos servido-
res públicos querem ter a 
opção de trabalho remoto 
em tempo integral, mesmo 
depois da pandemia da Co-
vid-19. Segundo a pesquisa 
“Retorno seguro ao trabalho 
presencial”, realizada pela 
Escola Nacional de Admi-
nistração Pública (Enap), 
em parceria com Banco 
Mundial e Ministério da Eco-
nomia, quase metade (45%) 
dos servidores públicos fe-
derais gostaria de ter essa 
opção.

A pesquisa foi realizada 
com 42.793 servidores de 19 
órgãos públicos da União, 
estados e municípios, entre 
agosto e setembro de 2020. 
A maioria das respostas foi 
dada por servidores federais 
(99%). 

O levantamento tam-
bém mostrou que apenas 
12% dos servidores se senti-
riam confortáveis em retor-
nar ao trabalho em regime 
de tempo integral, embo-
ra 35% estejam dispostos a 
voltar em escala rotativa ou 
alternativa. Um número sig-
nificativo de 38% dos ser-
vidores seria totalmente 
contra o retorno ao traba-
lho presencial, segundo a 
pesquisa. Para cerca de 34% 
dos servidores, suas organi-
zações têm um plano claro; 
32,6% dizem que suas orga-
nizações não têm planos e 
outros 33,5% dizem que não 
sabem.

TURNOS

ALTERNADOS
Quando o trabalho 

presencial for retomado, a 
maioria dos servidores (57%) 
gostaria de voltar às ativida-
des em turnos ou dias alter-
nados. 

Apenas 4,8% espera 
que todos os profissionais 
voltem ao mesmo tempo. 
Em relação à saúde e segu-
rança no local de trabalho, o 
protocolo que os servidores 
esperam que seja adotado 
deve contemplar, priorita-
riamente: desinfecção diária 
das áreas de trabalho e áre-
as comuns; distanciamento 
social; horário flexível; e veri-
ficação de temperatura. Na 
opinião da maior parte dos 
funcionários públicos (66%), 
o retorno deve acontecer, 
no mínimo, a partir de janei-
ro de 2021.

CONTAMINAÇÃO,
TRANSPORTE
E FILHOS
Entre as preocupações 

apontadas pelos servidores, 
a maior é a de contrair a co-
vid-19 no trabalho e infectar 
familiares (90%). 

Locais adequados para 
deixar as crianças (43%) e 
poucas opções de trans-
porte para o trabalho (61%) 
também estão entre os re-
ceios destacados. A utiliza-
ção de máscaras é um item 
que deve ser obrigatório, na 
opinião de 42% dos entre-
vistados.

Nesta semana, o Minis-
tério da Economia publicou 
uma Instrução Normativa 
com orientações sobre re-
torno gradual e seguro ao 

Estudo foi realizado pela Enap com 42.793 funcionários

DIZ PESQUISA. A quase totalidade das respostas (99%) foi dada por servidores federais
Foto: Divulgação

trabalho presencial. Entre 
outras medidas, a instru-
ção normativa prevê que 
a presença de servidores e 
empregados públicos em 
cada ambiente de trabalho, 
neste primeiro momento, 
não deverá ultrapassar 50% 

do limite de sua capacidade 
física. Além disso, deve ser 
mantido o distanciamento 
mínimo de um metro.

RESPOSTAS
O órgão que registrou 

o maior percentual de res-

postas em relação ao núme-
ro de servidores foi o Minis-
tério da Educação (34,9%), 
seguido pelo Ministério da 
Economia (19,9%).

No quesito relaciona-
do ao trabalho remoto em 
tempo integral, as institui-

ções com maior percentual 
de servidores nessa moda-
lidade entre os meses de 
abril e julho foram Controla-
doria-Geral da União, Minis-
tério do Turismo, Advocacia-
-Geral da União e Ministério 
da Economia.


