
SINFRA

DIVULGAÇÃO

CANARANA-PARANATINGA

Governo assina contrato
para asfaltar a MT-020

A Sinfra assinou contrato para execução de obras de pavimen-
tação e de restauração de 66,4 Km da MT-020, entre Paranatinga e 
Canarana, na região Médio Araguaia. As obras vão interligar defi niti-
vamente as duas cidades por vias asfaltadas. As obras serão execu-
tadas em três trechos da rodovia.           Página - 7

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) assinou contra-
to para execução de obras de pavimentação de 34,4 quilômetros da MT-485, 
conhecida como Estrada do Morocó, localizada na divisa entre os municípios 
de Sorriso e Santa Rita do Trivelato. A pavimentação será executada no trecho 
que compreende o KM 17,90 até o KM 52,36 na rodovia MT-485.                Página -3

SORRISO

Estrada Morocó terá 34,4 km 
de pavimentação executado

Não é mais
necessária a 
carência de
transporte

Começou a campanha 
de vacinação contra 
febre aftosa. Nesta etapa, 
devem ser imunizados 
todos os bovinos e bu-
balinos com idade entre 
zero e 24 meses. A esti-
mativa é de que ao todo, 
14 milhões de animais 
sejam vacinados.   
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COPA DO BRASIL

O Cuiabá enfrenta hoje o Grêmio em partida válida pelas quartas de fi nal da 
Copa do Brasil, às 18h, na Arena Pantanal. O jogo de volta será na semana que 
vem, em Porto Alegre.               Página  6

DIVULGAÇÃO

CUIABÁ E GRÊMIO NA ARENA

CONTRATO 
IRÁ CONCLUIR
ASFALTO
DA MT-020

PROJETO DE
LEI GARANTE
INFORMAÇÃO 
EM TEMPO REAL

ESTIAGEM
FAZ RITMO
DE PLANTIO
DIMINUIR

HOMEM É
SEQUESTRADO
E FICA 2 DIAS
EM CATIVEIRO
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CANARANA-PARANATINGA AO CONSUMIDOR MÉDIO ARAGUAIA RONDONÓPOLIS



    

A denúncia apresentada pelo Ministério Público do 
Rio contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
na última quarta (4) complica a situação do filho mais 
velho do presidente Jair Bolsonaro, ao deixá-lo mais per-
to do banco dos réus.

Flávio é apontado como chefe de uma organização 
criminosa que teria desviado R$ 6 milhões da Assem-
bleia Legislativa do Rio nos anos em que foi deputado 
estadual, apropriando-se dos salários de funcionários do 
seu gabinete.

As investigações sobre seu envolvimento com o es-
quema da “rachadinha” tiveram início antes da chegada 
de Bolsonaro ao poder e assombram a família desde en-
tão, mas esta é a primeira vez que Flávio é alvo de acusa-
ção formal na Justiça.

Outras 16 pessoas foram denunciadas com ele, in-
cluindo o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, 
que por muito tempo foi uma espécie de faz-tudo dos 
Bolsonaros e é acusado de movimentar ilegalmente o 
dinheiro dos servidores.

Uma ex-assessora de Flávio disse aos promotores 
ter sido obrigada a entregar a ele a maior parte dos ven-
cimentos no período em que trabalhou no gabinete, re-
forçando a narrativa feita pela acusação.

O Ministério Público encontrou evidências de que o 
senador movimentou grandes quantias de dinheiro em 
espécie numa loja de chocolates da qual é sócio e em 
negócios com imóveis, além de receber de Queiroz re-
cursos para pagamento de despesas pessoais.

Caberá agora aos 25 desembargadores que com-
põem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio 
examinar a denúncia e decidir se Flávio será processa-
do — ou se a peça será simplesmente descartada, sem 
abertura de ação penal.

O senador nega ter cometido irregularidades e diz 
que nada tem a ver com o que os assessores faziam com 
seus salários, mas tem gasto mais energia tentando obs-
truir as investigações do que esclarecendo as graves sus-
peitas que pairam sobre sua vida financeira.

Infelizmente, tudo indica que o imbróglio jurídico 
em torno do caso se arrastará por um bom tempo antes 
que o envolvimento de Flávio com os desvios seja escla-
recido e os responsáveis sejam punidos.

O TJ do Rio lhe garantiu foro especial, mantendo 
o caso longe da primeira instância. Uma das ações mo-
vidas contra essa decisão no Supremo Tribunal Federal 
terá como relator o ministro Kassio Nunes Marques, indi-
cado por Bolsonaro e empossado na quinta (5).

Num momento em que Jair Bolsonaro reconstrói 
pontes com o Judiciário, o pior que poderia acontecer 
seria o presidente usar suas novas amizades para prote-
ger o filho de embaraços. Espera-se que a Justiça exami-
ne a denúncia dos promotores do Rio com o rigor que 
ela merece, sem procrastinação.

 

Editorial

Sem proteção

SEMANA
DECISIVA
Dados do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE-MT) mostram que mais de 95 mil elei-
tores de Cuiabá não poderão votar no domin-
go (15) em decorrência do não cadastramen-
to biométrico. Em 34 municípios, eleitores 
que não fizeram o cadastramento biométri-
co estão com o título cancelado e, portanto, 
impedidos de votar. Por conta disso, a Corte 
disponibilizou um link para que os eleitores 
acessem e confirmem se estão aptos a votar 
no pleito deste ano.

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!

COVID-19
O governador Mauro Mendes (DEM) foi ta-

xativo a respeito da possibilidade de o Estado 
oferecer a vacina contra a Covid-19. Conforme 
o chefe do Executivo, mesmo que o Governo 
Federal não disponibilize o imunizante para 
os estados, Mato Grosso tem capacidade de 
comprá-lo. “Mato Grosso está preparado fi-
nanceiramente para ir ao mercado comprar a 
vacina e disponibilizar para a população”, afir-
mou. “Todos podem ficar despreocupados que 
se o Governo Federal não resolver o problema, 
Mato Grosso vai comprar vacina e disponibili-
zar para a nossa população”.

Crédito: PM-MT

IMAGEM DO DIA

Infelizmente, tudo indica que o imbró-
glio jurídico em torno do caso se arras-
tará por um bom tempo antes que o 
envolvimento de Flávio com os desvios 
seja esclarecido e os responsáveis se-
jam punidos

“ “
Gayatri Chakravorty Spivak (2010), uma teó-

rica indiana e pós-colonial quando escreveu sua 
obra “Pode o Subalterno Falar?” enfatiza que a 
mulher não é valorizada como um item respei-
toso nas listas de prioridades globais. A autora 
reflete que a mulher não pode falar e quando 
tenta expor sua voz não encontra meios para 
ser ouvida. Esse pensamento de Spivak (2010) 
nunca fez tanto sentido para exemplificar o jul-
gamento de Mariana Ferrer cuja justiça falou 
por ela, legitimando a injustiça por não ouvir 
sua voz.

No Brasil, a luta pelos direitos das mulhe-
res iniciou-se desde 1827 quando autorizaram 
que as meninas frequentassem a escola. Des-
de esse período, muitas reivindicações foram 
levantadas pelos movimentos feministas que 
tentam desestabilizar o machismo que impera 
em nossa sociedade. Quando eu falo de FEMI-
NISMO, não queremos dizer que estamos con-
tra os homens, pois o FEMINISMO só reivindica 
a equidade de direitos e respeito entre homens 
e mulheres. De outro modo, o MACHISMO con-
siste em práticas destrutivas marcadas pelo 
desrespeito e pela violência ao gênero femini-
no.

O machismo é um problema social que le-
gitima a violência nos corpos femininos. O es-
tupro, por sua vez, é uma dessas violências que 
merece mais atenção por todos/as em razão 
de afetar muitas mulheres, sobretudo, psico-
logicamente. Essa violência envolve vítimas e 
estupradores de diferentes classes sociais, raça, 
religiosidade e identidade sexual. Em virtude 
dessas diferenças sociais, entendemos que há 
tratamentos diversos por parte do judiciário 
para cada uma dessas vítimas e violentadores, 
conforme está sendo apresentado no episódio 
envolvendo Mariana Ferrer. Desse modo, expo-
nho alguns questionamentos para que todos/
as nós pensemos: Se Mariana Ferrer fosse ne-
gra e pobre, seu caso chegaria a tomar essa 
proporção? Do mesmo modo, se o estuprador 
não fosse um branco e rico, toda essa situação 
viria à tona?

Em nosso país, esse caso tornou-se emble-
mático para discutir a questão do estupro em 
vários sentidos, inclusive ao que se refere ao 
silenciamento de tal crime. O julgamento de 
Mariana Ferrer apenas escancarou o machismo 
que corrói uma sociedade marcada pela natu-
ralização do estupro. No Brasil, cabe destacar o 
estupro das indígenas pelo colonizador, o estu-
pro das mulheres negras pelos senhores, o es-
tupro de mulheres no período de ditadura mi-

litar e os estupros que todos os dias acontecem 
e, as vítimas se silenciam porque não encontram 
apoio para levar adiante a queixa contra seus 
violentadores.

Mariana Ferrer teve a audácia de levar ao 
judiciário o estupro que ela sofreu, confiando 
na justiça que temos em nosso país. Com essa 
atitude, o que percebemos é que a voz das mu-
lheres nos casos de estupro não tem nenhum 
valor, sobretudo, perante algumas instituições 
que têm a função de acolher as vítimas de vio-
lência. Alguns sujeitos que representam essas 
instituições tendem falar pelas mulheres para 
atestar se o estupro realmente ocorreu: primeiro 
por exames médicos que mulheres descrevem 
como sendo algo extremamente constrangedor. 
Em seguida, a vítima passa por interrogatórios, 
como se fosse a criminosa do caso. Por fim, o 
que se mostra é que a palavra da vítima de estu-
pro não exerceu nenhum valor, mesmo perante 
as evidências.

O que nos aponta é de que Mariana Ferrer 
passou de vítima à acusada em decorrência de 
todos os julgamentos referentes ao seu compor-
tamento social que não serve para justificar a 
ocorrência de estupro. Todas as mulheres preci-
sam ser livres para se vestir da maneira que pre-
ferir; usar o batom da cor que gosta; frequentar 
os espaços públicos que desejar e se relacionar 
com quem tiver interesse. O comportamento fe-
minino nunca pode ser visto como um convite 
para práticas abusivas. De igual modo, jamais a 
justiça pode falar por uma mulher perpetuando 
a injustiça como já aconteceu em muitos casos 
de violência contra as mulheres e, agora, ficou 
bastante evidente no caso do estupro de Maria-
na Ferrer que veio a público.

Portanto, finalizo este texto com as palavras 
que deveriam ser ouvidas desde o início do pro-
cesso, que são as palavras de Mariana Ferrer que 
ecoam o brado de mulheres e de homens que 
desejam um mundo com equidade de direitos e 
respeito entre os gêneros feminino e masculino: 
“Eu gostaria de respeito, doutor. Excelentíssimo, 
eu estou implorando por respeito, no mínimo. 
Nem os acusados, nem os assassinos são trata-
dos da forma como eu estou sendo tratada. Pelo 
amor de Deus, gente. O que é que é isso?”

JOANA RODRIGUES MOREIRA-LEITE É 
DOUTORANDA EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
(UFMT) E PROFESSORA DE LETRAS DO IFMT – 
CAMPUS SINOP

Mariana Ferrer: a (in)Justiça 
que fala pelas mulheres

Facil de enxergar?
é muito mais difícil conseguir enxergar 
quando o texto é exibido dessa forma.

Se isso não fosse o suficiente, a maior 
parte dos aplicativos, quando carregados 
em modo escuro, ficam com uma interface 

“pesada”, um tanto 
quanto desagradá-
vel, o que acaba, ao 
invés de melhorar a 
experiência de uso, 
piora a situação.

Alguns progra-
mas apresentam um 
conjunto mais inte-
ressante no modo 
escuro, mas nada que 
tenha, ainda, me con-
vencido a deixar o 
“tradicional” de lado. 
Vou continuar, sem-
pre, testando todas 
as possibilidades, afi-
nal, minha prioridade 

é escolher o conjunto de configurações que, 
no fim das contas, torne mais fácil de enxer-
gar o que estiver sendo exibido na tela.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

Alguns usuários utilizam recursos para “forçar” o modo escuro em 
aplicativos e sistemas operacionais que não ofereçam tal suporte. 
Na maioria das vezes, fazendo isso, o que se consegue é um resul-
tado ainda mais desagradável que o obtido por recursos disponi-
bilizados pelo desenvolvedor. Sinceramente não consigo entender 
o que leva alguém a fazer uso de algo visualmente desagradável 
apenas para estar na “moda”.

CLIC 
FINAL 

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

O “modo escuro”. O que começou como 
algo incomum para a maioria dos usuários 
acabou se tornando “moda”, obrigando sis-
temas operacionais e aplicativos de “peso” 
a oferecer tal layout aos usuários.

As razoes para 
usar (ou não) o modo 
escuro são muitas, e 
cada usuário tem seu 
motivo em particular 
para defender seus 
gostos. Já vi muita 
gente falando sobre 
poupar bateria e vida 
útil da tela do celular, 
outros em conforto 
visual e alguns em 
usar “por estar todo 
mundo usando”.

Eu, sinceramente, 
não “embarco” em 
“modinha”. Testei, al-
gumas vezes, o modo 
escuro especialmente em meu celular des-
de que o mesmo foi lançado. No computa-
dor também fiz vários testes e, no fim das 
contas, cheguei à conclusão de que esse re-
curso não é para mim.

Quando vi algumas pessoas comentan-
do sobre conforto visual e outras coisas do 
gênero me interessei bastante, afinal, com 
uma visão que passa longe da perfeição, 
qualquer opção que possa ajudar a melho-
rar vai ser muito bem-vinda. Acontece que, 
diferentemente do que eu esperava, o modo 
escuro me atrapalha. Isso mesmo: para mim 

JOANA RODRIGUES

Um homem foi feito refém por uma facção criminosa no último 
fim de semana e ficou preso em um cativeiro por dois dias, sem água 
e sem comida, em Rondonópolis. O resgate dele foi feito pela Polícia 
Militar na segunda (9), após denúncia anônima. Aos policiais, o ho-
mem contou que seria assassinado por integrantes da facção crimi-
nosa ainda naquela tarde. Portas e janelas do local estavam trancadas 
por correntes e cadeados. A vítima disse aos militares que foi captura-
do quando estava comendo em uma lanchonete da cidade, na sexta.
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VALE TUDO 1...
Dizem que na política tudo vale para ganhar uma eleição. 

Em Sinop essa máxima já vem se tornando uma prática corri-
queira. Estamos na reta final de uma campanha que veio pegan-
do fogo ao passar das semanas. Nas últimas 48 horas começou 
a circular a informação de que candidatos iriam se unir para 
derrubar um outro. Como um rastilho de pólvora assunto to-
mou conta dos bastidores da política local e não demorou mui-
to para os nomes citados correrem para as redes sociais, com 
objetivo de desmentir tais boatos. O primeiro foi o candidato 
do PODEMOS, Jorge Yanai que fez questão de afirmar que não 
vai se unir a nenhum dos candidatos. 

VALE TUDO 2...
Outro nome envolvido nesses boatos foi o do Delegado 

Sérgio Ribeiro (PSL), que também fez questão de dizer em suas 
redes sociais que não passa de “fake news” a informação de 
que ele estaria deixando o pleito eleitoral para apoiar outro 
candidato. O assunto ganhou força após participação de outro 
candidato, Marcelo Stachin (PRTB), na rádio 93FM, onde afirmou 
que foi procurado por um membro da campanha de um candi-
dato acenando com uma união de última hora em troca de re-
galias num futuro governo. Mas agora resta saber, teria Stachin 
plantado a situação ou ele assim como os outros envolvidos 
sendo vítima também da articulação?

APOIO RESTRITO...
São poucos os candidatos nos 141 municípios de Mato 

Grosso que estão tendo a oportunidade contar com a presença, 
física ou remota do governador Mauro Mendes (DEM), em suas 
campanhas. Apenas três nas cidades de Alta Floresta, Cuiabá e 
Sinop contam com o envolvimento de Mendes. O curioso é que 
nenhum dos que têm apoio irrestrito é de fato do partido do 
governador. O DEM tem 63 candidatos como cabeça de chapa, 
mas nenhum deles recebeu visita ou vídeo de apoio de Mendes. 
Os “agraciados” são do MDB com Robson Silva em Alta Floresta 
e Juarez Costa em Sinop. Já na capital do estado quem tem o 
apoio de Mendes é Roberto França (Patriota). Os vices dos três 
aí sim, são dos Democratas. 

O INIMIGO MORA AO LADO... 
O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro (Podemos), não 

esconde que quer ver o atual prefeito da Capital, Emanuel Pi-
nheiro (MDB), fora do Palácio Alencastro. Em 2019, ele rompeu 
com o emedebista e chegou a anunciar que tinha a pretensão 
de ser candidato à Prefeitura de Cuiabá. Recentemente, ele 
doou R$ 24 mil para a campanha de um dos principais adversá-
rios de Emanuel na campanha - e que fez dura oposição à atual 
gestão durante seu mandato na Câmara de Cuiabá-, o vereador 
Abílio Júnior (Podemos).  

MENDES GARANTIU...
Na entrevista que deu ao MidiaNews na semana passada, 

o governador Mauro Mendes (DEM) foi taxativo a respeito da 
possibilidade de o Estado oferecer a vacina contra a Covid. Con-
forme o chefe do Executivo, mesmo que o Governo Federal não 
disponibilize o imunizante para os estados, Mato Grosso tem 
capacidade de comprá-lo. “Mato Grosso está preparado finan-
ceiramente para ir ao mercado comprar a vacina e disponibi-
lizar para a população”, afirmou. “Todos podem ficar despre-
ocupados que se o Governo Federal não resolver o problema, 
Mato Grosso vai comprar vacina e disponibilizar para a nossa 
população”.

ELES BEM QUE TENTAM...
A campanha é para senador em Mato Grosso, mas bem 

que poderia ser pela reeleição do presidente da República. Pelo 
menos três candidatos na eleição suplementar usaram a ima-
gem de Jair Bolsonaro (sem partido) na propaganda da noite de 
segunda-feira: Coronel Fernanda (PATRI) reproduziu trechos de 
uma live do presidente, Carlos Fávaro (PSD) usou depoimento 
do governador Mauro Mendes (DEM) em que o democrata diz 
que ouviu de Bolsonaro elogios a Fávaro e, por último, Nilson 
Leitão (PSDB) levou ao ar depoimento de apoiadores, sendo um 
deles de um homem que se dizia 100% Bolsonaro, mas que não 
votaria na coronel Fernanda, mas sim no tucano.

MAS BOLSONARO ESCOLHEU ELA...
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em nova live, 

em suas redes sociais finalmente entrou de vez na disputa elei-
toral em Mato Grosso. Depois de dizer estar de fora ele reforçou 
seu apoio à candidatura da Coronel Fernanda (Patriota) ao Se-
nado na Eleição Suplementar, marcada para ocorrer no domin-
go (15). No vídeo ele aparece segurando material de campanha 
da Coronel e ratifica apoio.  Eu peço seu voto para Coronel Fer-
nanda, acabou de ir para reserva há pouco tempo. Evangélica e 
perfeitamente alinhada conosco. Mulher policial militar e evan-
gélica, respeitos as outras religiões e tem tudo para fazer um 
bom trabalho caso seja eleita senadora por Mato Grosso”, disse 
o presidente.

DE OLHO NO PODER

Por Clemerson Mendes

Declaração foi dada pelo presidente Bolsonaro 

Foto: RepRodução Facebook
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Governo assina contrato para 
asfaltar a Estrada do Morocó 
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca (Sinfra) assinou contrato 
para execução de obras de 
pavimentação de 34,4 quilô-
metros da MT-485, conheci-
da como Estrada do Morocó, 
localizada na divisa entre os 
municípios de Sorriso e Santa 
Rita do Trivelato.

O contrato foi assinado 
junto à Construtora Agrienge 
e a pavimentação será exe-
cutada no trecho que com-
preende o KM 17,90 até o KM 
52,36 na rodovia MT-485. O 
investimento será de R$ 18,6 
milhões e a ordem para o 
início das obras será emitida 
nos próximos dias.

A obra é resultado de 
um termo de cooperação fir-
mado pelo Governo do Esta-
do e a prefeitura de Sorriso 
e será fundamental para o 
município, principalmente à 
comunidade do Mocoró, uma 
vez que vai alterar totalmen-
te a logística do transporte 
dessa região que é altamente 
produtiva.

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, lembrou 
que esse asfaltamento da Es-
trada do Morocó foi uma das 
primeiras solicitações feitas 
pela Assembleia Legislativa, 
quando da primeira visita 
que ele fez na região de Sor-
riso. “Assinamos há alguns 
meses um termo de coope-
ração com a prefeitura para 
executar essa obra, que é fru-

to de trabalho da Assembleia 
Legislativa, da Prefeitura e da 
Associação dos Produtores 
da Rodovia Morocó na elabo-
ração de um projeto que foi 
aprovado na Sinfra. É mais 
uma demonstração de que 
trabalho sério, realizado em 
conjunto, dá resultado”, disse 
o secretário.

A pavimentação por 
meio da cooperação firmada, 
inclusive, foi considerada um 

DA REPORTAGEM

O Projeto de Lei nº 
785/2020, de autoria do de-
putado estadual Thiago Silva 
(MDB), garante ao consumi-
dor a informação, em tem-
po real, pelas operadoras de 
telefonia móvel, sobre a re-
dução da velocidade de co-
nexão à internet móvel, para 
uso de dados em aparelhos 
celulares e similares. 

“Com a pandemia, em 
decorrência da Covid-19, as 
pessoas tiveram a necessida-
de de uma conexão de inter-
net mais eficiente, quer para 
se comunicar com familiares 
e amigos, quer para exercer 
atividade de trabalho em 
home office, e a informação 
em tempo real dará a opor-
tunidade ao consumidor de 
pleitear a compensação do 

serviço contratado, em con-
formidade ao disposto no Có-
digo do Consumidor”, disse 
Silva.  Segundo a professora 
Eliane Costa, o projeto vem 
de acordo com a necessida-
de do consumidor, que preci-
sa de um bom atendimento 
e muitas vezes não consegue 
ter uma resposta rápida da 
empresa contratada.

Segundo o projeto, na 
hipótese de redução da velo-
cidade de conexão à internet 
móvel estar em desconformi-
dade à franquia contratada, a 
operadora de telefonia móvel 
deverá fazer a compensação 
no valor total do consumo, 
observado o período da ocor-
rência do dano ao consu-
midor, nos termos da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do 
Consumidor).

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) afir-
mou que o governo federal 
vai comprar e disponibilizar 
qualquer vacina contra a co-
vid-19 que passar pelo aval 
do Ministério da Saúde e for 
certificada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). “Passando pela 
[Ministério da] Saúde e sen-
do certificada pela Anvisa, o 
governo federal vai comprar 
e disponibilizar, mas não vai 
ser obrigatória de jeito ne-
nhum”, disse Bolsonaro em 
live transmitida pelas redes 
sociais. Na segunda, a Pfizer 
informou que sua vacina ex-
perimental contra a covid-19 
mostrou ser 90% eficaz na 
prevenção da doença, com 
base em dados iniciais de 
um estudo amplo.

A Pfizer e sua parcei-
ra alemã BioNTech são as 
primeiras farmacêuticas a 

anunciarem dados bem-
-sucedidos de um ensaio 
clínico em larga escala com 
uma potencial vacina con-
tra o novo coronavírus. As 
empresas disseram que, até 
o momento, não encontra-
ram nenhuma preocupação 
de segurança com a can-
didata a imunizante e que 
esperam pedir autorização 
para uso emergencial da 
vacina nos Estados Unidos 
neste mês.

Bolsonaro citou ainda 
o auxílio emergencial como 
um dos instrumentos cria-
dos pelo governo federal 
para combater os efeitos 
provocados pela pandemia 
do novo coronavírus. 

“Se não fosse o auxílio 
emergencial de R$ 600 por 
cinco meses e agora, até o 
final do ano, complemen-
to de R$ 300, acredito que 
a economia nossa tinha 
ido para o espaço, então 
foi muito difícil isso porque 

Trecho que compreende o km 17,90 até o 52,36 na rodovia MT-485

O consumidor precisa de um bom atendimento 

SORRISO. Estrada vai interligar região da comunidade do Morocó à Sorriso por via asfaltada

CONSUMIDOR

PL garante informação em tempo real
para consumidor de telefonia móvel 

COVID-19

Brasil vai comprar qualquer vacina
que for certificada pela Anvisa 

Foto: divulgação

Foto: Secom mt

não tinha dinheiro o gover-
no, nos endividamos”, disse. 

Em junho, por decreto, 
o governo prorrogou o auxí-
lio por mais duas parcelas, 

no mesmo valor. E agora, 
com mais quatro parcelas, 
em valor menor, o benefício 
vai se estender até o final do 
ano.

exemplo dos esforços que o 
Governo do Estado vem re-
alizando para garantir que 
todos os recursos arrecada-
dos de impostos retornem ao 
cidadão mato-grossense em 
obras e melhorias de infraes-
trutura, conforme informou 
o governador Mauro Mendes 
quando da assinatura da co-
operação.

“Esse é o governo aju-
dando os municípios a me-

lhorar a qualidade de vida da 
população de Mato Grosso. 
Estamos investindo recur-
sos do Fethab, recursos pú-
blicos, para dar uma melhor 
condição para Mato Grosso 
continuar crescendo e se de-
senvolvendo. É esse o nosso 
dever. Foi para isso que a atu-
al gestão foi eleita e é esse pa-
pel que vamos desempenhar 
até o final do nosso manda-
to”, afirmou, na ocasião.



Extinta carência de transporte
de animais após vacinação em MT
DA REPORTAGEM

Começou no início do 
mês a campanha de vacina-
ção contra febre aftosa em 
Mato Grosso. Nesta etapa, 
devem ser imunizados todos 
os bovinos e bubalinos com 
idade entre zero e 24 meses. 
A estimativa é de que ao todo, 
14 milhões de animais sejam 
vacinados no estado, que tem 
o maior rebanho do país. Os 
pecuaristas têm até o dia 30 
de novembro para vacinar e 
devem comunicar ao Indea 
até o dia 10 de dezembro. Para 
a região do Pantanal, no en-
tanto, o prazo é maior: até o 
dia 15 de dezembro tanto para 
imunizar os animais quan-
to para fazer a comunicação. 
Analista de pecuária da Fede-
ração da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato), o 
zootecnista Marcos de Carva-
lho, alerta que a partir desta 
etapa, não será mais preciso 
cumprir o período de carência 
após a vacinação para trans-
portar os animais.

“Nas etapas anteriores, 
quando o produtor vacinava 
o bezerro pela primeira vez 
existia uma carência. Ele fa-
zia a comunicação no Indea, 
mas mesmo assim não podia 
fazer o transporte deste ani-
mal por até 15 dias após a va-
cinação. Com a publicação da 
Instrução Normativa 48/2020, 
do Ministério da Agricultura, 
esse prazo deixou de existir. 

Hoje, o produtor que faz a va-
cinação no seu rebanho, pode 
transportar os animais ime-
diatamente”, explica. Outra 
novidade está relacionada ao 
saldo temporário. “Se o produ-
tor tem animais que já estão 
prestes a serem abatidos, ele 
não precisa vaciná-los. Antes, 
esse prazo era de 60 dias. Ou 
seja, em até 60 dias o produtor 
tinha que fazer o abate destes 
animais. Com a ‘IN 48/2020’, o 
prazo para levar estes animais 
para o frigorífico passou a ser 
de 90 dias”, comenta. 

O último caso de febre 
aftosa registrado em Mato 
Grosso foi há 24 anos. Os pe-
cuaristas sabem de cor o que 
é preciso fazer para proteger 
o rebanho, mas nunca é de-
mais lembrar os principais 
cuidados na hora de aplicar a 
vacina.

“É preciso manter a pis-
tola higienizada; colocá-la no 
gelo antes de fazer a primeira 
carga para já deixá-la resfria-
da na hora que for abastecê-la 
para evitar riscos de choque 
térmicos com a vacina; desin-
fectar as agulhas; trabalhar 
com calma; conduzir os ani-
mais com manejo racional; 
etc”, explica o analista de pe-
cuária da Famato. Vale lem-
brar que este é um compro-
misso que o estado assumiu e 
é muito importante o produ-
tor manter a vacinação da for-
ma correta, dentro dos prazos 
e com muito capricho.

DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, os pe-
cuaristas viram os custos de 
produção aumentarem no 
terceiro trimestre do ano. O 
maior salto foi registrado no 
sistema de recria-engorda, 
que ficou 9% mais caro que 
no trimestre anterior. No acu-
mulado do ano, a alta já passa 
de 26%, segundo o Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea).

A aquisição de animais 
foi ítem que mais pesou no 
bolso dos recriadores. A alta 
foi de 13,25% no trimestre, cus-
tando – em média – quase R$ 
110 por arroba. No acumulado 
do ano, o salto chega a 43%. 
As despesas com impostos e 
taxas também registram au-
mento expressivo no período: 
10,45%. No ano, o avanço soma 
30%.

Quanto aos gastos com 
suplementação, os pecuaris-

tas que fazem recria e engor-
da viram a conta subir 1,73% na 
comparação com o trimestre 
anterior. 

No acumulado do ano, 
foram 4,3%. Importante des-

DA REPORTAGEM

O Brasil é um dos prin-
cipais produtores de aves do 
mundo, dono de uma avicul-
tura comercial moderna e 
produtiva. O resultado da ati-
vidade está relacionado dire-
tamente ao sucesso de cada 
etapa da produção, a come-
çar pela incubação de ovos. 
Aliás, o zootecnista e instrutor 
credenciado do Senar Mato 
Grosso, Uanderson Luna, ex-
plica que diante da crescente 
demanda mundial por ali-
mentos, é importante manter 
o olhar atento à esta etapa, a 
fim de torná-la ainda mais efi-
ciente, com menores índices 

de perdas por mortalidade 
dentro das máquinas incuba-
doras. O instrutor deu desta-

DA REPORTAGEM

No Média Araguaia, a 
estiagem dos últimos dias 
levou alguns produtores a 
fazerem uma pausa no plan-
tio da soja. O déficit hídrico 
diminuiu o ritmo do plan-
tio. As lavouras já semeadas 
também precisam de chuvas 
para não haver prejuízos na 
germinação e desenvolvi-
mento da oleaginosa.

Apesar da diminuição 
das chuvas, de maneira ge-
ral o ritmo de plantio está 
mais avançado em compa-
ração aos anos anteriores em 
Canarana. Conforme o en-
genheiro agrônomo Pércio 
Cancian, boa parte dos pro-
dutores já conseguiram en-
cerrar o plantio na área des-
tinada e na janela adequada. 
“Então, a área para safrinha, 
em especial de milho, já está 
praticamente definida e será 
em torno de 100 mil hecta-
res”, completa. 

Segundo o presidente 
do Sindicato Rural de Cana-
rana, Alex Wisch, ao menos 
180 mil dos 300 mil hectares 
previstos, já foram semea-
dos. Contudo, alguns talhões 
de lavoura germinaram com 
problemas devido à falta de 
chuva e à qualidade inferior 
de algumas sementes. 

Em Nova Xavantina, a 
semeadura da soja parou nos 
últimos dias devido ao défi-
cit hídrico nas lavouras do 
município. 

Segundo Endrigo Dal-
cin, presidente do Sindicato 
Rural, somente 30% (20 mil 
ha) da lavoura destinada ao 
plantio da oleaginosa foi se-
meada.

A falta de chuvas impe-
diu a aceleração dos traba-
lhos das plantadeiras. As la-
vouras já plantadas também 
precisam de chuva até hoje 
para evitar prejuízos na ger-
minação e desenvolvimento 
das plantas.

Foto: Divulgação

Exigência foi suspensa em instrução normativa do Ministério da Agricultura

Maior aumento foi registrado no sistema de recria-engorda 

Da coleta na granja ao controle de temperatura e umidade no armazenamento

Estiagem fez plantio de soja dar uma pausa

FEBRE AFTOSA. Pecuaristas precisavam aguardar 15 dias para movimentar bezerros vacinados pela 1ª vez

MAIS CARO

Pecuaristas veem custo de produção 
saltar até 9% no terceiro trimestre

NA GRANJA

3 dicas para ter sucesso na
incubação artificial de ovos

MÉDIO ARAGUAIA

Estiagem faz ritmo
de plantio diminuir

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

que a três itens fundamentais 
que exigem atenção dos avi-
cultores: a qualidade dos ovos, 

a temperatura durante a incu-
bação e o controle da umida-
de da sala de armazenamento.

tacar que – de acordo com os 
analistas do Imea – ainda não 
foi observado o repasse total 
da alta dos insumos da ração 
por parte das revendas.

A expectativa é de que 

o encarecimento dos princi-
pais ingredientes usados na 
alimentação, como milho e 
farelo de soja, venha a pesar 
mais no bolso dos pecuaristas 
durante o quarto trimestre.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 065/2020 – SRP Nº 058/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pre-
goeiro Oficial, torna Público para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 08h00min (Ho-
rário Local), do dia 23 de Novembro de 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito 
a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020, com 
Registro de Preços nº 058/2020, DESTINADO À 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COM-
PUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO, tipo “menor preço por ITEM”, 
conforme quantidades e especificações descritas 
no termo de referência que integra o presente 
edital. O edital completo poderá ser retirado no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda 
na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departa-
mento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, 
n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de se-
gunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07h00min às 13h00min. Informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-
-mail: licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 10 de Novembro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020 – SRP Nº 

057/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pre-
goeiro Oficial, torna Público para conhecimento 
dos interessados a prorrogação da data de aber-
tura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020, com 
Registro de Preços nº 057/2020, de 12/11/2020 
para o dia 19/11/2020 (às 08h00min), em razão 
de atrasos na disponibilização do Edital ao inte-
ressados. O objeto visa a FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA 
A SEREM REALIZADAS NOS PRÉDIOS/ESPA-
ÇOS PÚBLICOS, SEM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL, A SER CONTRATADA DE FORMA PAR-
CELADA DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, tipo “menor 
preço por item”. Demais partes permanecem inal-
teradas.

Vera – MT, 10 de Novembro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 MODO DE DISPUTA ABERTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, a publicação 
do Edital Complementar 01 da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 
23/2020, cujo objeto é a: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, 
tipo camionete  pick-up, ano/ modelo corrente, 02 portas na cor branca, adap-
tado para ambulância de simples remoção, que será utilizada no Centro de 
Saúde no reforço ao enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID 19.  Infor-
mações disponíveis na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00, 
fone: (66) 3574-1404 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
O Edital Complementar encontra-se a disposição dos interessados no site ht-
tps://licitanet.com.br/ e, Portal Transparência pelo site https://www.novaguari-
ta.mt.gov.br/Transparencia/ .Nova Guarita, MT 10 de Novembro de 2020

Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial 

FERTILIZANTES TOCANTINS S/A, CNPJ 
05.571.228/0007-40, torna público que requereu junto 
a SEMA-MT, a renovação da Licença de Operação n° 
319695/2019, para atividade de fabricação de adubos 
e fertilizantes, situado na Rodovia MT 423, s/n, Lote 
93-2-Gleba A, Bairro Lidia, no município de Sinop/MT. 

CONSTRUTORA SANTA IZABEL LTDA, CNPJ nº 
14.448.871/0001-87, torna público que requer junto à 
SAMA, as Licenças Prévia e de Instalação para a constru-
ção de edifício com aptidão mista (comercial e multifami-
liar) com área a construir de 3.582,52 m², empreendimen-
to estará localizado na Av. Natalino João Brescansin, n° 
3724, Residencial Alphaville, Zona Urbana do Município 
de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

MARIVETE LODI GUARESCHI, CPF nº 651.459.411-53, 
torna público que requer junto à SAMA, a Licença Prévia, 
para a atividade de irrigação por aspersão com um pivô 
central de 160,70 hectares, a ser instalada na propriedade 
denominada Fazenda Colorado, na zona rural do municí-
pio de Sorriso-MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

MOYSES ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, 
torna público que requer junto à SAMA, as Licenças de 
Instalação e de Operação, para a atividade de Piscicul-
tura, com lâmina d’agua de 8,74 hectares, instalada em 
área denominada Fazenda Berrante de Ouro, Zona Rural 
do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, CPF nº 244.618.730-72, 
torna público que requer junto à SAMA, a Licença Prévia, 
para a atividade de irrigação por aspersão com um pivô 
central de 170,00 hectares, a ser instalada na propriedade 
denominada Fazenda Colorado, na zona rural do municí-
pio de Sorriso-MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. CNPJ nº 
06.116.723/0022-61, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA de Sorriso, as Licenças Prévia e Instalação para 
atividade de “Comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos do solo” localizado 
na Rua dos Antúrios, Distrito de Boa Esperança, Sorriso 
– MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
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balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM PARANATINGA/MT

Fazenda 1.611ha, c/ 02 casas, 
barracão, poço artesiano, curral e 

cochos, Faz. Garimpeira, 
confrontando c/ Rio Paranatinga. 

Inicial R$ 6.564.343,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 514ha, c/ casas, barracão p/ 
armazenagem, pista de pouso de terra, 

Faz. Morro Alegre I, Gleba Alto 
Ronuro, Estrada Paranatinga/Nobres. 

Inicial R$ 2.448.654,00 (PARCELÁVEL)

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM PARANATINGA/MT

Fazenda 1.611ha, c/ 02 casas, barracão, 
poço artesiano, curral e cochos, Faz.

Garimpeira, confrontando c/ Rio Paranatinga. 
Inicial R$ 6.564.343,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 514ha, c/ casas, barracão p/
armazenagem, pista de pouso de terra,
Faz. Morro Alegre I, Gleba Alto Ronuro,

Estrada Paranatinga/Nobres. 
Inicial R$ 2.448.654,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 4.195ha, Faz. Vale dos Sonhos, 
Rod. MT-020, KM 80, Postinho. 

Inicial R$ 12.819.070,00 (PARCELÁVEL)

OBJETO: execução da aplicação de Lama Asfáltica em 109.365,00 m² de 
diversa ruas e avenidas do Munícipio de Marcelândia - MT, Conforme 
Planilhas Orçamentária, memorial descritivo e Projeto Planta da Tomada 
de Preços nº 007/2020. CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. 
VALOR: R$ 130.144,35 (cento e trinta mil, cento e quarenta e quatro reais 
e trinta e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2021. DATA 
ASSINATURA: 10/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta e o prazo da vigência mencionado na Clausula Quinta do 
Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 109/2020, que tem como 
o objeto o seguinte: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação e pavimentação asfáltica na Rodovia 
MT-320/130 conforme Termo de Convênio Nº 0208/2020/SINFRA na 
cidade de Marcelândia/MT. (trecho de 5 km, entre a rotatória do 
entroncamento de acesso à Av Colonizador José Bianchini e o Rio 
Manitsauá–Missu), referente a Concorrência Pública nº 001/2020. 
CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 29/01/2021. PRAZO DE VIGENCIA: 30/03/2021. DATA 
ASSINATURA: 10/11/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 109/2020EMPRESA VALOR TOTAL R$ 
HANAUER SUPERMERCADO EIRELI R$ 713.048,40 
COMERCIAL LUAR EIRELI  R$ 70.263,34 
HIPERDENTAL COMERCIO E REP. DE PROD. ODONTO E MED HOSP. LTDA R$ 5.332,10 
CLORO MATO GROSSO LTDA R$ 7.893,40 
S T MACHADO & MACHADO LTDA R$ 590.445,59 
BELAFORTE COMERCIAL LTDA R$ 66.700,50 
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI R$ 56.287,24 
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA R$ 14.796,90 
N CARRER EIRELI R$ 53.360,30 
CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA 
INFORMATICA LTDA 

R$ 11.364,71 

TOTAL GERAL R$ 1.591.492,48 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020 - 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 026/2020, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para manutenção das diversas secretarias do município de 
Marcelândia/MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: 

A Relação completa com a descrição do item de cada empresa e lotes mal sucedidos, encontram-se disponível no site: 
www.marcelândia.mt.gov.br/licitação. Publique-se. Marcelândia/MT, 10 de novembro de 2020. 

Raphaella Espíndola Benício 
Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 034/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT, neste ato representado pela pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados que, por razões de interesse público e erro formal da peça editalícia, fica REVOGADA o 
Processo Licitatório nº 069/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020, cujo objeto refere-se ao Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais /insumos para uso em pacientes nas ESF´s e Hospital Municipal Maria Zélia do 
Município de Marcelândia - MT. Conforme Justificativa  que acompanha este Processo. 
Marcelândia/MT, 10 de novembro de 2020.  

Arnóbio Vieira de Andrade 
Prefeito Municipal 

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 011/2020 
 

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para o, CREDENCIAMENTO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTAS 
OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA, PARA ATENDER OS 
MUNÍCIPES QUE FAZEM PARTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, conforme descrição detalhada 
constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada Pública n° 
011/2020. 
PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do 
Edital na imprensa oficial, permanecendo em aberto pelo período mínimo de trinta 
(30) dias para quaisquer novos interessados, na Sede Administrativa do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, 
na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de 
Chamada Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à 
sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 10 de novembro de 2020. 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretaria Executiva – CISRVP 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente CPL 
 

 

AVISO DE RESULTADO
O PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 10 
de Novembro 2020, com início às 08:30hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual aquisição de reagentes e materiais para o 
laboratório Municipal, das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
825633, 825634, 825635, 825636, 825637, CQC - TECNOLOGIA EM 
SISTEMA DIAGNÓSTICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
46.962.122/0003-21 no valor de R$ 3.658,28; Itens 7696, 166210, 
166223, 212053, 212127, 215131, 224033, 224058, 224059, 224061, 
224062, 821986, 821987, 825564, 825638, 825651, 825658, 829869, 
829872, 829873, 829965, 834875, NORTELAB COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 28.729.142/0001-03 no valor de R$ 10.721,75; Itens 
174446, 821938, 825577, 825598, 825599, 825639, 825640, 825641, 
825643, 825646, 829866, DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 26.792.580/0001-90 no valor de R$ 
32.947,28; Itens 821939, 828459, EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 19.993.061/0001-25 no valor 
de R$ 26.930,00; Itens 172294, 218749, 224053, 822885, 822888, 
825642, 825647, 825649, 825656, 838311, 838315, LEITE E RIBEIRO 
LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 18.849.143/0001-38 no valor 
de R$ 35.165,12; Itens 10647, 163802, 166225, 169903, 174455, 
199429, 202185, 202186, 212050, 212059, 215309, 224031, 224032, 
224034, 224036, 224041, 224042, 224054, 224055, 224057, 821930, 
821983, 821984, 821985, 822884, 822923, 825567, 825568, 825572, 
825575, 825644, 825648, 825652, 825653, 825654, 825655, 829868, 
834872, 834874, 838310, 838313, 838314, M.S. DIAGNÓSTICA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 00.970.175/0003-93 no valor de R$ 
107.996,59. Foram fracassados os itens: 166529, 211572, 212029, 
212039, 212049, 212054, 212058, 212061, 212038, 224043, 224063, 
224060, 211564, 172295, 211571, 212048, 230865, 821932, 825570, 
825576, 825579, 825597, 825645, 829870, 829871, 829877, 829964, 
838230, 838312, 838316, 838317.
Nova Mutum - MT, 10 de Novembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2020, que se realizará às 10:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUSIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO DE 
BOA ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL DE CASA DE 
PASSAGEM PARA O ENCAMINHAMENTO NECESSÁRIO DAS 
PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM SITUAÇÃO DE RUA 
ABORDADAS PELO CREAS NO MUNICIPIO DE SORRISO - MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PRESENCIAL Nº. 085/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.



Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 11 de novembro de 2020 06 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

Cuiabá pega hoje o Grêmio na
Arena Pantanal pelas quartas
DA REPORTAGEM

Após ser goleado por 3 
a 0 para o Brasil de Pelotas, 
pela Série B do Campeonato 
Brasileiro, o Cuiabá iniciou na 
segunda-feira a preparação 
para o confronto diante do 
Grêmio, válido pelas quartas 
de final da Copa do Brasil, 
nesta quarta-feira (11), às 18h, 
na Arena Pantanal. O jogo 
de volta será na semana que 
vem, em Porto Alegre.

O técnico Marcelo Cha-
musca comandou uma ati-
vidade técnico-tática. Antes, 
porém, os jogadores realiza-
ram um trabalho de fortale-
cimento muscular na acade-
mia, com o preparador físico 
Roger Gouveia. Nesta terça, o 
Dourado fez um novo treina-
mento.

Como poupou vários 
titulares diante do Brasil, o 
técnico Marcelo Chamus-
ca não deve ter problemas 
– em relação aos jogadores 
à disposição – para escalar 
o Dourado contra o tricolor 
comandado por Renato Gaú-
cho. Jogadores importantes 
como o capitão e zaguei-

ro Anderson Conceição e o 
volante Auremir estão des-
cansados e devem voltar ao 
time.

Em contrapartida, o 
Cuiabá não poderá contar 
com sete jogadores: Luiz 
Gustavo, Everton Sena, Mar-
cinho, Felipe Marques, Felipe 
Ferreira, Jenison e Elton já 
jogaram a edição do torneio 
nacional deste ano por ou-
tros clubes e ficam impos-
sibilitados de entrarem em 
campo.

Um reforço no setor de-
fensivo e que já poderá atuar 
contra o Grêmio é o zagueiro 
Eduardo Kunde, que chegou 
ao clube na semana passa-
da vindo por empréstimo do 
Avaí. O jovem defensor tem 
23 anos e experiência de Sé-
rie A pelo clube catarinense.

Para chegar às quartas 
de final, o Dourado deixou 
para trás o Botafogo (vitória 
no Rio e empate em casa), 
enquanto o Grêmio conquis-
tou uma dupla vitória sobre o 
Juventude por 1 a 0.

GRÊMIO
Rival de hoje do Cuiabá, 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Campeonato Mato-
-grossense 2020 retorna 
nesta quarta-feira (11) após 
praticamente 8 meses pa-
rado em função da pande-
mia. O certame está na fase 
quartas de final e terá duas 
partidas nesta tarde.

Em Nova Mutum, os 
donos da casa recebem o 
Sinop, no Estádio Valdir Doi-
lho Wons, a partir das 15h30. 
Desde a paralisação em 
março, o NMEC não fez mais 
nenhuma partida oficial, 
enquanto o Galo do Norte 
está disputando a Série D 
do Campeonato Brasileiro 
após herdar a vaga deixada 
pelo Luverdense. Entretan-
to, a equipe faz uma pés-
sima campanha no Grupo 
A2, com duas vitórias e nove 
derrotas. Também hoje, a 
partir das 16h, Dom Bosco e 
Operário-VG duelam na Are-
na Pantanal. Assim como o 
Nova Mutum, o Dom Bos-

co está parado desde o pri-
meiro trimestre, enquanto o 
Chicote da Fronteira, assim 
como o Sinop, disputa a Sé-
rie D, ocupando a lanterna 
da chave A5 com apenas 9 
novos, sendo duas vitórias, 

Foto: Carlos InsaurrIaga

Cuiabá poupou os titulares diante do Brasil e acabou derrotado por 3 a 0

No primeiro turno, Nova Mutum e Sinop empataram em 1 a 1

COPA DO BRASIL. Dourado terá desfalque de 7 jogadores, que já atuaram por outros clubes na competição

MATO-GROSSENSE

Estadual volta com dois jogos
válidos pelas quartas de final

Foto: DIvulgação

Coudet se despede do Inter com 61% de aproveitamento

Foto: EDuarDo Moura

DA REPORTAGEM

O Inter viveu uma se-
gunda-feira que começou 
ainda na calada da noite do 
domingo e que ecoará em 
tudo o que vier pela frente 
na temporada. O clube rece-
beu o pedido de demissão de 
Eduardo Coudet logo após o 
empate em 2 a 2 com o Co-
ritiba. E oficializou a saída do 
treinador em pronunciamen-
to do presidente Marcelo Me-
deiros às 18h30.

Nas menos de 24 horas 
entre esses dois episódios, 
houve uma tentativa frustra-
da de convencimento pela 
permanência, a insistência 
bem-sucedida de receber os 
quase R$ 10 milhões da mul-
ta rescisória e também tem-
po para decidir o futuro do 
clube. O Inter está próximo 
de um acerto com Abel Bra-
ga até o final da temporada. 
E Coudet deixa o cargo após 
10 meses, com o “sim” à pro-
posta para comandar o Celta 
de Vigo, da Espanha. O clima 
de despedida no Inter, po-
rém, começa ainda antes de 
tudo isso e até de o clube es-
panhol formalizar uma pro-

posta ao treinador.
Uma semana atrás, Cou-

det já abria a possibilidade de 
não seguir no comando para 
a próxima temporada. Era 
o prenúncio do que estava 
por vir. Faltava o “empurrão-
zinho” da proposta que veio 
de Vigo. No domingo, Coudet 
se reuniu com a diretoria no 
Beira-Rio logo após conceder 
coletiva de pós-jogo no em-
pate em 2 a 2 com o Coritiba. 
Na conversa, ele revelou a 
procura do clube espanhol e 
condicionou sua permanên-
cia à busca por reforços.

Coudet falou em con-
tratações para ter um grupo 
mais competitivo na briga 
por títulos. Um pedido recor-
rente do treinador e que ge-
rou desgaste com a diretoria 
em meio às falas recorrentes 
de que o elenco do Inter é 
“curto” para três competi-
ções. Trata-se de uma recla-
mação cuja raiz vem de 2019. 
Ao aceitar o projeto do Inter, 
Coudet ouviu dos dirigentes 
a promessa de um elenco 
para rivalizar com o Flamen-
go na disputa de taças. O clu-
be mirava reforços de peso 
para a temporada.

INTER

Saída de Coudet 
tem origem bem
antes de atritos
com a direção

o Grêmio já aponta 5 vitó-
rias seguidas, a melhor série 
de 2020. Mas a equipe pode 
atingir uma marca inédita 
com Renato Gaúcho no co-
mando do clube. Se vencer 
hoje o Dourado, o treinador 
bate o recorde de seis triun-
fos consecutivos nas três 
passagens pelo clube.

O Grêmio de Renato 
atingiu a quinta vitória segui-
da em 2020 ao fazer 1 a 0 no 
Fluminense, no último do-
mingo, pelo Brasileirão. An-
tes, havia superado Athletico 
e RB Bragantino, na Série A, 
e duas vezes o Juventude, 
nas oitavas da Copa do Brasil.

O feito também acon-
teceu nos últimos três anos. 
Em 2019, o Tricolor ganhou 
cinco jogos um atrás do ou-
tro na reta final do Brasilei-
rão, entre as rodadas 28 e 
32. Em 2018, encarreirou três 
partidas pelo Brasileirão e as 
duas das oitavas de final da 
Libertadores contra o Atlé-
tico Tucumán. Já em 2017, 
a marca abrangeu quatro 
jogos no começo da Série A 
e o segundo das oitavas da 
Copa do Brasil diante do Flu-

DA REPORTAGEM

O meia Gabriel Sara 
participou do treino na re-
apresentação do elenco do 
São Paulo no CT da Barra 
Funda. O jogador sofreu um 
trauma no quadril durante a 
vitória por 2 a 1 sobre o Goi-
ás, sábado, no Morumbi. A 
expectativa é de tê-lo à dis-
posição contra o Flamengo, 
nesta quarta, às 20h30, no 
Maracanã, pelo jogo de ida 
das quartas de final da Copa 
do Brasil. Pablo, que sofreu 
um hematoma no rosto 
contra o Goiás, também não 
preocupa o São Paulo. Tchê 
Tchê (diagnosticado com 
Covid-19) e Arboleda (convo-
cado pela seleção do Equa-
dor) ficarão de fora. Depois 
de cumprir suspensão dian-
te do Goiás, Daniel Alves vol-
tará ao Tricolor para o duelo 
decisivo pela Copa do Brasil.

Uma possível escala-
ção para o jogo no Mara-
canã: Tiago Volpi; Juanfran 
(Igor Vinícius), Bruno Alves, 

Diego Costa e Reinaldo; 
Luan, Gabriel Sara, Daniel 
Alves e Igor Gomes; Bren-

Gabriel Sara durante treino do São Paulo

SÃO PAULO

Gabriel Sara treina e encara
o Flamengo; Dani Alves volta

Foto: DIvulgação

ner e Luciano. Seguem fora: 
Walce e Lucas Perri (cirur-
gias no joelho), Liziero (ci-

rurgia no tornozelo), Pauli-
nho (estiramento na perna 
direita) e Rojas (transição).

minense. A última vez que 
o Grêmio ganhou seis jogos 
consecutivos ocorreu em 
2015, quando o treinador era 
Roger Machado. Na ocasião, 

foram sete vitórias, seis delas 
no Gauchão e uma na Copa 
do Brasil. Robinho e Luiz Fer-
nando não podem atuar na 
competição, enquanto Ore-

juela e Kannemann estão 
com as seleções da Colômbia 
e Argentina, respectivamen-
te, para a disputa das Elimi-
natórias.

três empates e seis derrotas.
Os jogos de volta serão 

realizados na próxima quar-
ta (18), com mandos de cam-
po invertidos. No mesmo 
dia, iniciam o mata-mata 
Poconé e União Rondonó-

polis, na região pantaneira. 
Já Luverdense e Cuiabá ain-
da não tem data para acon-
tecer, visto que o Dourado 
está na disputa da Série D e 
nas quartas de final da Copa 
do Brasil.
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1.130 servidores vão trabalhar
durante o pleito eleitoral
DA REPORTAGEM

A Polícia Civil de Mato 
Grosso se prepara para atu-
ar nas Eleições Municipais 
2020, marcadas para do-
mingo (15), com um efetivo 
de 1.130 policiais civis, entre 
delegados, escrivães e in-
vestigadores de polícia que 
reforçarão as unidades po-
liciais em 136 municípios do 
estado.

Além do acréscimo do 
número de servidores desig-
nados para fortalecer a segu-
rança pública, a Polícia Civil 
contará com o incremento 
de 189 viaturas para atuação 
no primeiro turno das elei-
ções. Todo o efetivo empre-
gado no planejamento está 
distribuído nas 15 regionais 
de Mato Grosso, sendo que 
as delegacias do interior re-
ceberão um incremento de 
169 policiais para as ativida-
des durante as eleições.

A Polícia Civil trabalha-
rá de forma reforçada nas 
delegacias de polícia nos 
municípios, visando garan-
tir a ordem pública duran-
te todo pleito eleitoral, bem 
como dar suporte de forma 
rápida e eficaz, na realização 
nos atendimentos das ocor-
rências.

O coordenador das 
Eleições 2020 na Polícia Ci-

vil, delegado Walter de Melo 
Fonseca Jr. explica que den-
tre as atribuições e ativida-
des dos policiais civis nas 
eleições municipais estão 
apurações investigativas de 
denúncias de suspeitas de 
compra de voto e outros cri-
mes, além de prisões em fla-
grante delito.

Nas cidades de Cuiabá, 
Várzea Grande, Cáceres, Bar-
ra do Garças, Sinop e Ron-
donópolis, as ocorrências 
envolvendo crimes eleitorais 
ficarão a cargo da Polícia Fe-
deral.

Os novos delegados da 
Polícia Civil que se forma-
ram recentemente pela Aca-
demia da instituição iniciam 
as atividades profissionais já 
atuando no pleito eleitoral. 
Todos os 30 delegados fo-
ram lotados em unidades de 
11 regionais no interior e no 
sábado (14), trabalharão no 
período pré-eleições.

Conforme o Código 
Eleitoral brasileiro, no perío-
do de cinco dias que antece-
de o pleito eleitoral somente 
são permitidas detenções 
em casos de flagrante delito 
ou em virtude de sentença 
criminal condenatória por 
crime inafiançável ou por 
desrespeito a salvo-conduto.

OPERAÇÃO

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) assinou contrato para 
execução de obras de pavi-
mentação e de restauração 
de 66,4 Km da MT-020, entre 
Paranatinga e Canarana, na re-
gião Médio Araguaia. As obras 
vão interligar definitivamente 
as duas cidades por vias asfal-
tadas. O contrato foi assinado 
junto à Três Irmãos Enge-
nharia Ltda – e as obras serão 
executadas em três trechos 
da rodovia. O primeiro é para 
pavimentação do Km 99,8 até 
o Km 137. O segundo trecho é 
para a restauração do asfalto 
do Km 137,4 até o Km 157,3. Por 
último, é a pavimentação do 
trecho entre o Km 157,3 até o 
Km 166,2. Os dois trechos a se-
rem pavimentados são obras 
que foram iniciadas em 2009 
e 2014, respectivamente, mas 
não foram concluídas, sendo 
retomadas agora pelo Gover-
no. O investimento será de R$ 
27 milhões e a ordem para o 
início das obras será emitida 
nos próximos dias.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Olivei-
ra, essa é mais uma das obras 
que estão sendo priorizadas 

DA REPORTAGEM

Um homem foi feito re-
fém por uma facção crimino-
sa no último fim de semana 
e ficou preso em um cativei-
ro por dois dias, sem água e 
sem comida, em Rondonó-
polis. O resgate dele foi feito 
pela Polícia Militar segunda 
(9), após denúncia anônima. 
Aos policiais, o homem con-
tou que seria assassinado por 
integrantes da facção crimi-
nosa ainda naquela tarde. De 
acordo com a polícia, portas 
e janelas do cativeiro esta-
vam trancadas por correntes 

DA REPORTAGEM

O retorno às aulas pre-
senciais para os alunos da rede 
pública estadual ocorrerá em 
fevereiro de 2021, seguindo to-
dos os protocolos de biossegu-
rança e distanciamento neces-
sários para o enfrentamento 
da pandemia do novo corona-
vírus. A Secretaria de Estado 
de Educação vai trabalhar em 
um plano de ações para que 
os estudantes tenham um biê-
nio, com ensino contínuo para 
complementar a carga horária 
do ano letivo.

“Nosso primeiro passo foi 
tranquilizar todos os pais, pro-
fessores e servidores da edu-
cação, de que as aulas não re-
tornariam de forma presencial 
em 2020. Mas as ações que es-
tamos planejando têm o obje-
tivo de que o retorno das aulas 
ocorra em fevereiro, com segu-
rança para toda a comunidade 
escolar”, explica o secretário de 
Educação do Estado, Alan Por-
to. As aulas irão até 18 de de-
zembro de 2020 de forma não 

presencial. O ano será finaliza-
do com 600 horas de aula e, no 
ano de 2021, o retorno em feve-
reiro possibilitará um currículo 
de 1.120 horas, ou seja, com 320 
horas a mais para complemen-
tar aquela carga horária que 
não foi dada no ano anterior.

“Será um ano biênico 
com ensino contínuo. Va-
mos trabalhar em um grande 
processo de recuperação da 
aprendizagem dos nossos es-
tudantes, sempre respeitando 
os protocolos de saúde, que 
não são da educação, são das 
autoridades sanitárias. Já pu-
blicamos um protocolo em 
conjunto com a Secretaria de 
Saúde que irá guiar a nossa 
campanha de informações so-
bre a volta às aulas”, frisa Porto

Por conta da continuida-
de do ano letivo, os alunos que 
tiveram o ensino à distância 
neste ano não serão retidos e 
terão mais um bimestre deste 
ano letivo para recuperar as 
notas, e ter acesso ao conteú-
do que não foi disposto neste 
ano.

Foto: PJC

Delegados, escrivães e investigadores atuarão nas 15 regionais

Obras vão ligar Paranatinga a Canarana

NAS ELEIÇÕES. Polícia Civil contará com o incremento de 189 viaturas para atuar no dia 15

CANARANA-PARANATINGA

Governo assina contrato para
conclusão de asfalto da MT-020

RONDONÓPOLIS

Homem é sequestrado e fica 2 dias 
em cativeiro sem água e comida

PLANEJAMENTO DEFINIDO

Estado confirma retorno 
das aulas presenciais
em fevereiro de 2021

Foto: Divulgação

ELEIÇÕES
A Secretaria de Es-

tado de Segurança Públi-
ca (Sesp-MT) realizou on-
tem (10) o lançamento da 
Operação Segurança nas 
Eleições 2020. Na ocasião, 

e cadeados. A vítima disse aos 
militares que foi capturado 
quando estava comendo em 
uma lanchonete da cidade, 
na sexta (6). A vítima contou 
ainda que dois homens che-
garam no local em uma moto 
acusando-o de ter furtado um 
celular. Mesmo negando, foi 
levado ao cativeiro pelos sus-
peitos, que tinham apoio de 
um carro. Conforme o regis-
tro da ocorrência, o homem 
foi obrigado a beber a pró-
pria urina, e a cada intervalo 
de cinco minutos, apareciam 
dois ou três homens usando 
tornozeleiras eletrônicas que 

pela atual administração, pois 
a MT-020 é considerada uma 
rodovia estruturante de Mato 
Grosso e a execução de melho-
rias rodoviárias vão levar de-
senvolvimento à região.

Homem contou que seria assassinado por integrantes da facção criminosa

Volta as aulas ocorrerá seguindo protocolos de biossegurança 

Foto: PM-Mt

Foto: Divulgação

A MT-020 permite a inter-
ligação da importante região 
do Médio Araguaia, na cidade 
de Canarana, até a região Su-
deste do Estado, em Primavera 
do Leste. Com isso, será possí-

vel realizar o escoamento da 
produção agropecuária da BR-
158 até a BR-070, utilizando-se 
da MT-020, em direção ao Ter-
minal Ferroviário de Rondonó-
polis.

foi apresentado à imprensa 
o planejamento feito para 
todo o estado, a fim de ga-
rantir a segurança do pleito 
que será realizado no dia 15 
de novembro, em primeiro 
turno, e no dia 29 de novem-

bro, em caso de segundo 
turno.

A coordenação das 
ações relacionada à segu-
rança das eleições munici-
pais e da eleição suplemen-
tar ao Senado Federal ficará 

concentrada no Centro Inte-
grado de Comando e Con-
trole (CICC) da Sesp-MT, que 
será realizada de forma in-
tegrada, com a participação 
do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-MT).

diziam que lhe dariam um 
‘salve’ e que, posteriormente, 
o matariam e o jogariam às 
margens da Rodovia do Peixe. 
Após uma denúncia anônima, 
a vítima foi localizada e resga-

tada pela polícia. Os suspeitos 
não foram localizados. O caso 
é investigado pela Polícia Civil, 
que vai tentar a identificação 
do grupo criminoso que esta-
va mantendo o homem preso.
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Período de Defeso fecha outubro
com 496 kg de pescado apreendido
DA REPORTAGEM

O primeiro mês do pe-
ríodo de defeso da pirace-
ma no Estado de Mato Gros-
so terminou com 496 kg de 
pescado apreendido. Em 
outubro foram aplicados 
R$ 157,8 mil em multas. Os 
dados são da Coordenado-
ria de Fiscalização de Fauna 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema), sem 
incluir as unidades regio-
nais da Sema.

O balanço de outubro 
também inclui a apreensão 
de 16 redes, 11 tarrafas, nova 
armas, 506 cevas fixas, 295 
apetrechos de pescas, 11 
embarcações, além de nove 
pessoas conduzidas para 
a delegacia. Foram emiti-
dos nove autos de infração, 
67 autos de inspeção, 25 
termos de compreensão e 
nove boletins de ocorrên-
cias. O período de defeso da 
piracema começou no dia 
1º de outubro e segue até 
dia 31 de janeiro de 2021 em 
Mato Grosso. A proibição à 
pesca, tanto amadora como 
profissional, inclui os rios 
das Bacias Hidrográficas do 
Paraguai, Amazonas e Ara-
guaia-Tocantins.

Neste período é permi-
tida apena a pesca de sub-
sistência, desembarcada, 
que é aquela praticada arte-
sanalmente por populações 
ribeirinhas ou tradicionais 
para garantir a alimentação 
familiar, sem fins comer-
ciais.

Para os ribeirinhos é 
permitida a cota diária de 
três quilos e um exemplar 
de qualquer peso por pes-
cador, respeitando os ta-

manhos mínimos de cap-
tura, estabelecidos pela 
legislação para cada espé-
cie. O transporte e comer-
cialização proveniente da 
pesca de subsistência tam-
bém fica proibido. Ficam 
excluídas das proibições 
previstas na Resolução do 
Cepesca a pesca de caráter 
científica, previamente au-
torizada por órgão ambien-
tal competente.

Também entra na nor-
ma de exceção a despesca, 
transporte, comercialização, 
beneficiamento, industriali-
zação e armazenamento de 
peixes com a comprovação 
de origem, provenientes de 
aquicultura ou pesque-pa-
gue licenciados junto aos 
órgãos competentes e regis-
trados no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), bem como 
do pescado previamente 
declarado.

O período da piracema 
é embasado na legislação 
de pesca e no manejo dos 
recursos pesqueiros, reali-
zados por meio de estudos 
da biologia das espécies 
mais importantes, incluindo 
época, idade, tamanho, tipo 
de reprodução, estudos de 
crescimento e de estrutura 
da população de peixes e 
estudos de dinâmica de po-
pulações, que incluem es-
timativas de taxas de cres-
cimento e de mortalidade 
populacional.

A Resolução do Conse-
lho Estadual de Pesca (Ce-
pesca), que determina o pe-
ríodo de defesa da piracema 
nos rios de Mato Grosso, foi 
publicada no Diário Oficial 
no dia 26 de junho de 2020.

Quase 50 kg de pescado foram apreendidos 

PIRACEMA. Também foram aplicados R$ 157,8 mil em multas pela Coordenadoria de Fiscalização
Foto: Divulgação

FISCALIZAÇÃO
A fiscalização é inten-

sificada durante o perío-
do de defeso da piracema. 
As operações realizadas 
pela Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-
-MT) ocorrem também em 
parceria com Batalhão de 
Polícia Militar de Proteção 

Ambiental, Delegacia Espe-
cializada de Meio Ambiente 
(Dema), Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).

Todo produto de pes-
ca oriundo de outros Esta-
dos ou países deverá estar 

acompanhando de compro-
vante de origem, sob pena 
de multa, perda de pescado 
e dos petrechos, equipa-
mentos e instrumentos uti-
lizados na pesca.

DEFINIÇÃO
No Cepesca foram 

apresentados os dados de 
campo do monitoramen-

to reprodutivo da ictiofau-
na nas três bacias de Mato 
Grosso: Paraguai, Amazô-
nica e Araguaia-Tocantins, 
dando continuidade aos 
estudos iniciados em 2015 
para identificar os meses de 
maior probabilidade de re-
produção e subsidiar a defi-
nição do período de proibi-
ção da pesca.


