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FERIADO EM MT

Por que 20 de novembro é o
dia da Consciência Negra?

O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de 
novembro, foi incluído no calendário escolar nacional em 2003 e, em 
2011, instituído ofi cialmente pela lei federal 12.519. A regulamenta-
ção não transformou a data em feriado nacional e fi ca a critério de 
cada estado e cidade optar por ser feriado ou não.     Página - 7

DIVULGAÇÃO

A destruição foi grande: mais de 2,24 milhões de hectares foram consu-
midos pelo fogo no Pantanal mato-grossense este ano. As chamas com-
prometeram áreas imensas de pasto, danifi caram estruturas de fazendas 
e colocaram pecuaristas em alerta. Por isso, Governo Estadual destinou 
uma linha de fi nanciamento específi ca para a região.            Página -4

NO PANTANAL

Governo destinará R$ 160 mi
para reconstrução da pecuária

Ministro da
Justiça está
em MT para 
inauguração

O ministro da Justiça 
e Segurança Pública, 
André Mendonça, está 
em Mato Grosso para 
inaugurar junto com o 
governador o raio 6 da 
Penitenciária Central 
do Estado em Cuiabá. A 
obra foi concluída em 
tempo recorde de 45 
dias.
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SINOP NA SÉRIE D

O Sinop caiu de gaiato na Série D. A equipe herdou a vaga deixada pelo Lu-
verdense, montou um elenco às pressas e mantém a lanterna do Grupo 2 com 
apenas seis pontos conquistados em 12 partidas.        Página  4
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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 22
SEXTA-FEIRA

PISCINÃO EM
NÍVEL BAIXO,
MAS NÃO
PREOCUPA

REUNIÃO PARA 
DEFINIR VOLTA
ÀS AULAS É
REALIZADA

90% DAS
ÁREAS DE
SOJA FORAM
SEMEADAS

ASSASSINADO
ENQUANTO
ACOMPANHAVA
NAMORADA
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CAMPO NOVO CUIABÁ CANARANA ALTO PARAGUAI



    

A situação não exclui direito futuro ao 
percebimento de pensão por morte (direito 
previdenciário), haja vista, tratar-se de direi-
to distinto e novo

Nada há de errado em denunciar importadores 
de madeira ilegalmente extraída no Brasil. Organiza-
ções não governamentais com frequência usam o re-
curso da responsabilização pública para desestimular 
a demanda por produtos oriundos de desmatamento 
irregular, ou que empreguem trabalhadores em situ-
ação degradante.

Dito isso, é imperioso assinalar o ridículo da 
ameaça de Jair Bolsonaro de divulgar uma lista de 
compradores de madeira apreendida pela Polícia Fe-
deral. Se a intenção era constranger líderes europeus 
que o pressionam para conter a devastação da Ama-
zônia, o disparo sairá pela culatra.

A extração não autorizada de madeira não é o 
principal motor da destruição. Abrir estradas e pátios 
clandestinos degrada a floresta, verdade, mas o cor-
te raso se faz no interesse de grileiros e pecuaristas 
associados a toreiros que atuam no início da cadeia 
predatória.

A extração é seletiva, concentrando-se nas espé-
cies de maior valor comercial. Derrubada a mata, 90% 
da madeira fica no chão e termina queimada. Dos 
10% que seguem para serrarias, talvez a maior parte 
se destine ao mercado interno, não à exportação.

É diminuto o volume apreendido na operação 
Arquimedes, da PF, invocada por Bolsonaro. Os 2,4 
mil m³ de madeira ilegal que seguiriam para Ale-
manha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, 
Portugal e Reino Unido representam mero 0,02% da 
produção de madeira em tora em 2019.

O presidente favorece a ilegalidade ao impor se-
guidas desautorizações ao Ibama quando seus agen-
tes incendeiam tratores e caminhões de madeireiros 
infratores. O presidente do órgão, Eduardo Fortunato 
Bim, dispensou em fevereiro autorização específica 
para exportação do produto, facilitando delitos.

A operação Arquimedes desvendou toda uma 
rede de criminosos, de engenheiros florestais a fun-
cionários públicos, que fraudam documentos para 
dar aparência de legalidade às cargas de madeireiros 
clandestinos. A propaganda do Planalto, entretanto, 
elegeu como bodes expiatórios compradores fora de 
sua jurisdição.

Assim agindo, Bolsonaro logrará desacreditar 
ainda mais a disposição e a capacidade do Estado 
brasileiro de fazer cumprir as próprias normas. De 
permeio, ajuda a estigmatizar um produto nacional 
e, pior, reacende picuinhas com a União Europeia, 
que resiste a um acordo com o Mercosul.

A eleição do democrata Joe Biden nos EUA tor-
nou ainda mais urgente uma reorientação da política 
ambiental, o que passa pela saída do ministro Ricar-
do Salles. Bolsonaro, entretanto, prefere a briga coti-
diana com a sensatez.

Editorial

Na cara dura

ERA AMEAÇADO
O jornalista Edney Menezes, assassinado 

a tiros à queima-roupa dentro do carro dele 
na noite de domingo em Peixoto de Azeve-
do, também teve o irmão morto em janei-
ro. As câmeras de segurança registraram o 
momento em que ele foi executado por dois 
homens em uma moto. Segundo a irmã do 
jornalista, Maria do Socorro Menezes, Edney 
estaria sendo ameaçado, mas não dizia por 
quem. Tal comentário foi feito há alguns me-
ses, no entanto, a família não sabe o motivo 
e nem quem ameaçava Edney. A irmã não 
acredita que a morte dos irmãos tenha rela-
ção.

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!

PALANQUE
ELETRÔNICO
O TRE-MT confirmou que o candidato a 

prefeito de Cuiabá Abílio Junior (Podemos) por 
ter sido o mais votado, abre o programa elei-
toral na TV e no rádio nesta sexta (20). Ele irá 
alternar a ordem com Emanuel Pinheiro (MDB) 
a cada programa ou veiculação de inserção. 
Cada candidato terá direito há dois blocos de 
5 minutos no horário eleitoral gratuito, além 
de 12 minutos e 30 segundos diários em inser-
ções - divididas em peças de 30 segundos e 60 
segundos. A propaganda eleitoral segue até o 
dia 27, dois dias antes do segundo turno.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Se a intenção era constranger líderes 
europeus que o pressionam para con-
ter a devastação da Amazônia, o dispa-
ro sairá pela culatra
“ “

Polêmico e verdadeiro é o di-
reito tratado neste artigo. O ex-
-cônjuge ou ex-companheira que 
nunca recebeu pensão de alimen-
tos, de acordo com o direito previ-
denciário poderá receber pensão 
por morte. No momento do divór-
cio é possível que o ex-cônjuge ou 
ex-companheiro, mesmo tendo 
dependência econômica, resolva 
renunciar aos alimentos no mo-
mento da separação judicial, ou 
ainda, não pleitear o direito aos ali-
mentos naquele momento.

A situação descrita acima, não 
exclui direito futuro ao percebi-
mento de pensão por morte (direi-
to previdenciário), haja vista, tratar-
-se de direito distinto e novo.

Vale lembrar que o ex-compa-
nheiro ou ex-cônjuge que recebia 
alimentos, concorre em situação 
de igualdade com o atual compa-
nheiro ou cônjuge e com os filhos 
menores de 21 anos ou inválidos 
ou que tenha deficiência mental 
ou outra deficiência grave.

Com isso, fica claro: no caso de 
o ex-cônjuge ou o ex-companheiro 
que esteja recebendo pensão ali-
mentícia do falecido, este irá con-

correr de forma igualitária com os 
dependentes de primeira classe 
(cônjuge, companheiro, filhos me-
nores de 21 anos não emancipados, 
ou que tenha deficiência intelectu-
al, mental ou diversa grave).

Porém, se o ex não recebia ali-
mentos, deverá comprovar sua 
dependência econômica em rela-
ção ao falecido, desta forma sendo 
então considerado beneficiário de 
pensão por morte.

Nos casos de necessidade eco-
nômica superveniente, ou seja, 
situações onde o ex recusou o re-
cebimento de pensão de alimen-
tos no momento da separação (ou 
divórcio), mas permanecendo ou 
após tornando-se dependente do 
ex-cônjuge ou companheiro, te-
mos decisões favoráveis confirma-
das pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ).

Finalizo com o texto da Súmula 
336 do STJ: “A mulher que renun-
ciou aos alimentos na separação 
judicial tem direito à pensão previ-
denciária por morte do ex-marido, 
comprovada a necessidade econô-
mica superveniente”.

JOÃO CARLOS FAZANO SCIARI-
NI É ADVOGADO

O direito a pensão por morte do
ex-cônjuge ou ex-companheiro
que não recebia pensão de alimentos

Arquivar ou não, eis a questão
afora recebo mensagens com muita fre-
quência e de muita gente, gerando um 
volume absurdo de conversas. Algumas 

pessoas querem apenas fa-
lar um “oi”, outras buscam 
informações. Alguns conta-
tos conversam brevemente 
e não voltam a se comunicar. 
Outros se tornam “amigos” 
e conversam frequentemen-
te. E sempre existem aque-

les que falam, somem e voltam tempos 
depois.

Saber quem é quem é praticamente 
impossível. Armazenar todas as mensa-
gens faz com que o comunicador vira 
um verdadeiro “lixão” de conversas 
perdidas. Tentar selecionar vai fazer 
perder tempo e existem grandes chan-
ces de jogar fora o que vai ser útil no fu-
turo e armazenar o que nunca vai servir 
de nada. Na dúvida, vai tudo embora.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Tentei, algumas vezes, manter conversas antigas arquivadas nos 
meus comunicadores e o resultado não foi nenhum pouco interes-
sante: um amontoado de mensagens que me atrapalhava de encon-
trar qualquer coisa que eu precisasse, me incomodava visualmente 
e ocupava espaço desnecessário, “inflando” o aplicativo. Não preci-
so nem dizer que essa lista de “problemas” não me agrada nem um 
pouco, não é mesmo?

CLIC 
FINAL 

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

Comentei, na edição passada, sobre 
situações em que a pessoa, depois de 
algum tempo, simplesmente retoma 
uma conversa por meio 
de comunicadores ins-
tantâneos como se nada 
tivesse acontecido (e ne-
nhum período de tempo 
tivesse passado) desde 
a última mensagem. Se 
você tem a conversa ali, 
guardada, tudo se resolve de forma 
muito simples. Muita gente me pergun-
ta, então, o que me leva a apagar as con-
versas, sabendo que sua ausência pode 
causar incômodo em diversas situações 
no futuro, como essa do interlocutor re-
aparecer depois de algum tempo.

Essa análise depende, basicamen-
te, de um fator: quantas mensagens de 
contatos diferentes você costuma rece-
ber. Para quem recebe mensagens de 
poucas pessoas é fácil manter tudo ali. 
Se não quiser ficar “esbarrando” com 
ela basta arquivar. Se a pessoa voltar a 
falar com você a conversa vai estar ali, 
para que se dê continuidade, como se 
nada tivesse acontecido.

Meu perfil, porém, não é esse. De-
senvolvendo uma série de atividades, 
tendo imagem pública e com diversos 
projetos em várias mídias pelo mundo 

JOÃO CARLOS FAZANO
SCIARINI

Um candidato a vereador derrotado nas urnas em São Félix do Araguaia 
gravou vídeo rasgando com a boca seu título de eleitor - e acusando morado-
res de venderem votos na cidade. Filiado ao DEM e conhecido como “Fiscal 
do povo”, Flavio Barbosa da Cruz, o Flávio Pakoty, teve apenas 25 votos e se-
quer chegou na suplência. No vídeo, ele disse que eleitores venderam votos 
por R$ 1,5 mil a R$ 2 mil e que ele se negou a vender.
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Projetos e leis buscam combater
racismo e promover a igualdade 
DA REPORTAGEM

Dez projetos de lei es-
tão em tramitação na As-
sembleia Legislativa com 
o objetivo de combater o 
racismo e promover a igual-
dade racial em Mato Grosso. 
Além disso, há pelo menos 
10 leis em vigor no estado 
com a mesma finalidade.

Sancionada no dia 
13 de novembro, a Lei nº 
11.250/2020, de autoria do 
deputado estadual Wil-
son Santos (PSDB), institui 
o Programa Estadual MT 
Afroempreendedor, com 
os objetivos de desenvolver 
estratégias e ações para o 
fortalecimento e desenvol-
vimento dos empreendedo-
res afro-brasileiros; desen-
volver estratégias e ações 
para promover o empreen-
dedorismo afro-brasileiro 
no estado de Mato Grosso, 
nos segmentos cultural, 
artístico, turístico, estético 
e identitário; e promover 
e fortalecer o empreende-
dorismo nas comunidades 
quilombolas, tradicionais e 
religiosas, entre outros.

O parlamentar tam-
bém é autor de outras pro-
posições, como o Projeto de 
Lei nº 1.222/2019, que deter-
mina a criação da Delegacia 
de Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância em Mato 
Grosso. A proposta prevê 
que a delegacia seja respon-
sável por registrar, investi-
gar, abrir inquérito e outros 
procedimentos necessários 
nos casos que envolvam 
violência ou discriminação 
contra as pessoas. Estabe-

lece ainda a criação de uma 
linha telefônica 0800 com o 
objetivo de receber denún-
cias e informações sobre 
discriminação ou desrespei-
to à cidadania ou qualquer 
outro tipo de agressão.

Apresentado pelo de-
putado Valdir Barranco (PT), 
o Projeto de Lei nº 180/2020 
estipula penalidades admi-
nistrativas a serem aplica-
das em casos de atos dis-
criminatórios por motivo de 
raça ou cor praticados por 
qualquer pessoa, jurídica ou 
física, inclusive servidores 
públicos. Já o PL nº 596/2020 
proíbe homenagens a es-
cravocratas e eventos histó-
ricos ligados ao exercício da 
prática escravista, no âmbi-
to da administração estadu-
al direta e indireta.

O Projeto de Lei nº 
578/2020, de autoria do 
deputado Dr. João (MDB), 
estabelece diretrizes para 
promover a saúde da po-
pulação negra em casos de 
epidemias ou pandemias, 
surtos provocados por do-
enças contagiosas ou du-
rante a decretação de Esta-
do de Calamidade Pública. 
Segundo o parlamentar, 
“as medidas a serem imple-
mentadas pelo projeto bus-
cam, de forma geral, colher 
e divulgar informações mais 
detalhadas sobre o per-
fil de doenças como a Co-
vid-19 na população negra, 
através dos protocolos de 
atendimento, notificações 
e boletins epidemiológicos 
emitidos pelos serviços de 
saúde”.

Entre as normas em 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) escla-
receu à diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores do Ensino 
Público (Sintep) dúvidas re-
lativas ao retorno das aulas 
na rede estadual de educa-
ção, durante 3 horas e meia. 
A reunião foi no formato pre-
sencial e online, com 11 mem-
bros do sindicato de todo 
Mato Grosso participando 
por videoconferência.

Foram explanadas 
questões sobre protocolos 
de biossegurança e pedagó-
gicos para preparar técnicos, 
professores, escolas e alunos 
e recursos financeiros para 
iniciar o ano letivo 2020/2021 
em 1º de fevereiro. A carga 
horária total no ano será de 
1.120 horas para recuperar 
conteúdo de aprendizagem 

SÓ NOTÍCIAS

A prefeitura homolo-
gou resultado da licitação, 
na modalidade concorrência 
pública, para execução de 
pavimentação asfáltica, dre-
nagem de águas pluviais, si-
nalização viária e passeio pú-
blico com acessibilidade em 
ruas e avenidas do Distrito 
Industrial Sul. O investimen-
to será superior a R$ 9,3 mi-
lhões, cerca de 18,59% menor 
que o previsto no início do 
certame (R$ 11,4 milhões).

Dentre os trechos en-
globados no certame estão 
as ruas Dirson José Martini, 
Valdir Doerner, Valentin Da-
lastra, Porto Alegre, Canoas 
e Travessa Palmas, além das 
avenidas Cascavel e Ouro 

DA REPORTAGEM

O ministro da Justiça 
e Segurança Pública, André 
Mendonça, está em Mato 
Grosso para inaugurar jun-
to com o governador Mauro 
Mendes o raio 6 da Penitenci-
ária Central do Estado (PCE), 
em Cuiabá. A obra foi conclu-
ída em tempo recorde de 45 
dias e a entrega ocorre hoje 
(20), às 10 horas.

O governador de Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, também está na 
inauguração para conhecer 
a tecnologia empregada na 
obra da PCE. Secretários de 
Estado e autoridades de di-
versos poderes também par-
ticipam do evento.

A estrutura de mais de 
1.500 metros² teve custo de 
R$ 9,7 milhões e vai aumen-
tar a capacidade da unidade 
para mais 432 vagas, reduzin-
do o déficit carcerário.

deste ano e manter as 800 
horas e 207 dias do ano esco-
lar do ano que vem.

“Estamos estudando 
com a equipe da Secretaria 
de Saúde (SES) e técnicos es-
pecialistas a melhor maneira 
para proteger nossos alunos, 
professores e todos os profis-
sionais da educação no Esta-
do no nosso retorno às aulas”, 
explica o secretário Alan Por-
to.

A Seduc esclarece que 
já iniciou o diálogo com os 
municípios para adequar o 
transporte escolar às normas 
de biossegurança. “Teremos 
protocolo para trabalhar no 
transporte escolar, em con-
junto com práticas recomen-
dadas dos profissionais da 
saúde”, reforça.

O secretário ressaltou 
ainda que o planejamento 
é garantir que as escolas te-

Preto. O extrato da homolo-
gação foi publicado no Diário 
Oficial do Estado que circu-
lou hoje.

Esta será a 1ª etapa dos 
trabalhos e de acordo com o 
edital, as obras serão execu-
tadas com montante obtido 
através do Programa de Fi-
nanciamento à Infraestrutu-
ra e ao Saneamento (Finisa).

Já os pagamentos serão 
feitos conforme andamento 
das obras, previsto em cro-
nograma físico-financeiro 
especificado no edital do cer-
tame. Ao todo, a empreiteira 
vencedora terá 540 dias (18 
meses) para concluir os tra-
balhos, contados a partir da 
assinatura da ordem de ser-
viço, que deve acontecer nos 
próximos dias.

A construção é um dos 
itens para cumprimento do 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado com 
o Ministério Público Estadual 
(MPE), Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT), Defenso-
ria Pública, Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) e OAB.

Por questão de segu-
rança, as imagens da visita 
das autoridades dentro do 
raio 6 serão fornecidas pela 
Secretaria Adjunta de Co-
municação (Secom), após o 
evento. O raio 6 da unidade 
reduzirá o déficit carcerário, 
aumentando a capacidade 
para mais 432 vagas. A cons-
trução é um dos itens para 
cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado com o Minis-
tério Público Estadual (MPE), 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT), Defensoria 
Pública, Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e OAB.

Dez projetos de lei estão em tramitação na Assembleia Legislativa 

A carga horária total no ano será de 1.120 horas para 
recuperar conteúdo 

O investimento será 18,59% menor que o previsto no 
início do certame 

CONSCIÊNCIA NEGRA. O Dia é celebrado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares

SINTEP

Secretaria de Educação esclarece
retorno às aulas aos diretores 

SINOP

Definida empresa que vai asfaltar 
ruas e avenidas por R$ 9,3 milhões

2ª VISITA

Ministro da Justiça 
está em MT para 
inauguração do raio 6 Foto: AssessoriA

Foto: Arquivo

População não aceitou troca de mandato 

Foto: ChristiAno AntonuCCi

Foto: DivulgAção

nham o recurso para compra 
de materiais e siga rigorosa-
mente os protocolos sanitá-
rios para retorno das aulas. 

Ele citou ainda a aplicação de 
tecnologias dentro das esco-
las para melhorar a qualidade 
do ensino.

vigor no estado, estão a Lei 
nº 8.967/2008, que veda a 
restrição de acesso a edi-
fícios de qualquer nature-

za, em virtude de raça, cor 
ou condição social; a Lei nº 
8.010/2003, que dispõe so-
bre a valorização das pesso-

as da raça negra nas peças 
publicitárias do Governo do 
Estado de Mato Grosso e dá 
outras providências; e a Lei 

nº 6.705/1995, que institui o 
dia 13 de maio como “Dia de 
Debate e Denúncia Contra o 
Racismo” em Mato Grosso.



Ajuda vai auxiliar na reconstrução
da pecuária na região do Pantanal
DA REPORTAGEM

A destruição foi gran-
de: mais de 2,240 milhões de 
hectares foram consumidos 
pelo fogo no Pantanal mato-
-grossense este ano. As cha-
mas comprometeram áreas 
imensas de pasto, danifi ca-
ram estruturas de fazendas 
e colocaram pecuaristas em 
alerta.

Diante do cenário pre-
ocupante para a atividade – 
responsável por mais de 80% 
do valor bruto da produção 
na planície pantaneira – o 
setor pediu socorro. Entre as 
demandas, a criação de uma 
linha de fi nanciamento es-
pecífi ca para a região, aten-
dida agora pelo governo do 
estado, que vai disponibilizar 
R$ 160 milhões para ajudar 
na recuperação da pecuária 
no Pantanal.

“Esse dinheiro será 
remanejado do saldo que 
temos do FCO Empresa-
rial para o FCO Rural, e será 
aplicado prioritariamente na 
pecuária pantaneira”, explica 
o Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Mato 
Grosso, César Miranda.

Os recursos já estão 

disponíveis segundo o se-
cretário, que faz uma orien-
tação aos produtores que 
tiverem interesse em aces-
sá-los. “Normalmente, para 
ter acesso a esse recurso o 
pecuarista precisa cumprir 
uma série de exigências do 
sistema fi nanceiro. Então, 
não somente o Banco do 
Brasil como as cooperativas 
de crédito (Sicredi e Sicoob) 
vão operacionalizar este re-
curso e a gente orienta que 
o pecuarista entre com pro-
postas abaixo de R$ 1 milhão 
nesse primeiro momento 
até o fi nal do ano, porque 
elas tramitam mais rápido, 
dentro do próprio sistema 
bancário, sem a necessidade 
de uma segunda aprovação 
por parte do conselho de de-
senvolvimento econômico”, 
pontua.

O consultor técnico da 
Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat), Ama-
do de Oliveira Filho, destacou 
a agilidade e a importância 
deste apoio aos pecuaristas 
pantaneiros.

“Nós conseguimos com 
que – antes mesmo de ter-
minar os incêndios, já tivesse 
a aprovação da transferên-

DA REPORTAGEM

O início do plantio da 
soja na safra 2020/21 no Mé-
dio Araguaia começou mais 
tarde em comparação com 
os anos anteriores, fruto de 
um défi cit hídrico. Contudo, 
o ritmo de semeadura se in-
tensifi cou nas últimas três 
semanas e os produtores es-
tão se encaminhando para 
uma etapa fi nal do plantio.

Em Canarana, confor-
me aponta o Engenheiro 
Agrônomo Pércio Luiz Can-
cian, cerca de 90% dos 280 
mil hectares previstos com 
a oleaginosa já foram seme-
ados. 

Pércio avalia que o 
plantio até o próximo dia 20 
ainda é considerado ideal pra 
cultura na região.

“Apesar deste período 
em que muitos fi caram sem 

DA REPORTAGEM

A liquidez no merca-
do interno de algodão em 
pluma está baixa. Segundo 
pesquisadores do Cepea, 
vendedores vêm limitando a 
oferta, e compradores estão 
resistentes em pagar valores 
mais altos. No acumulado 
da parcial deste mês (até 
o dia 17), o Indicador do al-
godão em pluma CEPEA/
ESALQ, com pagamento em 
8, registra baixa de 5,6%, fe-
chando a R$ 3,8266/lp.

Já as exportações de 
algodão em pluma estão in-
tensas neste mês e podem 
atingir novo volume recor-
de. Somente nos primeiros 
nove dias úteis de novem-

plantar por seca, ou ainda, 
em alguns lugares, excesso 
de chuva, nós estamos cami-
nhando para a reta fi nal de 
plantio, a grande maioria já 
está encerrando ou já encer-
rou” disse.

Numa previsão prelimi-
nar para a safrinha no muni-
cípio, Pércio diz que os pro-
dutores devem plantar cerca 
de 100 mil hectares de milho, 
fora à área que será destina-
da ao gergelim, ainda sem 
previsão, pois é necessário 
ainda aguardar o fechamen-
to de contratos.

“Se a cultura for incen-
tivada da forma como foi no 
ano passado, com contratos 
antecipados, em patamares 
razoáveis, acredito que possa 
ter uma área de safrinha des-
tinada ao gergelim em torno 
de outros 100 mil hectares”, 
fi nalizou o agrônomo.

DA REPORTAGEM

Quase R$ 10 milhões! É 
este o valor estimado que o 
agricultor Rogério Berwan-
ger tem a receber pela en-
trega de 110 mil sacas de soja 
e milho colhidas na safra 
2019/20. O montante corres-
ponde a dois contratos de 
venda a prazo, fi rmados com 
empresas que – recente-
mente – entraram em recu-
peração judicial.

“A nossa indignação é 
muito grande, nossa situação 
é gravíssima. Estamos sem 
receber pelo produto vendi-
do, sendo lesados. Você ven-
de a sua safra com dois a três 
meses para frente e quando 
chega o dia do pagamento 
o dinheiro não cai na conta. 
Aí, depois de alguns dias, re-
cebe a ‘surpresa’ da recupe-
ração judicial das empresas. 
É uma vergonha!”, desabafa. 
Segundo o agricultor, a falta 
de garantia quanto aos pa-
gamentos causa inseguran-
ça e pode estabelecer uma 
nova estratégia nas próximas 
vendas dos grãos produzidos 
na fazenda. “Estamos viven-
ciando uma enxurrada de re-
cuperação judicial e os agri-
cultores não sabem em que 

condições estão as empre-
sas, independentemente do 
porte. Precisamos mudar a 
nossa comercialização apro-
veitando os bons preços agrí-
colas, um momento oportu-
no para abrir o olho já que 
não temos uma segurança 
jurídica quanto aos contratos 
antecipados”, analisa.

Uma das empresas 
em débito com o Rogério é 
a AFG Brasil S/A, que teve o 
pedido de recuperação judi-
cial homologado pela Justiça 
no último dia 27 de outubro. 
Com sede em Cuiabá, a em-
presa tem mais de 190 credo-
res espalhados pelo estado, 
com dívidas que ultrapas-
sam os R$ 640 milhões.

Especialista em recu-
peração judicial e falência, a 
advogada Isabella Fanini ex-
plica que “é importante lem-
brar que recuperação judicial 
não é calote. Visa justamente 
a obtenção do fôlego ne-
cessário para que a empre-
sa consiga se reestruturar”. 
Outra questão importante 
segundo Fanini, é que a em-
presa “irá elaborar um plano 
de recuperação judicial após 
analisar todos os seus ativos, 
estabelecendo as suas con-
dições de pagamento”.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Chamas comprometeram áreas imensas de pasto

Plantio começou mais tarde por défi cit hídrico

Liquidez no mercado interno de algodão em pluma está baixa

Cerealistas entraram com pedido de RJ nos últimos 6 meses

R$ 160 MILHÕES. Milhares de hectares de pasto foram destruídos pelos incêndios

CANARANA

90% das áreas de soja
já foram semeadas

ALGODÃO

Mercado interno continua lento,
mas exportações são intensas

EMPRESAS COMPRADORAS

Recuperação judicial 
gera certa insegurança 
entre agricultores
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cia de recursos do FCO Em-
presarial para o Rural na or-
dem de R$ 160 milhões. Isso 
não resolve neste momento 
o problema, mas, o progra-
ma todo que foi elaborado 
para recuperar a economia 
da pecuária pantaneira pre-
vê R$ 430 milhões até o fi m 
de 2021. Efetivamente é uma 
resposta clara, objetiva, rápi-
da”, comenta.

Quem vivenciou os es-
tragos causados pelo fogo 
reconhece a importância 
da nova linha de crédito. No 
município de Poconé, onde 
o fogo destruiu cerca de 800 
mil hectares de pastagens, o 
dinheiro vai ser fundamental 
para fi nanciar a retomada da 
atividade. 

É o que afi rma o presi-
dente do Sindicato Rural, Ar-
lindo Márcio de Moraes.

“Esse recurso do FCO 
Rural vai atender os produto-
res rurais que terão que fazer 
a recuperação da estrutura 
das fazendas com cercas, 
currais, cochos, fazer limpeza 
de algum tanque de água… 
então, isso vai ser muito im-
portante para a recuperação 
também do seu rebanho”, 
conclui.

bro, o Brasil já embarcou 
196,3 mil toneladas de plu-
ma, segundo a Secex. Como 
comparação, de abril a julho 
deste ano, os embarques 

somaram 294,2 mil tonela-
das, e de agosto a outubro, 
508,4 mil toneladas de plu-
ma. Desse modo, caso o atu-
al ritmo de vendas externas 

se mantenha até o fi nal de 
novembro, o volume expor-
tado deve superar o recorde 
atingido em janeiro deste 
ano, de 308,8 mil toneladas.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701693400  035446572
279645600   211080320001
279002701294800  037657391
279002701535300  559469761
279980500002000  049892851
279002800940700  051426381
279002800885900  029442521
279025800015200  428641511
279619300   242920330001
279619800   229389980001
279002800870700  272115578
279002800901700  026229099
279002701678200  045135981
279028300   135582430001
279103600   104846920001
279002701111800  334258868
279002700977200  015284771
279002701305600  035754811
279002701251700  003803281
279002800801600  843742331
279002701638600  821550461
279002900002200  031927861
279002701635700  054555661
279002800902800  957000301
279002900025400  003447622
279155800   217080020001
279024900   129093120001
279002701648700  008046121
279573700   288117400001

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

CONCRETA-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO EIRELI (CONCRETA PRE – FABRICA-
DOS), CNPJ nº 13.591.175/0001-62, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a Renovação 
de sua Licença de Operação para atividade de “Fabrica-
ção de artefatos de cimento para uso na construção civil”, 
localizado na Rua das Copaíbas, n° 288 - N, Bairro Indus-
trial Norte, neste município. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

C. WONDRACEK EIRELI (HIDRAULICA MUTUM), CNPJ 
nº 06.076.952/0001-75, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, a Renovação de sua Licença 
de Operação para atividade de “Manutenção e reparação 
de veículos automotores”, localizado na Av. Perimetral 
das Samambaias, nº 1245-W, Bairro Parque das Águias, 
neste município. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

MARIA ELISA SCHEIFER & CIA LTDA (ELISA ANALISES 
CLINICAS), CNPJ nº 08.021.742/0001-05, torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a Renovação 
da Licença de Operação para atividade de “Atividades de 
serviços de complementação diagnósticos ou terapêutica, 
laboratório de anatomia patologia: de análises clínicas, 
serviços de Raio-X, radioterapia, serviços de quimiotera-
pia, serviços de banco de sangue, etc.”, localizada na Rua 
das Tamareiras, nº 87-N, Centro, neste município. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

MARCEL HENRIQUE BERTOCCO inscrito no CPF nº 
282.771.178-84, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA 
PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade de: Residencial Multifami-
liar, o empreendimento está localizado na Rua Gabriel 
Garcia Marquez, Lote 06, Quadra 64 - Residencial Aqua-
rela das Artes - CEP 78.550-000 – Sinop/MT. Não foi de-
terminado EIA/RIMA.

PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ nº 
36.898.708-0001-59, torna público que requer junto à 
SAMA, a Renovação da Licença de Operação para uma 
Usina de Asfalto do tipo CBUQ - Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente, com área construída de 849,5 m², lo-
calizada na Rua Marcia Regina Ferreira Borba, adjacente 
ao bairro Colinas, Zona Urbana do Município de Sorriso/
MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

MOYSES ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, 
torna público que requer junto a SEMA, a Licença Opera-
ção para o Pátio de Descontaminação, com 452,41 m², a 
ser implantado em área denominada Fazenda Berrante de 
Ouro, propriedade de GB AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 
08.419.379/0001-80, matrículas nº 54506, 54507, 54508, 
54509, 54510, 7243 do C.R.I. de Sorriso, com área total 
de 4.008,79 ha, localizada no município de Sorriso/MT. 
Não foi realizado EIA/RIMA.

CLÓVIS LUCION, CPF nº 536.935.319-00, torna público 
que requer junto a SEMA,  a Alteração de Razão Social, 
da Licença de Operação nº 311911/2015, do Processo 
116811/2005, da atividade de irrigação por aspersão com 
um pivô central de 160,55 hectares, passando de Claudir 
Favaretto para Clóvis Lucion, localizada na Faz. São Brás, 
zona rural do município de Cláudia-MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

CLÓVIS LUCION, CPF nº 536.935.319-00, torna público 
que requer junto a SEMA,  a Alteração de Razão Social, 
da Licença de Operação nº 311912/2015, do Processo 
116815/2005, da atividade de irrigação por aspersão com 
um pivô central de 175 hectares, passando de Claudir Fa-
varetto para Clóvis Lucion, localizada na Faz. São Brás, 
zona rural do município de Cláudia-MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI, CPF Nº 346.463.531-72, 
torna público que requer junto à SAMA de Sorriso, as Li-
cenças Prévia, de Instalação e de Operação, para um con-
fi namento bovino, com área total construída de 11.608,88 
m² e capacidade estática para confi namento de 1.200 ca-
beças de gado, instalado na Fazenda da Pedra, localizado 
em Sorriso/MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. º 24/ 2020 FORMA ELETRÔNICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 24/2020, cujo objeto é a: 
Aquisição de 01 (um) ônibus escolar para transporte de alunos do município 
de Nova Guarita - MT, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital e nos termos da Lei Federal 
n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para Abertura da Sessão no dia 03/12/2020 às 08:30horas 
(horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.com.br. Cópias do edital e 
maiores informações poderão ser obtidas 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 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
O edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.novaguarita.
mt.gov.br .

Nova Guarita – MT, em 19 de Novembro de 2020.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 059/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico - SRP 059/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALA-
RES, LABORATORIAIS, FARMACÊUTICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL DESTINADOS AO ENFRENTANTAMENTO DO NOVO CORO-
NAVÍRUS (COVID-19), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para aces-
so ao Edital Complementar 001/2020 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores informa-
ções no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 
17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 
§ 4º da Lei 8666/93 fi ca reaberto o prazo inicialmente estabelecido, fi cando 
marcada nova sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 
04 de dezembro de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h 
do dia 03/12/2020 através do site www.bll.org.br

Peixoto de Azevedo 19 de novembro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro

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 refe-
rência;
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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 07/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0011/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E 
PARA REMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT a Profissional Médica 
CAROLINA MAZUCHINI BELAI CPF: 054.873.931-60 para o Tópico 4.1 do Edital 
098/2020. Matupá – MT, 19 de novembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

EMPRESA ITENS VLR. TOTAL 
CORPUS-MEDICINA DO TRABALHO LTDA 01 R$ 156.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA  

RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020 - SRP 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 032/2020, cujo objeto é o Registro  de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonografia para 
atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Marcelândia-MT. Sagrou-se vencedora a empresa:  

Marcelândia/MT, 19 de novembro de 2020 . Publique-se. 
Raphaella Espíndola Benício 

Pregoeira Oficial  

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 027/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregão, torna-se público que realizará no próximo 
dia 03 DE DEZEMBRO DE 2020, às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 027/2020, com objeto de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO-GLP P13 KG”, a fim de suprir as necessidades do Hospital Regional 
de Peixoto de Azevedo”, constantes no Termo de Referência, tudo em 
conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2020, que poderá ser adquirido 
pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou 
pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de novembro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

 

 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta da empresa SCHENEIDER E MUNHOZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ - 22.807.196/0001-63, no valor global de R$ 
72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS). Tudo com fundamento no artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto o fornecimento 
emergencial de medicamentos e insumos hospitalares para atender o Hospital 
Regional de Peixoto de Azevedo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de novembro de 2020. 
Aline Vanessa Mochi 

Secretaria Executiva – CISRVP 
Genifer Kaiser 

COORDENADORA DE COMPRAS DO CISVP 
Coordenadora de Compras do CISRVP 

 

 

Objeto: contratação de empresa para construção da quadra de volei de 
areia no CMEBI - Caminhos Saber, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 07 de dezembro de 2020. Horário: 14:00 horas. 
Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 040/2020

Nova Mutum - MT, 19 de novembro de 2020.

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇOS N° 039/2020

Nova Mutum - MT, 19 de novembro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para execução de drenagem de águas 

pluviais e pavimentação asfáltica para prolongamento da Rua do Cedros, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 

descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 07 de 

dezembro de 2020. Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 

E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2020
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 19 de 
Novembro de 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto o registro 
de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender a merenda escolar de 2020 - zona urbana e rural e equipe da 
secretaria de infraestrutura e obras no interior do município. Das quais 
foram vencedoras as empresas: Itens 829352, 833061, 838253, CELSO 
LAZZARETTI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 37.434.933/0001-05 
no valor de R$ 9.182,97; Itens 829283, 831197, 831200, 831444, 837589, 
838086, 838370, M B FERNANDES & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 28.346.707/0001- 73 no valor de R$ 98.415,48; Itens 827351, 
829307, 829309, 829315, 829320, 829324, 829331, 829335, 829337, 
829339, 829341, 829347, 829349, 829351, 829354, 829356, 829358, 
829361, 829363, 829368, 829375, 829378, 829382, 829385, 829387, 
829389, 829391, 829394, 829398, 829401, 829410, 831223, 831226, 
831239, 831242, 831246, 831470, 833005, 833015, 833027, 837910, 
837911, 838391, 838392, 838393, 838394, 838395, SILVANA PEREIRA 
DA SILVA OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 21.044.415/0001-37 
no valor de R$ 81.682,45. Foram fracassados os itens: 827352, 827356, 
829343, 831248, 831471. Não houve manifestação para interposição de 
recursos. Nova Mutum - MT, 19 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
de roçadas, amontoamento, dessecagem e remoção de entulhos em 
terrenos baldios e áreas públicas do perímetro urbano da cidade. Tipo: 
Menor preço por lote - Data de Abertura: 02 de dezembro de 2020. 
HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes - e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do Município ou 
pelo telefone ** 65 3308 5400.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 19 de novembro de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues



Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 20 de novembro de 2020 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Sinop tem a 7ª pior campanha
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrginop@hotmail.com

O Sinop praticamente 
caiu de gaiato na Série D 
do Campeonato Brasileiro 
deste ano. A equipe não 
tinha vaga garantida, mas 
herdou a lacuna deixada 
pelo desmontado Luver-
dense, montou um elenco 
às pressas, trocou de trei-
nador ao longo do torneio 
e mantém a lanterna do 
Grupo 2 com apenas seis 
pontos conquistados em 
12 partidas.

Até a 5ª rodada, ape-
sar de somar 3 tropeços, a 
equipe ainda havia obtidos 
duas vitórias – as duas úni-
cas na competição – con-
tra os roraimenses Baré e 
São Raimundo. Entretan-
to, as sete derrotas conse-
cutivas minaram qualquer 
sonho do Galo do Norte de 
avançar à segunda fase – e 
pior, ter hoje a 7ª pior cam-
panha entre os 64 partici-
pantes.

A equipe dirigida pelo 
técnico Adriano Rodrigues 
está à frente apenas de 
seis equipes. No Grupo 8, 
Tubarão/SC e São Caetano/
SC (aquele mesmo, que foi 
duas vezes vice-campeão 
brasileiro e vice da Liber-
tadores) têm os mesmos 
6 pontos do Sinop, po-
rém, com apenas uma vi-
tória, enquanto os mato-
-grossenses têm duas. O 
Azulão, inclusive, acumula 
vexames como a goleada 
de 9 a 0 sofrida para o Pe-
lotas/RS e uma derrota por 
WO para o Marcílio Dias/
SC em virtude de protesto 
dos jogadores por atrasos 
salariais.

No Grupo 4, o Jacyo-
bá/AL ainda não venceu, 
acumulando quatro pon-
tos. A equipe soma um 
ponto a menos que o Na-

cional do Paraná, que tem 
sido ao lado do conterrâ-
neo de estado Toledo os 
dois sacos de pancada do 
Grupo 7. O Toledo, que foi 
vice-campeão paranaense 
ano passado, tem apenas 
um ponto e perdeu 11 das 
12 partidas que disputou 
– aparentemente, apenas 
cumpre tabela na compe-
tição.

Entretanto, nenhum 
deles supera o Palmas/TO, 
única equipe com 0% de 
aproveitamento na com-
petição. É isso mesmo. O 
time tocantinense perdeu 
os 12 jogos que disputou 
até o momento, com ve-
xames diante do Bahia de 
Feira e Brasiliense (5x0) e 
Gama (6x1).

Para não piorar ain-
da mais sua situação no 
certame, o Sinop tem ain-
da mais duas partidas a 
fazer, cumprindo tabela, 
para melhorar um pouco 
a pontuação. No domin-
go (22), disputa sua última 
partida no Estádio Gigante 
do Norte, às 15h, contra o 
Moto Club/MA, e no sába-
do seguinte (28), viaja até 
o Piauí para pegar o River, 
no Estádio Albertão, no 
mesmo horário.

CLASSIFICADOS
Os 4 primeiros de 

cada grupo avançam à se-
gunda fase. Com 12 roda-
das disputadas, um total 
de 13 equipes já garantiu 
vaga matematicamente. 
São eles: Fast/AM, Bragan-
tino/PA e Rio Branco/AC, 
no Grupo 1; Altos e River/
PI, no Grupo 2; América/
RN, Salgueiro/PE e Flores-
ta/CE, no 3; Gama e Brasi-
liense/DF no 6; Ferroviária/
SP e Cabofriense/RJ no 7; 
e Novorizontino/SP, dono 
da melhor campanha ge-
ral, no 8.

Foto: Divulgação

Fogaça (que já saiu) em ação contra o São Raimundo

SÉRIE D. Lanterna de sua chave, equipe perdeu últimas sete partidas e só tem duas vitórias

Meia pode ser o substituto de Daniel, suspenso

Foto: RaFael MachaDDo

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O debutante Nova Mu-
tum avançou às semifinais 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2020 após empate 
com o Sinop por 1 a 1, em jogo 
disputado na tarde desta 
quinta-feira (19), no Estádio 
Gigante do Norte, na Capital 
do Nortão.

O gol do Nova Mutum 
foi marcado por Cris, aos 
24 do segundo tempo. Ele 
aproveitou falha da zaga do 
Sinop, pegou na entrada da 
área, ganhou a disputa com a 
defesa e chutou no canto di-
reito do goleiro Pedro. Já nos 
acréscimos, Cleberson Tiari-
nha aproveitou cruzamento 
e fez de cabeça. Porém, logo 

após o tento, o árbitro encer-
rou a partida e os jogado-
res dos dois times entraram 
em atrito.Com o resultado, a 
equipe agora terá de aguar-
dar a definição entre Cuiabá 
e Luverdense, que ainda não 
tem data paga acontecer. A 
eliminação é péssima para 
o Sinop, que agora não tem 
mais possibilidades de so-
nhar com uma campanha 
melhor na temporada e, ao 
mesmo tempo, galgar uma 
vaga na Copa do Brasil e na 
Série D do Brasileirão de 2021.

Já o Nova Mutum, que 
está em sua primeira tempo-
rada na elite do Estadual, de-
verá enfrentar o Cuiabá, em 
ótima fase na temporada e 
que encara o moribundo Lu-
verdense. Mesmo no Gigantão, NMEC fez 1 a 0 e avançou

MATO-GROSSENSE

Nova Mutum empata com o
Sinop e vai às semifinais

Foto: RepRoDução
DA REPORTAGEM

O experiente Rodrigui-
nho afirmou que se sente 
bem fisicamente e que mos-
trar ao treinador Mano Me-
nezes que está pronto para 
brigar por uma vaga no time 
titular.

“Me sinto bem. Tive um 
tempo bom para trabalhar 
entrando aos poucos, pegan-
do o ritmo. Claro que sinto 
um pouco de dificuldade por 
não ter atuado os 90 minutos 
ainda. Mas estou bem fisica-
mente e espero que, no de-
correr das partidas e jogando 
cada vez mais, o ritmo de jogo 
melhore para demonstrar ao 
professor, nessa partida, que 
já estou bem para brigar pela 
minha vaga”, afirmou.

Rodriguinho ficou fora 
da equipe por causa de uma 
lesão no pé e, desde que se 
recuperou, ainda não foi titu-

lar com Mano Menezes.
A equipe vive um bom 

momento, com quatro triun-
fos consecutivos, sendo três 
deles na Série A. O meia que 
manter a mesma batida para 
se aproximar dos primeiros 
colocados do Brasileirão.

“A gente espera conti-
nuar, é um momento bom, 
temos que aproveitar para 
que ele continue, que a gen-
te possa alcançar ainda mais 
triunfos se aproximar do pe-
lotão da frente, que é o que 
a gente sempre buscou, mas 
tivemos um pouco de dificul-
dade. Agora, com o time mais 
encaixado, a gente espera 
manter essa sequência boa 
para brigar lá em cima”, disse.

O Bahia encara o Red 
Bull Bragantino no único 
jogo desta sexta-feira (20), 
na abertura da 22ª rodada do 
Brasileirão, no Estádio Nabi 
Abi Chedid, às 19h.

BAHIA

Rodriguinho quer
mostrar que está bem 
para “brigar por vaga”

DA REPORTAGEM

Os duelos da semifinal 
da Copa do Brasil foram de-
finidos na quarta-feira. As 
partidas, de ida e volta, se-
rão realizadas nos dias 23 e 
30 de dezembro. 

Veja os duelos: Grêmio 
x São Paulo, e Palmeiras x 
América-MG.

Depois de vencer o 
Cuiabá por 2 a 1 no primei-
ro jogo, o Grêmio venceu 
novamente o time de Mato 
Grosso por 2 a 0 e avançou. 
O Palmeiras, por sua vez, 
bateu o Ceará por 3 a 0 no 
jogo de ida e ficou no em-

pate por 2 a 2 para conquis-
tar a classificação.

O São Paulo se classifi-
cou com duas vitórias sobre 
o Flamengo: 2 a 1, no Mara-
canã, e 3 a 0 na noite desta 
quarta-feira, no Morumbi. 

E o América-MG, de-
pois de vencer em Porto 
Alegre por 1 a 0, perdeu em 
Belo Horizonte pelo mesmo 
placar, mas venceu por 6 a 5 
nos pênaltis e conquistou a 
vaga na semifinal.

Os vencedores das se-
mifinais vão se enfrentar 
em dois jogos na final, mar-
cados para os dias 3 e 10 de 
fevereiro de 2021.

COPA DO BRASIL

Semifinais estão definidas:
veja as datas e os duelos

Partidas serão realizadas nos dias 23 e 30 de dezembro

Foto: cBF
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Por que 20 de novembro é o
dia da Consciência Negra?
DA REPORTAGEM

O Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, celebrado em 
20 de novembro, foi incluído 
no calendário escolar na-
cional em 2003 e, em 2011, 
instituído oficialmente pela 
lei federal 12.519. A regula-
mentação não transformou 
a data em feriado nacional e 
fica a critério de cada estado 
e cidade optar por ser feria-
do ou não.

Dos 5.570 municípios 
brasileiros, menos de 15% 
consideram a data como fe-
riado, de acordo com levan-
tamento elaborado pelo O 
Estado de S. Paulo, com base 
em dados da Secretaria Na-
cional de Políticas Promoção 
da Igualdade Racial, do Mi-
nistério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos. 
O dia, no entanto, é marca-
do por atividades culturais, 
debates e manifestações or-
ganizadas pelo movimento 
negro em diferentes regiões 
do país. Em Mato Grosso, o 
feriado é estadual, portanto, 
em todos os 141 municípios.

O 20 de novembro faz 
referência à morte de Zum-
bi, líder do Quilombo dos 
Palmares, situado entre Ala-
goas e Pernambuco. Consi-
derado símbolo da luta pela 
liberdade e valorização do 

povo negro, Zumbi foi mor-
to em 1695, na referida data, 
por bandeirantes.

Apesar de oficializada 
somente em 2011, a esco-
lha da data em memória de 
Zumbi ocorreu na década 
de 1970 e partiu das conver-
sas de quatro universitários 
gaúchos: Oliveira Silvera, Vil-
mar Nunes, Ilmo da Silva e 
Antônio Carlos Côrtes. Eles 
frequentavam rodas de con-
versa que questionavam a 
legitimidade do 13 de maio, 
data da abolição da escrava-
tura, para o povo negro.

Para eles, a data não 
representava, de fato, a li-
berdade dos negros escra-
vizados, pois depois da assi-
natura da Lei Áurea eles não 
receberam nenhum tipo de 
assistência do poder público 
para iniciar suas vidas de for-
ma digna. Portanto, o 20 de 
novembro, em memória de 
Zumbi e sua luta histórica, 
era mais apropriado para o 
movimento negro brasileiro.

O Dia Nacional da 
Consciência Negra é tam-
bém uma data para refletir 
sobre a situação da popula-
ção negra no país até os dias 
de hoje, pois é o segmento 
populacional mais atingido 
pela violência policial e pelas 
desigualdades sociais e eco-
nômicas.

DA REPORTAGEM

Um adolescente foi as-
sassinado a tiros na noite de 
quarta (18) na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) no 
centro de Alto Paraguai. De 
acordo com a Polícia Militar e 
a Polícia Civil, Richard Willian 
dos Santos, de 16 anos, acom-
panhava a namorada na uni-
dade de saúde quando foi ba-
leado por criminosos. O crime 
ocorreu por volta de 23h.

O adolescente estava 
na recepção, sentado, acom-
panhando a namorada. Três 
homens com o rosto parcial-
mente coberto entraram na 
UPA e atiraram contra o ado-
lescente. Richard ainda correu 
para dentro da unidade, mas 
foi perseguido e executado 
em uma das salas de atendi-
mento.

Depois de ouvir várias 
testemunhas, a equipe da Po-
lícia Militar conseguiu locali-
zar um dos suspeitos. Na casa 
desse preso a PM apreendeu 
armas, munições e droga. O 
suspeito confessou participa-
ção no crime e afirmou que 
ele e os comparsas são inte-
grantes de uma facção crimi-
nosa.

DA REPORTAGEM

Mesmo com as for-
tes chuvas que caíram em 
Campo Novo do Parecis nos 
últimos dias, o buraco de 
contenção, na avenida Ama-
zonas, conhecido popular-
mente como “piscinão”, está 
em nível baixo. 

O local é ponto final de 
destino das águas pluviais 
dos bairros Jardim das Pal-
meiras, Boa Esperança, Polo 
Empresarial, Jardim Olenka, 
Jardim Primavera e Dirceu 
Maciel.

O piscinão passou por 
uma grande escavação no 
atual governo, que aumen-

DA REPORTAGEM

O número de inadim-
plentes em Mato Grosso redu-
ziu em 1,94% na variação men-
sal de setembro para outubro, 
segundo dados divulgados 
pela Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Cuiabá. O Na re-
gião Centro-oeste, na mesma 
base de comparação, a varia-
ção foi de -2,13% e no país che-
gou a -1,31%.

O número de inadim-
plentes em Mato Grosso fechou 
em 1,143 milhão em outubro, 
sendo que desde a retomada 
do comércio, os números têm 
apresentado uma redução. Em 
abril, por exemplo, havia 1,243 
milhão de inadimplentes, em 
maio: 1,239 milhão, em junho: 
1,203 milhão, em julho: 1,192 mi-
lhão, em agosto: 1,170 milhão e 
em setembro 1,166 milhão.

De acordo com o superin-
tendente da CDL Cuiabá, Fábio 

Granja, de abril até outubro, 
conseguiu-se reduzir (-8,05%), 
isso significa menos 100 mil 
inadimplentes no estado de 
Mato Grosso. No comparativo 
com o mesmo período do ano 
passado, o número apresentou 
um pequeno crescimento de 
0,18%. O dado ficou acima da 
média da região Centro‐Oeste 
(‐1,76%) e acima da média na-
cional (‐3,47%).

Os dados são do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). De acordo com o le-
vantamento ainda, a abertu-
ra por faixa etária do devedor 
mostra que o número com 
participação mais expressiva 
em outubro foi o da faixa de 30 
a 39 anos (26,47%). Em relação 
à evolução de dívidas em atra-
so, na passagem de setembro 
para outubro, o número de dí-
vidas caiu (‐2,05%).

Foto: Ilustração

Data faz referência à morte do líder Zumbi dos Palmares

Armas, celulares e droga foram apreendidos com suspeito preso

FERIADO EM MT. Apesar de ser lei federal, não é considerado feriado por grande parte dos municípios

ALTO PARAGUAI

Jovem morto a tiros enquanto
acompanhava namorada em UPA

C.N.PARECIS

Mesmo com chuvas, piscinão está
com baixo nível, mas não preocupa

CDL CUIABÁ

Inadimplência reduz pelo 
sexto mês consecutivo 
em Mato Grosso

Foto: PM-Mt

Consciência Negra era 
o nome de um movimento 
anti-apartheid que estava à 
frente de greves que fragi-
lizaram a política segrega-
cionista na África do Sul em 
1973. O movimento era lide-
rado por ativistas como Ste-
ve Biko, morto em 1972.

O Consciência Negra 
defendia a autoestima da 
população reprimida e ado-
tou o lema “Black Is Beau-
tiful”, do movimento negro 
dos Estados Unidos. O ob-
jetivo era, além de reforçar 
as características físicas das 
pessoas negras, fazer com 
que o negro olhasse para si 
mesmo como ser humano.

ZUMBI DOS
PALMARES
Filho de Sabina e espo-

so de Dandara, Zumbi dos 
Palmares nasceu livre em 
Alagoas em 1655 e represen-
ta, junto com outros líderes, 
a resistência negra à escravi-
dão. Quando Zumbi tinha 20 
anos, o Quilombo dos Pal-
mares foi atacado por solda-
dos portugueses. Durante a 
resistência, ele se destacou 
como um bom guerreiro.

Em 1678, o governador 
de Pernambuco aproxima-
-se de Ganga Zumba, tio de 
Zumbi e o primeiro líder do 
Quilombo, com o objetivo de 

tou sua capacidade de cap-
tação em três vezes. 

Chuvas fortes que caíram em Campo Novo não foram suficientes para elevar nível 

De abril a outubro conseguiu-se redução de 8,05%
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estabelecer acordos. Zumbi 
rompeu com o tio porque 
não aceitou o acordo e tor-
nou-se, então, líder da co-
munidade em 1680. Durante 
sua liderança, o quilombo 
cresceu e venceu muitas ba-
talhas. O planejamento, os 
conhecimentos militares e 

estrategistas para derrubar 
o inimigo branco.

Mais tarde, em 1694, um 
grande ataque ao Quilom-
bo dos Palmares destruiu 
a comunidade que resistia 
por mais de 90 anos. Zumbi 
conseguiu fugir, mas foi cap-
turado pelas tropas bandei-

rantes. No ano seguinte, aos 
40 anos de idade, ele foi de-
golado em 20 de novembro. 
O corpo do líder negro foi 
esquartejado para mostrá-lo 
sem vida, sua cabeça inerte 
e sem luta, mas suas ações 
de resistências inspiram a 
comunidade negra até hoje.

Segundo a meteoro-
logia, existe grande proba-

bilidade de chuva para esta 
sexta (20) no município.
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Licitação para ligar distrito
do Espigão do Leste à BR-158
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), abriu 
processo licitatório para 
contratação de empresa de 
engenharia para executar 
a pavimentação de 68,96 
km da MT-109, na região de 
Espigão do Leste, no Ara-
guaia.

Serão asfaltados 68,9 
km da MT-109, no trecho 
que vai do entroncamen-
to da MT-322/BR-080, em 
São Felix do Araguaia, até 
o entroncamento da MT-
412, em Canabrava do Nor-
te. Essa obra vai interligar o 
distrito do Espigão do Leste 
até a vizinha Canabrava do 
Norte e a BR-158.

De acordo com o se-
cretário de Estado de In-
fraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, a pavi-
mentação é de extrema im-
portância para a região do 
Araguaia, pois vai favorecer 
o escoamento de toda a 
produção do distrito dire-
tamente na rodovia federal 
que corta todo o Brasil.

O distrito desponta no 
cenário do agronegócio e já 
se tornou referência como 
a principal produtora de 
grãos da região Norte Ara-
guaia. “Essa é uma solicita-
ção antiga da região, que é 
muito produtiva. Ali no Ara-
guaia o fomento ao agrone-
gócio é muito grande. Essa 
obra representa a queda de 
mais um obstáculo ao cres-
cimento e desenvolvimen-
to de toda aquela região e 
de Mato Grosso”, afirmou o 

secretário.
A obra é resultado de 

uma cooperação firmada 
pelo Governo do Estado 
com as prefeituras de São 
Félix do Araguaia e Cana-
brava do Norte.  Por meio 
da cooperação, a Sinfra 
está licitando a pavimenta-
ção, excluindo alguns ser-
viços complementares que 
serão executados direta-
mente pelas prefeituras. O 
valor de referência da Sin-
fra para a licitação é de R$ 
57,6 milhões.

E a formalização de 
cooperações com prefeitu-
ras é exemplo do novo mo-
delo que o Governo do Es-
tado adotou para atender 
mais regiões com serviços 
de infraestrutura, através 
da união de esforços com 
os municípios, segundo o 
governador Mauro Mendes 
afirmou quando da forma-
lização da cooperação com 
os municípios.

“Um modelo que vai 
trazer economicidade, au-
mentando a capacidade de 
investimento. Os contratos 
que nós estamos licitando 
estão com valores muito 
mais baixos do que aque-
les que eram licitados em 
administrações anteriores. 
É dinheiro público sendo 
bem aplicado e isso rende, 
dá resultado”, garantiu.

Conforme o edital de 
licitação, o processo será 
na modalidade Regime 
Diferenciado de Contrata-
ção (RDC), do tipo menor 
preço. A sessão pública de 
abertura das propostas 
será realizada no dia 10 de 
dezembro, às 9h, na sala de 

Serão quase 69 km pavimentados 

69 KM. Processo licitatória prevê contratação de empresa para pavimentar rodovia
Foto: Secom-mt

reuniões da própria Sinfra. 
A licitação também é trans-
mitida em tempo real pelo 
canal do Youtube da Sinfra.

Tanto o projeto exe-
cutivo, quanto demais do-
cumentações complemen-
tares, assim como o edital, 

encontram-se disponíveis 
no site da Sinfra para con-
sulta. Eventuais esclareci-
mentos de dúvidas quanto 

ao edital poderão ser soli-
citados, preferencialmen-
te, via e-mail cpl@sinfra.
mt.gov.br.


