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FAKE NEWS

“Seduc não fechará 300
escolas”, diz secretário

A Secretaria de Estado de Educação não fechará 300 escolas 
estaduais, como tem sido divulgado na mídia e nas redes sociais. 
O trabalho realizado no momento é de reorganização das salas 
ociosas em que não há alunos e com infraestrutura física precária. As 
mudanças são no reordenamento de algumas unidades devido à má 
estrutura em que se encontram, além de outras estarem funcionan-
do em prédios alugados.       Página - 8

divulgação

Iniciada conversas para a composição de uma chapa, ficou decidido que o nome de Dilmair encabe-
çaria a chapa para presidir o legislativo sinopense a partir de 1º de janeiro de 2021. Em entrevista ao 
Diário do Estado MT, o parlamentar relatou que a chapa foi construída dentro de um consenso.   Página -3

SINOP

Dilmair Callegaro será o
novo presidente da Câmara

Pesquisa:
melhora na
sinalização
de rodovias

Um estudo da Confederação 
Nacional dos Transportes 
(CNT) mostra que houve 
uma melhoria significativa 
na avaliação da sinalização 
das rodovias brasileiras 
entre 2013 e 2019. Segundo 
a entidade, houve em média 
uma melhora de 17,8 pontos 
percentuais nos trechos 
rodoviários federais sob 
jurisdição do Dnit.  

 Página  -7

MARADONA

Maior ídolo do futebol argentino, que se recuperava de cirurgia no cérebro, não 
resiste a mal súbito. Mundo do futebol lamenta, e Argentina decreta luto oficial 
de três dias.               Página  6

divulgação

O ADEUS DE UM GÊNIO
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Jiboia Brava é o nome de como ficou conhe-
cido o rapaz do vídeo, e sua identidade era 
um mistério

Neste ano, por força das circunstâncias, a divul-
gação dos resultados das eleições municipais ocorreu 
na semana em que se celebrou o Dia da Consciência 
Negra. A voz das urnas trouxe avanços nessa matéria, 
ainda que muito modestos.

Entre os prefeitos eleitos no primeiro turno, 32% 
se declararam pretos ou pardos, contra 67% que se 
descreveram como brancos. Em 2016, as proporções 
haviam sido de 29% e 70,4%, respectivamente. Na po-
pulação como um todo, os negros (pretos e pardos) 
somam 56%.

No caso das mulheres, outra minoria majoritária 
(elas constituem 52% da população), os avanços são 
ainda mais acanhados. As eleitas no primeiro turno re-
presentam 12,1% do total de prefeitos já escolhidos. Em 
2016 haviam sido 11,7%.

Os números parecem menos frustrantes quan-
do se observam os maiores centros urbanos, onde as 
mudanças culturais ocorrem antes. Aí, a presença de 
mulheres e negros com chances na disputa se amplia. 
São 20 candidatas em segundos turnos, ante 6 em 
2016. Nas outras corridas, 32 negros marcam presen-
ça, 10 a mais que há quatro anos —a quantidade de 
cidades envolvidas é quase a mesma, 57 agora e 55 no 
ciclo anterior.

A diversidade tem valor intrínseco. Numa socie-
dade multicultural como é a brasileira, não há razão 
para que membros de todos os grupos sociais, étnicos 
e religiosos não estejam presentes em todas as áreas e 
tenham participação em todos os níveis hierárquicos.

As proporções não precisam necessariamente 
refletir as da demografia, já que talentos e apetites 
humanos de fato variam. Mas cumpre garantir que, 
se alguém deixa de perseguir o que já considerou 
seu objetivo, não o faz por causa de discriminação ou 
preconceito. A diversidade também tem valor instru-
mental. É crescente o corpo de estudos a mostrar que, 
quando diferentes pessoas, com diferentes perspecti-
vas, trabalham sobre os mesmos problemas, a solução 
encontrada pelo grupo é melhor.

Assim se aprimora, por exemplo, o desempenho 
de empresas —e não é diferente na política, na ciência, 
nas artes. A questão é como promover a diversidade. 
Cotas como a de candidaturas femininas, há muito 
aplicadas, não bastaram para um equilíbrio de gênero 
maior —embora seus defensores possam argumen-
tar que, sem elas, os números talvez fossem piores. 
Não devemos esperar resultados muito diferentes do 
recém-adotado mecanismo para o financiamento de 
candidaturas de negros.

Quando os legisladores decidem votar regras 
relativas a costumes é porque as mudanças na socie-
dade já estão em curso. Bom exemplo vem dos pau-
listanos que, sem réguas demográficas, acabaram de 
eleger dois vereadores transexuais.

Editorial

Pela diversidade

DEVOLVEU
60 MILHÕES
O primeiro-secretário da Assembleia Le-

gislativa, deputado Max Russi, afirmou que a 
Casa já “devolveu” R$ 60 milhões aos cofres 
públicos do Governo do Estado este ano. Os 
valores fazem parte dos repasses mensais, 
chamados duodécimos. No ano passado, a 
economia do Legislativo resultou na devolu-
ção de R$ 33,9 milhões ao Executivo. “Já pas-
samos bem além do valor de 2019, que foi o 
primeiro ano que teve devolução. E esse ano 
vamos fazer uma devolução maior do que fi-
zemos em todos os outros anos”, disse.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

RETA FINAL
Dias antes da eleição do segundo turno em 

Cuiabá, o candidato da oposição, Abílio Júnior, 
afirmou que manterá o foco do resto da campa-
nha em rebater mentiras que estariam sendo 
contadas pelo seu adversário, o prefeito Ema-
nuel Pinheiro, candidato à reeleição. “Estamos 
com foco em rebater ‘fake news’, porque está 
tendo muita mentira, calúnia e difamação”, 
afirmou. O candidato afirmou que o seu grupo 
também deve promover caminhadas e inten-
sificar as redes sociais na Capital. “Estamos 
fazendo de tudo um pouco”, disse.

Crédito: Reprodução
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Os números parecem menos frustran-
tes quando se observam os maiores 
centros urbanos, onde as mudanças 
culturais ocorrem antes
“ “

Nesses tempos de pandemia, o pro-
fessor Felipe se preparava para mais uma 
aula online. Lecionava inglês para turmas 
finais do ensino médio e também trabalha 
com EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
Conhecia apenas seus alunos por foto ou 
apenas pelo nome, pois são poucos os alu-
nos que ligam o vídeo nas chamadas – a 
maioria deixa apenas liga o áudio.

Felipe é carinhosamente chamado por 
colegas de trabalho e alunos como Santão, 
seu sobrenome. É conhecido por ser um 
solteirão convicto, e nunca ter namorado 
ou coisa do tipo, e é famoso por ser gentil 
com os alunos e muito reservado.

Santão, depois da morte da mãe, vivia 
só num velho casarão no centro antigo da 
cidade, e era dono de várias propriedades 
na cidade.

Já tinha seus 50 anos, adorava viajar 
e sempre que alguém perguntava como 
um bom partido como ele está solteiro, 
logo respondia:

- Não gosto de criança e nem de mu-
lher que fica no meu pé. Amo minha liber-
dade. Em cada viagem que faço, arrumo 
uma namorada, não quero me prender a 
ninguém.

- Todos os meus amigos casados vivem 
reclamando de suas esposas, ou acabam 
se divorciando ou vivendo como estra-
nhos debaixo do próprio teto.

E assim vivia Santão, livre, leve e solto. 
Claro, as más línguas diziam que era um 
veado velho, muito discreto. E quase todo 
fim de semana passava na Capital. Dizia 
aos amigos que tinha propriedade por lá, 
e adorava os museus, concertos e a vida 
cultural da metrópole.

Um fato inusitado ocorreu na cidade. 
Circulava um vídeo de um rapaz fazendo 
sexo com um cavalo, e o que mais choca-
va as pessoas não era o ato em si, mas o 
tamanho do pênis do jovem que currava 
o animal.

Jiboia Brava é o nome de como ficou 
conhecido o rapaz do vídeo, e sua identida-
de era um mistério. Santão recebeu o vídeo 
em grupo de zap zap de amigos. A princí-
pio ficou chocado, mas quanto mais assis-
tia, mais atiçava sua “curiosidade”.

Corria a informação que era um estu-
dante secundarista, e logo Santão se per-
guntou se não poderia ser um dos seus 
alunos, o tal Jiboia Brava. E nas suas aulas 
os alunos faziam piadinhas sobre o vídeo, e 
Santão ria discretamente, não escondendo 
a emoção.

Falou em uma de suas aulas que caso 
fosse um de seus alunos, gostaria de ajudar 
com conselhos ou tratamento psicológico. 
E que pagaria todos os gastos, pois para 
pessoa cometer tal ato, provavelmente se 
encontrava confusa ou sofrendo.

Uma semana depois de anunciar a aju-
da, Santão recebe uma mensagem de 
um de seus alunos dizendo que é o Jiboia 
Brava, e que gostaria de conversar. Santão 
responde que estava falando sério, e pede 
uma prova, pois pode ser um trote. Logo 
em seguida recebe uma foto do membro 
avantajado do estudante.

Encontra com o jovem no mesmo dia 
em sua casa. Jiboia Brava é seu aluno do 
EJA, e tem 20 anos. Conta para Santão que 
sofre, pois toda namorada que arruma sen-
te apenas dores nas relações sexuais, e ele 
acaba ficando só, e fez sexo com o cavalo 
por desespero.

Desse dia em diante Jiboia Brava se tor-
na amante do professor, e no período de 5 
anos deixa Santão sem nada, falido. Hoje, 
Santão vive como mendigo, sempre bêba-
do, e toda noite se ouvem seus gritos pela 
cidade... “Jiboia Brava eu te amo”... Gabriel 
Garcia Marquez: “O sexo é o consolo que a 
gente tem quando o amor não nos alcan-
ça”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
jiboia brava

Foto “mais ou menos”?
as fotos. Mesmo que tais perfis sejam re-
cheados de imagens, dificilmente se vê 
registros claros do suposto dono. Não é 

difícil entender os motivos, 
não é mesmo? Como ter fo-
tos de uma pessoa que não 
existe?

Quando esses registros 
existem são, em geral, fotos 
“mais ou menos”, com pou-
ca qualidade e sem que a 
pessoa possa ser vista com 
clareza, algo completamen-

te incompatível com os dias atuais. Vejo 
muito, inclusive, casos em que até a foto 
do perfil tem qualidade duvidosa.

Esse é um ponto que você deve, en-
tão, observar. Verifique se as informa-
ções disponíveis são compatíveis com 
o que a pessoa posta e se as fotos dão 
ideia de algo que se sustente. Na dúvida 
(e para sua segurança e tranquilidade) é 
melhor desconfiar sempre.

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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Perfis falsos são amplamente utilizados em golpes ou como forma 
de “monitorar” ou mesmo tentar extrair informações de pessoas 
conhecidas. Reconhecer tais perfis e se manter distante deles é 
sempre uma boa pedida para quem não quer ter “dor de cabeça”. 
Fique atento sempre!

CLIC 
FINAL 

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

No “embalo” de um assunto cada vez 
mais atual, como os golpes pela inter-
net, é interessante apren-
der, também, a identificar 
perfis falsos em redes 
sociais, afinal, nunca se 
sabe quando um de seus 
contatos quer, na verdade, 
“passar a perna” em você, 
não é mesmo?

Devemos, sempre, ter 
em mente que quando 
uma coisa é falsa ela difi-
cilmente apresenta solidez e detalhes. É 
claro que existem, sim, perfis bem mon-
tados, inclusive com amigos falsos (algo 
que se encontra aos montes nas redes 
sociais, justamente para dar solidez à 
essas criações).

Em perfis bem feitos você vai encon-
trar um número maior de detalhes, justa-
mente para tentar convencer o visitante 
e os “amigos” de que tudo está correto. 
Em alguns casos, inclusive, o excesso de 
informações chama a atenção, pois, na 
tentativa de tentar construir algo “per-
feito” é comum que haja exageros.

Perfis menos, digamos, “capricha-
dos” costumam deixar de apresentar 
informações que, em linhas gerais, de-
veriam estar ali.

O que chama a atenção, porém, são 

EDUARDO FACIROLLI

Uma mulher foi atingida pelos galhos de uma árvore, que foi derruba-
da pelos ventos fortes com chuva, no final da tarde de terça, na Rua Getúlio 
Vergas, região central de Peixoto de Azevedo. Por sorte, ela não ficou ferida. 
Uma câmera de segurança de uma casa registrou o momento que a mulher 
passava pela rua e acabou levando um grande susto com a árvore caindo. 
Em outra região da cidade, na avenida Itamar Dias um poste de eliminação 
também foi derrubado.
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Situação articula para fazer Dilmair 
futuro presidente da Câmara de Sinop
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Desde que as eleições 
municipais foram encerra-
das, começou o processo 
para composição da nova 
Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores de Sinop.

Tanto os quatro verea-
dores reeleitos, Dilmair Cal-
legaro e Adenilson Rocha 
ambos do PSDB e Professor 
Hedvaldo e Ademir Bortoli os 
dois do Republicanos, quanto 
outros dez novatos iniciaram 
conversas para a composição 
de uma chapa. Ficou deci-
dido então que o nome de 
Dilmair encabeçaria a chapa 
para presidir o legislativo si-
nopense a partir de 1º de ja-
neiro de 2021.

Em entrevista do Di-
ário do Estado MT, o parla-
mentar relatou que a chapa 
foi construída dentro de um 
consenso. Além do tucano 
como presidente, o restan-
te da Mesa Diretora deve ser 
composta apenas por vere-
adores iniciantes. A 1ª vice-
-presidência ficará com Élbio 
Volkweis (Patriota) e a 2ª vice-
-presidência com Luis Paulo 
da Gleba (Pros). 

Toninho Bernardes (PL) 
será o 1º secretário e Célio 
Garcia (DEM), o 2º secretário.

“Foi um processo de 
muita conversa. Conver-
sa sincera, claro, escutando 
todo mundo, com todos os 
eleitos para que pudéssemos 
ouvir suas ideias, suas vonta-
des, para que possamos fazer 
uma gestão junto com a pre-
feitura realmente por Sinop, a 
população mostrou isso nas 

urnas e a gente tem que en-
tender”, disse Dilmair.

Sobre a perspectiva 
para a nova legislatura que 
toma posse em primeiro de 
janeiro de 2021, o futuro pre-
sidente da Câmara Municipal 
diz que será muito trabalho 
e dedicação. “Teremos muito 
trabalho e dedicação, além 
do comprometimento com 
nossos eleitores. 

São vereadores eleitos 
de várias regiões distintas 
da cidade e cada um vai po-
der demonstrar não somente 
para seu bairro, sua localida-
de, mas também para a cida-
de, essa motivação, esse tra-
balho”, comentou.

Ao todo serão onze no-
vos vereadores sem experi-
ência de mandato no legis-
lativo, por um lado mostra 
uma vontade de renovação 
por parte dos eleitores, mas 
no conjunto se torna uma 
Câmara inexperiente em seu 
conjunto. Mas Callegaro já 
vem se preocupando com 
isso e revelou ao Diário do 
Estado que desde agora já 
estão auxiliando os novatos 
abrindo as portas da Câmara 
para que eles já possam ir se 
habituando ao local.

“Abrimos as portas da 
Câmara para eles, trouxemos 
eles nesse final de mandato 
para dentro da Câmara e es-
tamos auxiliando com o que 
for necessário. E também já 
estamos preparando para o 
início do ano que vem para 
junto com esses vereadores 
[iniciantes] e seus assessores 
como funciona a Câmara e 
de que forma é conduzido o 
processo lá dentro”, disse.     

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso firmou parceria com 
a Caixa Econômica Federal 
e, desde ontem (25), todas as 
taxas e tributos que o con-
tribuinte precisar pagar ao 
Estado poderão ser quitadas 
nas lotéricas espalhadas nos 
141 municípios, assim como 
nos terminais eletrônicos e 
apps do banco. A assinatura 
simbólica do termo foi feita 
nesta manhã pelo governa-
dor Mauro Mendes e pelo su-
perintendente da Caixa em 
Mato Grosso, José Antônio 
da Silva. Também participa-
ram da reunião os secretários 
Mauro Carvalho (Casa Civil) e 
Rogério Gallo (Fazenda).

“Nós fechamos uma 
parceria com a Caixa Econô-
mica e com as lotéricas de 
todo o estado de Mato Gros-

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

Com a aprovação, pelo 
Senado, do Projeto de Lei 
(PL) nº 6.549/2019, que cria 
isenção tributária para dispo-
sitivos e sistemas de comuni-
cação máquina a máquina, 
a expectativa é que a imple-
mentação da Internet das 
Coisas e da internet 5G gere 
mais de 10 milhões de em-
pregos, segundo o Ministério 
das Comunicações. 

“Além de impulsionar 
o uso de novas tecnologias, 
tanto dentro de casa como 
no agro [negócio], a Internet 
das Coisas vai também pro-
porcionar a geração de mi-
lhões de empregos em todo 
o Brasil. Mais um passo asser-
tivo para contribuir com reto-
mada da economia em 2021”, 
disse o ministro das Comuni-

DA REPORTAGEM

O Projeto de Lei Orça-
mentária Anual – PLOA 2021 
– encaminhado à Assembleia 
Legislativa gerou surpresa 
durante sua discussão na pri-
meira audiência pública, re-
alizada ontem (24), porque o 
governo destinou mais recei-
ta de investimentos à Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp) do que à Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção (Seduc).  

No texto original, o go-
verno prevê um montante de 
R$ 128.127.954 milhões para a 
Sesp, enquanto para a Seduc 
o valor proposto é de apenas 
R$ 100.494.156 milhões. Nes-
se caso, o valor investido na 
educação é inferior 21,56% 
em comparação ao da segu-
rança pública.

A surpresa foi afirmada 
pelo deputado Wilson Santos 
(PSDB). Segundo ele, a vio-
lência preocupa mais o go-
verno do estado do que uma 
educação de qualidade e, nos 
últimos anos, os gastos com 
a segurança pública têm su-
perado os investimentos em 

so. São mais de 200 lotéricas 
nos 141 municípios do nosso 
estado, que vão poder rece-
ber, a partir de hoje, taxas, tri-
butos e pagamentos de toda 
natureza relativas ao Estado”, 
explicou o governador.

“Isso aumenta a facilida-
de para o cidadão, que tinha 
que se deslocar muito de um 
bairro para outro bairro dis-
tante, ou até para outra cida-
de para pagar uma taxa. Vai 
ser uma grande facilidade, 
pois tudo aquilo que o cida-
dão precisar pagar ao Estado 
poderá ser feito na lotérica”, 
relatou.

O secretário Rogério 
Gallo destacou que a novida-
de vale para todos as taxas e 
tributos que tenham relação 
com o Estado, sem exceção, 
desde pagamentos para o 
Detran até débitos com o Ins-
tituto de Defesa Agropecuá-

cações, Fábio Faria.
Na prática, o PL viabili-

za a implementação da cha-
mada Internet das Coisas - 
nome dado à integração de 
equipamentos e máquinas 
que se comunicam entre si 
para gerar experiências au-
tomatizadas. Essa automa-
ção pode ser em larga escala, 
como carros autônomos ou 
indústrias robotizadas, ou em 
pequena escala, como ele-
trodomésticos inteligentes e 
relógios de pulso com senso-
res corporais, chamados de 
smartwatches.

Segundo o texto aprova-
do, dispositivos com conecti-
vidade 5G serão desonerados 
a partir de janeiro de 2021 
durante 5 anos. Os seguintes 
tributos serão dispensados: 
Contribuição para o Fomen-
to da Radiodifusão Pública 
(CFRP), Contribuição para o 

educação. “Isso é inadmissí-
vel. O que mais um país pre-
cisa é de educação e saúde 
com qualidade. Houve uma 
inversão completa dos valo-
res. Hoje, a sociedade está 
refém da bandidagem. Isso é 
muito grave”, disse.

Enquanto isso, o de-
putado Delegado Claudinei 
(PSL) afirmou que se o esta-
do já tivesse investido mais 
recursos financeiros, por 
exemplo, na construção de 
presídios não precisaria des-
tinar valores acima aos da 
educação pública.

“Se isso tivesse sido fei-
to há 30 anos, o governo não 
precisaria investir recursos na 
construção de presídios e de 
cadeias. Poderia investir mais 
em educação. Isso não é pro-
blema de agora. O que não 
podemos deixar são bandi-
dos soltos. Claro que a saída 
é investir mais em educação 
que é a saída para minimizar 
com a violência”, disse o de-
putado. De acordo com Dele-
gado Claudinei, “se o gover-
no propõe investir mais em 
segurança pública é porque 
vê mais necessidade. 

14 dos 15 vereadores eleitos participaram da reunião

Avaliação é do Ministério das Comunicações 

MUDANÇA. Articulação conta com quase que a totalidade dos novos vereadores que assuem em 2021

PARCERIA COM CEF

Pagamentos dos tributos agora
podem ser feitos nas lotéricas

PROSPERIDADE

Lei sobre Internet das Coisas
pode gerar milhões de empregos

PRIORIDADES

Governo propõe 
investir mais na 
segurança do que 
em educação
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FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Para a Sesp, o montante previsto para 2021 é de 
R$ 128 mi

FOTO: TCHÉLO FIGUEIREDO - SECOM/MT

FOTO: CLAYTON CRUZ

ria (Indea-MT). 
“Todos os tributos pode-

rão ser quitados nessa moda-
lidade, como IPVA, taxas do 
Indea, que são muito usadas 
principalmente por pecuaris-

tas para venda de gado. Tri-
butos que até então não po-
deriam ser pagos na lotérica, 
a partir de hoje podem. Todas 
as lotéricas de Mato Grosso já 
estão habilitadas”, registrou.

Desenvolvimento da Indús-
tria Cinematográfica Nacio-
nal (Condecine), Taxa de Fis-
calização da Instalação (TFI) 

e de Fiscalização do Funcio-
namento (TFF). O texto segue 
agora para sanção presiden-
cial.



Índice de plantio de arroz, milho
e soja maior que período anterior
DA REPORTAGEM

O cultivo de arroz, milho 
primeira safra e soja estão 
adiantados e avançam nas 
regiões produtoras mais re-
presentativas do país, como 
mostra a publicação Pro-
gresso da Safra. Produzido 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
o documento traz a evolu-
ção semanal da produção de 
grãos com informações so-
bre os percentuais de plantio 
e colheita das principais cul-
turas.

O cultivo de arroz, mi-
lho e soja estão adiantados 
e avançam nas regiões pro-
dutoras mais representativas 
do país, conforme a Conab.

Com o plantio dentro 
da janela ideal, o agricul-
tor tende a encontrar uma 
menor possibilidade de ad-
versidades climáticas, que 
coincidam com as fases mais 
sensíveis das culturas, re-
duzindo, desta maneira, as 
probabilidades de quebra de 
safras.

Para a oleaginosa, o ín-
dice de plantio chega a 69,5% 
na segunda semana de no-
vembro contra 65,3% regis-

trado no mesmo período 
do ano passado. Apesar do 
cultivo ter atrasado devido 
às condições climáticas não 
favoráveis, o ritmo da seme-
adura foi recuperado com o 
início das chuvas. Enquanto 
Mato Grosso, principal esta-
do produtor do grão, registra 
92,3% da área já plantada da 
safra 2020/21, o percentual 
verificado em Mato Grosso 
do Sul é de 87,5%.

No caso do milho, o 
país já apresenta o plantio 
iniciado em 56,6% da área. O 
Paraná é o estado que apre-
senta maior percentual, com 
96% da semeadura já con-
cluída. Mas é no estado de 
Minas Gerais que o plantio 
está mais acelerado, se com-
parado com a safra passada. 
Enquanto nos primeiros 13 
dias de novembro de 2019 os 
agricultores mineiros tinham 
plantado cerca 40% do grão, 
neste ano, o índice chega a 
75%. No Rio Grande do Sul, 
apesar dos bons índices, o 
avanço da semeadura e o 
desenvolvimento têm sido 
prejudicados devido à falta 
de umidade, consequência 
dos efeitos causados pelo fe-
nômeno La Niña.

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Os investimentos em tí-
tulos do Tesouro Direto che-
garam a R$ 1,53 bilhão em 
outubro, enquanto os resga-
tes somaram R$ 2,01 bilhões. 
Com isso, o resultado líquido 
ficou negativo em R$ 471,9 
milhões. Os dados foram di-
vulgados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. As aplica-
ções de até R$ 1 mil represen-
taram 68,56% das operações 
de investimento no mês. O 
valor médio por operação foi 
de R$ 4.739,47. Os títulos mais 
demandados pelos investi-
dores foram os indexados 
à inflação (Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com juros se-
mestrais) que somaram, em 
vendas, R$ 543,67 milhões e 
corresponderam a 35,38% do 
total. Os títulos indexados à 
taxa Selic (Tesouro Selic) to-
talizaram R$ 519,15 milhões, 
representando 33,79% das 
vendas, enquanto os prefi-

DA REPORTAGEM

As mulheres repre-
sentam 31% dos donos do 
próprio negócio em Mato 
Grosso, segundo dados de 
levantamento do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae), baseado em dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio 
(Pnad) do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

A diretora Técnica do 
Sebrae MT, Eliane Chaves, 
reforça que as tendências e 
o grande desafio do século 
21 é tornar a sociedade mais 
inclusiva e com uma econo-
mia muito mais dinâmica e 

xados (Tesouro Prefixado e 
Tesouro Prefixado com Ju-
ros Semestrais) atingiram R$ 
473,65 milhões em vendas, 
ou 30,83% do total. Em rela-
ção aos resgates antecipa-
dos, predominaram os títulos 
indexados à taxa Selic, que 
significaram R$ 1,31 bilhão 
(65,56%). Os títulos remu-
nerados por índices de pre-
ços (Tesouro IPCA+, Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais 
e Tesouro IGPM+ com Ju-
ros Semestrais) totalizaram 
R$ 441,90 milhões (22,01%), 
os prefixados, R$ 249,56 mi-
lhões (12,43%). Quanto ao 
prazo, a maior parcela de 
vendas se concentrou nos 
títulos com vencimento en-
tre um e cinco anos, que al-
cançaram 42,88% do total. 
As aplicações em títulos com 
vencimento acima de dez 
anos representaram 25,18%, 
enquanto os títulos com ven-
cimento de cinco a dez anos 
corresponderam a 31,94% do 
total.

DA REPORTAGEM

Em plena pandemia o 
campo não parou... e a as-
sistência técnica também 
não pôde estacionar. Em um 
2020 desafiador, foi preciso 
encontrar novas formas de 
orientar àqueles que encon-
tram neste auxílio um cami-
nho para melhorar os resul-
tados da propriedade.

“A gente iniciou mar-
ço sabendo que não po-
deríamos manter atendi-
mentos presenciais. Então, 
para continuar atendendo 
os produtores, nós fizemos 
atendimentos remotos, com 
ferramentas como WhatsA-
pp e lives. Conseguir inter-
pretar o que está acontecen-
do a campo por uma foto 
ou um vídeo não é tão fácil 
como ver aquilo presencial-
mente. Porém, o produtor 
não pode deixar de ser as-
sistido”, destaca o coordena-
dor da Assistência Técnica e 
Gerencial do Senar-MT, Ar-
mando Urenha. Apesar dos 
obstáculos, o cronograma 
não foi comprometido. Ali-
ás, o trabalho de Assistência 

Técnica e Gerencial do Senar 
Mato Grosso avançou este 
ano, alcançando um número 
de propriedades 50% maior 
que em 2019. “A gente aten-
dia aproximadamente 400 
propriedades no final do ano 
passado e hoje estamos com 
algo em torno de 600 pro-
priedades em 33 municípios. 
São cinco cadeias produtivas: 
pecuária de leite, pecuária de 
corte, olericultura, fruticul-
tura e estamos iniciando os 
trabalhos com piscicultura”, 
comenta. A inclusão da pis-
cicultura no leque da ATeG é 
uma novidade que atende a 
uma demanda de produto-
res do nordeste do estado. “A 
gente tem uma região muito 
promissora para a piscicultu-
ra. Aliás, o estado todo é. Mas 
aquela região de Querência e 
São Félix do Araguaia já de-
senvolve um trabalho muito 
bacana, não só em peixe re-
dondo, mas também com 
Pirarucu. Veio essa demanda 
e a gente está iniciando esse 
trabalho para estes dois mu-
nicípios e vamos estender 
para 30 propriedades”, expli-
ca.

Foto: Divulgação

Agricultor deve encontrar chances menores de adversidades climáticas

Aplicações de até R$ 1 mil somam 68,56% das operações de investimento 

Mulher trabalhando em escritório

Técnicos da ATeG cumpriram cronograma e ampliaram atendimentos no campo

CONAB APONTA. Cultivo das culturas está adiantado e avança nas regiões mais representativas

SUA GRANA

Resgates no Tesouro Direto superam 
investimentos em R$ 471,9 milhões

MATO GROSSO

Pesquisa aponta que mulheres
são donas de 31% das empresas

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Número de propriedades 
atendidas pelo Senar-MT 
cresce em 50%

Foto: Divulgação

Foto: ilustração

Foto: Divulgação
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Para o arroz o avanço 
é registrado nos dois princi-
pais estados produtores do 
país. Se em Santa Catarina 
já ultrapassa o percentual 

inovadora.
Ela reforça que as es-

tatísticas mostram um au-
mento da presença da mu-
lher chefiando famílias e 
também no mercado de tra-
balho, mas lembra que exis-
tem muitos desafios a serem 
superados, culturais, como o 
fato de nem sempre a mu-
lher receber o mesmo salá-
rio e não ter as condições de 
crescimento profissionais 
iguais às dos homens.

Segundo dados da pes-
quisa, as mulheres donas de 
negócios têm maior escola-
ridade que os homens (16% 
maior) e também um nível 
de formalização maior que o 
dos homens já que 31% pos-
suem CNPJ, enquanto no 

grupo dos homens, apenas 
29% são formalizados.

É maior a proporção 
das mulheres que traba-
lha sem sócios (84% contra 
81% no caso dos homens). 
E quanto ao porte, os negó-

cios conduzidos pelas mu-
lheres são menores e é me-
nor também a proporção de 
mulheres que são emprega-
doras. Além disso, elas têm 
menos empregados que os 
homens.

de 95% do produto, no Rio 
Grande do Sul cerca de 85% 
da área está com o plantio 
realizado. Contrário do que 
se verifica em Tocantins e 

em Goiás. Nos dois estados, a 
semeadura está atrasada. O 
acompanhamento semanal 
da produção realizado pela 
Companhia tem o intuito de 

auxiliar na formulação das 
políticas agrícolas e de abas-
tecimento, e ainda de subsi-
diar os produtores rurais em 
suas tomadas de decisão.



CELSO DE OLIVEIRA CNPJ: 04.128.582/0001-47, Lo-
calizada RUA DAS IPOMEIAS 2235, Sinop-MT, solicita o 
comparecimento do funcionário RONALDO DE OLIVEIRA 
FREITAS, CTPS 56212 SÉRIE 00017/MT, no prazo de 72 
horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual con-
fi gura Abandono de Emprego. Sinop/MT 25 de Novembro

PABLO BRUNO DE ANDRADE, CPF: 050.729.541-29 , 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop 
- MT , a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Operação (LO), da atividade principal de ODONTOLO-
GISTA  no Município de Sinop - MT, endereço: Rua dos 
Angicos, 237, sala 02 Setor Comercial. 

BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 
01.722.958/0009-06, torna público que requereu junto 
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de 
Mato Grosso – SEMA MT - a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação da atividade Pátio de 
Descontaminação, localizado na FAZENDA AGROVERA, 
Município de Porto dos Gaúchos – MT.

BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 
01.722.958/0012-01, torna público que requereu junto 
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de 
Mato Grosso – SEMA MT - a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação da atividade Pátio de 
Descontaminação, localizado na FAZENDA QUATRILHO, 
Município de Sorriso – MT.

O Sr. RICARDO MAGNANI inscrito no CPF sob o n° 
019.796.488-59. Torna público que requereu perante a 
SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia (LP) Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação características: 
Município: Denise - MT; Bacia Hidrográfi ca: Paraguai; 
Modalidade: Aspersão móvel por pivô central. Não foi de-
terminado a elaboração de 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, a Licença de Operação para atividade 
de “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo” localizado na Rua dos 
Antúrios, Distrito de Boa Esperança, Sorriso – MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Yan Camilo De Vasconcelos 00095793208, CNPJ: 
39.734.993/0001-60, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para Serviços de lavagem, lubrifi cação e po-
limento de veículos automotores, localizado na Av André 
Antônio Maggi, 6865, CEP 78.553-290 Bairro Jardim Dos 
Tarumãs, município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

RR MECANICA DIESEL LTDA, inscrito no CNPJ n° 
36.201.798/0001-87, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sor-
riso-MT a  Alteração da Razão Social, com as atividades 
de comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores, recondicionamento e recuperação 
de motores para veículos automotores, serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores, comércio por atacado de peças e acessórios 
novos para veículos automotores  e comércio varejista de 
material elétrico. Localizada na Avenida Rio Grande do 
Sul, n° 85, Beijamim Raiser, Município de Sorriso/MT. Não 
foi determinado o EIA-RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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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 conhecimen-
to 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 disponibilida-
de para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibili-
dade de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem 
de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, 
com experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no 
pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês 
podem nos seguir no Instagram e acompanhar 
nossos stories: https://www.instagram.com/

adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

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

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

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

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 

VENDAS

25,26,27 /11/2020.

 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 028/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregão, torna-se público que realizará no próximo 
dia 10 DE DEZEMBRO DE 2020, às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 028/2020, com objeto “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO 
MEDICINAL”, 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 028/2020, 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, 25 de novembro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

 

, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) ambulância de fabricação nacional de 
suporte avançado de vida – sav - tipo - furgão de no mínimo 10 mt³. 
Carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município 
de Marcelândia. Conforme Adesão 003/2020. CONTRATO Nº: 154/2020. 
EMPRESA NOTIFICADA: MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
NOTIFICAMOS extrajudicialmente V. Sra. para que no prazo de 03 (três) 
dias úteis a contar da PUBLICAÇÃO da presente, , REALIZE a entrega do 
produto, solicitado por esta municipalidade, ou outro compatível com as 
especificações contidas no Termo de Referência, Ata de Registro de 
Preços e Contrato nº 154/2020, como forma da mais lidima justiça. 
Cumprindo, portanto, a obrigação assumida. A integra da notificação 
encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Marcelândia: 
www.marcelandia.mt.gov.br.

EXTRATO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e 
equipamentos hospitalares) a serem utilizados pela secretaria municipal 
de saúde no município de Marcelândia/mt. Conforme Pregão Eletrônico 
nº 019/2020. CONTRATO Nº: 120/2020. EMPRESA NOTIFICADA: 
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. Notificamos extrajudicialmente V. Sra. para que no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da presente, 
REALIZE a entrega do produto, solicitado por esta municipalidade, e 
compatível com as especificações contidas no Termo de Referência, Ata 
de Registro de Preços e Contrato nº 120/2020, como forma da mais lidima 
justiça. Cumprindo, portanto, a obrigação assumida. A integra da 
notificação encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Marcelândia: 
www.marcelandia.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e 
equipamentos hospitalares) a serem utilizados pela secretaria municipal 
de saúde no município de Marcelândia/MT. Conforme Pregão Eletrônico 
nº 019/2020. CONTRATO Nº: 119/2020. EMPRESA NOTIFICADA: 
CIRURGICA PARMA LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. Notificamos extrajudicialmente V. Sra. para que no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da presente, 
REALIZE a entrega do produto, solicitado por esta municipalidade, e 
compatível com as especificações contidas no Termo de Referência, Ata 
de Registro de Preços e Contrato nº 119/2020, como forma da mais lidima 
justiça. Cumprindo, portanto, a obrigação assumida. A integra da 
notificação encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Marcelândia: 
www.marcelandia.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças 
mecânicas, elétricos e acessórios originais ou genuínos para atender a 
frota da secretaria municipal de obras. Conforme Pregão Eletrônico 
13/2020. CONTRATO Nº: 163/2020. EMPRESA NOTIFICADA: 
ADRIANO DOS REIS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. Notificamos extrajudicialmente V. Sra. para que no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da presente, 
REALIZE a entrega do produto, solicitado por esta municipalidade, e 
compatível com as especificações contidas no Termo de Referência, Ata 
de Registro de Preços e Contrato nº 163/2020, como forma da mais lidima 
justiça. Cumprindo, portanto, a obrigação assumida. A integra da 
notificação encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Marcelândia: 
www.marcelandia.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, 
eletrodomésticos e itens de informática, para atender as Secretarias 
Municipais. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 09 de 
dezembro de 2020. Horário:  13h30min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov .br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 25 de novembro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2020

Pregoeiro

Objeto: Contratação de empresa para reforma na cobertura do Centro 

Municipal de Educação Básica Integral Carlos Drummond de Andrade, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 

descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 11 de 

dezembro de 2020. Horário: 14:00 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.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 043/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 25 de novembro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

O Município de Nova Mutum de torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 23 de Novembro 2020, com 
início às 14:30, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de medicamentos, material hospitalar, bolsas de colostomia e 
insumos para portadores de diabetes. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 825610, HIPERDENTAL COM. E REP. PRO. ODONT. 
HOS. LTDA EPP inscrita no CNPJ 13.994.852/0001-93 no valor de R$ 
42.000,00; Itens 837939, 838143, 838146, 838148, 838149, MEDEFE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ 
25.463.374/0001-74 no valor de R$ 20.224,00; Itens 210361, 838141, 
838142, UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI inscrita no 
CNPJ 18.812.673/0001-01 no valor de R$ 45.000,00; Itens 821409, 
829798, JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA inscrita no CNPJ 34.027.398/0001-71 no valor de R$ 47.072,00; 
Itens 831890, 838144, 838150, 838151, 838152, 838153, COMERCIAL 
DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA inscrita no CNPJ 
78.688.660/0001-02 no valor de R$ 517.406,00; Itens 828638, 832357, 
838137, VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI inscrita no CNPJ 
30.949.099/0001-33 no valor de R$ 7.824,00; Itens 140878, CLINICA 
DIETETICA LTDA inscrita no CNPJ 01.240.677/0001-60 no valor de R$ 
61.540,00; Itens 838145, SALVI, LOPES & CIA. LTDA inscrita no CNPJ 
82.478.140/0001-34 no valor de R$ 4.250,00; Itens 820769, 838140, 
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICOS LTDA inscrita no 
CNPJ 46.962.122/0003-21 no valor de R$ 17.475,00; Itens 828359, 
8 3 6 0 9 3 ,  8 3 8 1 3 5 ,  8 3 8 1 3 8 ,  I N O VA M E D  C O M E R C I O  D E 
MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ 12.889.035/0001-02 no valor 
de R$ 22.698,00; Itens 825747, 828336, 828410, CENTERMEDI-
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ 
03.652.030/0001-70 no valor de R$ 79.350,00; Itens 825741, FLYMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME inscrita no 
CNPJ 25.034.906/0001-58 no valor de R$ 21.840,00; Itens 820770, 
828335, 828349, 834568, 838131, 838134, 838136, MD COMERCIO E 
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA inscrita no CNPJ 
14.234.142/0001-28 no valor de R$ 111.417,70; Itens 838133, 838147, 
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ 
07.847.837/0001-10 no valor de R$ 3.559,00; Itens 828363, 828419, 
836205, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA inscrita no CNPJ 02.520.829/0001-40 no valor de R$ 31.100,00. 
Não houve interposição de recursos. Foi fracassado o item: 825434.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 25 de Novembro 2020, com 
início às 09:10, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de veículo utilitário (tipo caminhão I cab curta) e baú com motor 
refrigerador - para temperatura 0º. Do qual foi vencedor a empresa: Item 
837848, GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI inscrita no CNPJ 
02.330.299/0001-78 no valor de R$ 133.490,00. Não houve interposição 
de recurso. Foi fracassado o item: 830713.

AVISO DE RESULTADO - P. E. N° 024/2020

Nova Mutum - MT, 24 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 25 de novembro de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇOS N° 042/2020

Nova Mutum - MT, 25 de Novembro de 2020.

Objeto: contratação de empresa para construção de muro composto por 
panos cegos e grade metálica no viveiro municipal, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 11 de dezembro de 2020. 
Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
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.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 024/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 14 de dezembro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM 
PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL NOBERTO GUELHER DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 0130/2020, que está disponível 
no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 25 de novembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação -  1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 025/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 14 de dezembro 2020 às 
09h30min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA DESMONTE DE ROCHAS SEDIMENTARES 
COM PLANO DE AÇÃO E DETONAÇÃO COM EXPLOSIVOS NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 0131/2020, que 
está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-
mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da 
Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 25 de novembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - 
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Diego Maradona morre após
parada cardiorrespiratória
DA REPORTAGEM

Diego Armando Ma-
radona morreu nesta 
quarta (25), aos 60 anos, 
após uma parada cardior-
respiratória. Um dos gran-
des da história do esporte 
e maior ídolo do futebol 
argentino, o astro sofreu o 
mal súbito no fim da ma-
nhã, quando ambulâncias 
foram chamadas à casa 
onde ele se recuperava de 
uma cirurgia no cérebro, 
em Tigres, na zona metro-
politana de Buenos Aires. 
O ex-jogador, porém, não 
resistiu, tendo sua morte 
confirmada pela imprensa 
argentina e pela TV públi-
ca do país no começo da 
tarde.

O presidente da Ar-
gentina, Alberto Fernán-
dez, declarou luto oficial 
de três dias no país. Em 
postagem nas redes so-
ciais, o chefe de Estado 
lembrou que Maradona 
levou a Argentina “ao topo 
do mundo” e fez o país 
“imensamente feliz. “Fos-
tes o maior de todos. Obri-
gado por ter existido, Die-
go. Sentiremos sua falta 
para toda a vida”, escreveu 
o presidente.

Maradona já havia 
preocupado os fãs no co-
meço do mês, quando foi 
internado às pressas, com 
sintomas de anemia. Na 
época, foi descoberta uma 
pequena hemorragia no 
cérebro, e o ex-jogador 
precisou passar por uma 
cirurgia para drená-la. 
Após mais de uma semana 

de internação, ele recebeu 
alta no dia 12 de novembro 
e teria ficado em casa no 
período.

Campeão mundial 
com a Argentina em 1986 
- quando marcou o famo-
so gol da “Mano de Dios”, 
na final contra a Inglaterra 
-, Maradona teve sua car-
reira marcada pela genia-
lidade em campo e pelas 
polêmicas fora dele. O ca-
misa 10 defendeu a sele-
ção em 91 jogos, atuando 
em quatro Copas do Mun-
do: 1982, 1986, 1990 e 1994. 
No Mundial dos Estados 
Unidos, viveu um dos pio-
res momentos de sua tra-
jetória, quando foi pego no 
exame antidoping ainda 
na primeira fase da com-
petição.

Nos clubes, sua traje-
tória começou no Argenti-
nos Juniors, onde brilhou 
e ganhou uma chance no 
Boca Juniors, seu time do 
coração. De lá, rumou para 
o Barcelona e depois para 
o Napoli, onde viveu um 
caso de amor com a tor-
cida e fez história com a 
conquista de dois títulos 
italianos - os únicos da his-
tória do clube, onde Ma-
radona é o grande ídolo 
até hoje. Após passagens 
por Sevilla e Newell’s Old 
Boys, Maradona encerrou 
sua carreira no Boca, em 
1998, e passou a ser figu-
ra comum em jogos na 
Bombonera. Seus lances 
geniais, com muita velo-
cidade e habilidade com 
a camisa 10, lhe renderam 
o posto de maior ídolo da 

FOTO: DIVULGAÇÃO

AOS 60 ANOS. Maior ídolo do futebol argentino se recuperava de cirurgia no cérebro e não resistiu a mal súbito

FOTO: LUCAS UEBEL

DA REPORTAGEM

O Fortaleza tem três 
confrontos importantíssimos 
pela frente na Série A do Bra-
sileiro. O time comandado 
por Marcelo Chamusca tem 
28 pontos e quer se manter 
na zona de classificação da 
Sul-Americana. E se espelha 
nos resultados que conquis-
tou contra esses times ainda 
no primeiro turno. Os pró-
ximos são seguintes: Goiás, 
hoje, às 19h, e Corinthians, dia 
2, às 20h30, na Arena Caste-
lão; e RB Bragantino, às 16h, 
no dia 12, fora de casa.

No primeiro turno, o 
Fortaleza foi até a casa do ad-
versário Goiás e venceu por 3 
a 1, na 4ª rodada. Wellington 
Paulista, Bruno Melo, Yuri 
César marcaram. Jefferson 
descontou. Contra o Timão, 
na 5ª rodada, empate em 1 a 
1. O Fortaleza não apresen-
tou um bom futebol, mas 
garantiu um ponto. Romari-
nho marcou, e Luan fez o do 
Corinthians. Com dois gols 
de WP9, Fortaleza bateu o 
RB Bragantino e venceu a 
primeira partida em casa no 
Brasileirão. Romarinho tam-
bém marcou. Wellington Paulista marcou diante do Goiás no 1º turno

RECUPERAÇÃO

boas atuações do 1º turno
FOTO: MARCOS SOUZA

DA REPORTAGEM

Pinares ganhou elogios 
do técnico Renato Gaúcho 
após estrear pelo Grêmio no 
empate em 0 a 0 com o Co-
rinthians no último domingo, 
na Neo Química Arena, pelo 
Brasileirão. O meia chileno 
contratado da Universidade 
Católica agora vive a expecta-
tiva de uma segunda estreia 
na Libertadores, literalmente.

O meia de 29 disputou 
os seis jogos da fase de gru-
pos da competição pelo time 
chileno. Enfrentou o próprio 
Grêmio duas vezes, com vi-
tória em Santiago e derrota 
em Porto Alegre. Os Cruzados 
foram eliminados em terceiro 
lugar no Grupo E, mas Pinares 
foi negociado com o Tricolor e 
terá uma nova chance no tor-
neio continental.

Isso será possível graças 
a uma alteração no regula-
mento, que permite que um 
jogador dispute a Libertado-
res por dois clubes diferentes, 
entre a fase de grupos e as oi-
tavas de final. Trocas de times 
depois dessa fase, porém, não 
são permitidas. Contra o Co-

rinthians, o chileno entrou na 
vaga de Darlan, no intervalo, 
e atuou como meia centrali-
zado, obrigando o recuo de 
Jean Pyerre para jogar de 
volante ao lado de Matheus 
Henrique. Foram pouco mais 
de 45 minutos em campo, 
tempo suficiente para uma 
primeira análise do treinador.

“O Pinares tem uma 
qualidade muito grande, 
uma visão muito boa. A gente 
procurou fazer essa combina-
ção dos dois (Jean e Pinares), 
dificultando bastante a mar-
cação do Corinthians. O Pina-
res está conhecendo o gru-
po agora, foi a estreia dele, 
entrou bem. Se movimenta 
bastante, é inteligente, por 
isso foi contratado. Sem dú-
vida alguma vai nos ajudar 
bastante”, comentou Renato 
após o jogo.

Agora, Pinares terá ou-
tra chance para ganhar mais 
minutos atuando pelo Grê-
mio. O meia está inscrito na 
Libertadores pelo clube e fica 
à disposição para o jogo de 
ida das oitavas de final contra 
o Guaraní no Defensores del 
Chaco, em Assunção.

GRÊMIO

Pinares vive expectativa de 
reestreia na Libertadores

DA REPORTAGEM

O Vasco inscreveu os 
últimos três reforços que 
contratou para a disputa 
das oitavas de final da Copa 
Sul-Americana. Respeitan-
do o limite de três trocas por 
fase, o departamento de fu-
tebol incluiu o lateral-direito 
Léo Matos, o zagueiro Ja-
dson e o atacante Gustavo 
Torres.

Eles substituíram os 
zagueiros Gabriel Saulo 
e Breno, além do atacan-
te Guilherme Parede, que 
voltou para o Talleres, da 
Argentina. O clube tem 46 
atletas inscritos. O número 
elevado de jogadores se dá 
em função de a Conmebol 
ter permitido o registro de 
até 50 jogadores em face 

à pandemia. O Vasco abre 
sua participação nas oitavas 
de final, contra o Defensa y 
Justica, da Argentina, nes-

SUL-AMERICANA

Vasco inscreve Léo Matos,
Gustavo Torres e Jadson

Léo Matos é novidade na Sul-American

FOTO: ANDRÉ DURÃO

história do futebol argen-
tino, motivo de paixão por 
parte de torcedores de to-
dos os clubes. Chamado 
de “Dios” (Deus, em espa-
nhol) pelos fãs, Maradona 
sempre causou comoção 
em um povo apaixona-
do pelo esporte, que fa-
zia questão de apontá-lo 
como o maior jogador da 
história, em uma rivalida-
de com o brasileiro Pelé.

Como atleta, con-
quistou a Copa de 1986 e o 
Mundial sub-20, em 1979, 
defendendo as cores da 
seleção argentina. Mara-
dona conquistou dois títu-
los do Campeonato Italia-
no (86/87 e 89/90), um da 
Copa da Uefa (88/89), um 
da Copa Itália (86/87) e um 
da Supercopa da Itália (99) 
no Napoli. Com o Barça, 
venceu uma Copa do Rei 
(82/83), uma Copa da Liga 
Espanhola (82/83) e uma 
Supercopa da Espanha 
(83). No futebol argentino, 
seu único título foi o cam-
peonato nacional, em 1981, 
com o Boca Juniors.

Após pendurar as 
chuteiras e passar por 
diversas fases no trata-
mento contra dependên-
cia química por cocaína, 
Maradona se aventurou 
como treinador e teve 
uma oportunidade à fren-
te da seleção argentina, a 
quem conduziu na Copa 
do Mundo de 2010. Depois, 
o Pibe passou por Al-Wasl 
e Fujairah, dos Emirados 
Árabes. Em 2018, coman-
dou o Dorados, do México, 
e teve seu último trabalho 

no Gimnasia de La Plata, 
ainda neste ano.

Sua última aparição 
pública antes da interna-
ção no começo do mês foi 
justamente em uma par-
tida do Gimnasia, diante 

do Patronato, na estreia 
da equipe na Superliga Ar-
gentina, no dia 30 de outu-
bro. Na ocasião, Maradona 
celebrava o aniversário de 
60 anos e foi homenagea-
do antes de a bola rolar - 

ele mostrou dificuldades 
para caminhar e deixou o 
estádio ao fim do primei-
ro tempo. Três dias depois, 
ele foi internado para tra-
tar um estado de anemia e 
desidratação.

ta quinta (26), às 20h30, no 
Estádio Norberto Tito Toma-
ghello, em Florencio Varela, 
município de Buenos Aires. 

O jogo de volta será realiza-
do em 3 de dezembro, em 
São Januário, no mesmo 
horário.
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Pesquisa revela melhora
na sinalização de rodovias
DA REPORTAGEM

Um estudo da Confede-
ração Nacional dos Transpor-
tes (CNT), divulgado nesta 
semana, mostra que houve 
uma melhoria significativa 
na avaliação da sinalização 
das rodovias brasileiras entre 
2013 e 2019. Segundo a enti-
dade, houve em média uma 
melhora de 17,8 pontos per-
centuais nos trechos rodovi-
ários federais sob jurisdição 
do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit).

A pesquisa avaliou o 
Programa Nacional de Se-
gurança e Sinalização Ro-
doviária (BR-Legal), criado 
em 2013 visando padronizar 
a sinalização rodoviária na 
malha federal.

Dividido em quatro 
etapas, o projeto previa a 
realização de melhorias na 
sinalização em 55 mil km de 
rodovias em todo o país. Essa 
extensão representava, em 
2012, 87% da malha total das 
rodovias federais pavimen-
tadas sob gestão pública. 
Cada etapa levava em con-
sideração a logística de exe-
cução das obras e o nível de 
relevância de cada trecho.

“Em sete anos de vi-
gência do BR-Legal, houve 
nítidos avanços na avalia-

ção geral da sinalização nas 
rodovias federais públicas. 
Considerado o período entre 
o início do programa e o ano 
de 2019, houve em média 
uma melhora de 17,8 pontos 
percentuais nos trechos ro-
doviários onde houve inter-
venções do BR-Legal, pas-
sando de 39,7% para 57,5% 
de avaliação positiva”, revela 
o estudo.

Acrescenta que o pro-
grama inovou na forma de 
licitação, na atribuição de 
responsabilidades às contra-
tadas e na metodologia das 
soluções empregadas. Pela 
metodologia, a empresa en-
carregada pelo projeto de 
sinalização é também a exe-
cutora dos serviços e respon-
sável pela manutenção da 
rodovia durante cinco anos.

“Dessa forma, evita-se 
que problemas na imple-
mentação da sinalização e 
dos dispositivos de segu-
rança sejam justificados por 
erros de projeto, dado que a 
empresa – ou consórcio – res-
ponsável pelas duas etapas é 
a mesma”, indica a CNT.

AVALIAÇÕES
As avaliações da pes-

quisa se debruçaram tanto 
sobre a sinalização horizon-
tal, a exemplo das faixas, 
como a vertical, placas de 

DA REPORTAGEM

O Núcleo Integrado de 
Fiscalização (NIF) da Prefeitura 
de Sorriso flagrou diversos ani-
mais silvestres mortos, sendo, 
pelo menos, 15 carcaças de por-
cos do mato em diferentes es-
tágios de decomposição, o que 
indica que os animais foram 
mortos em datas diferentes. 
“Isso nos leva a crer que ali, na-
quele local, está acontecendo a 
caça predatória, caça ilegal”, ex-
plicou o coordenador, Reinaldo 
Nunes.

Os animais foram encon-
trados às margens da MT-242, 
a caminho do depósito munici-
pal, também conhecido como 
“lixão”. No local, os fiscais do NIF 
ainda encontram um cartucho 
de espingarda calibre 16.

Nunes acredita que os 
animais estão sendo abatidos 
por pura maldade, como uma 
espécie de tiro ao alvo, tendo 
em vista que depois de mortos, 
eles foram deixados no local. 
“Acionamos a Polícia Civil e a 
Sema que irão investigar os cri-
mes e identificar os autores da 
matança de animais”.

Ainda, segundo ele, até 
onça pintada já foi vista na 
mesma região, o que causa pre-
ocupação às autoridades.

DA REPORTAGEM

O tradicional Festival 
de Jabuticaba em Jusci-
meira é um dos atrativos 
da cidade. Muitas pessoas 
visitaram o município para 
conferir a alta produtividade 
dos mais de 600 pés da fru-
ta que existem no pomar do 
sítio Colina Verde. Neste ano, 
na 33ª edição do festival, a 
organização precisou anteci-
par a colheita ao público.

Conforme o proprietá-
rio do local, Elinaldo Schem-
bek, o calor e a estiagem 
foram responsáveis pela an-
tecipação da colheita. “De-

DA REPORTAGEM

O Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT), por meio 
da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), lançou edital 
para preenchimento de vagas 
remanescentes para o curso 
de pós-graduação Lato Sen-
su em Docência para Educa-
ção Profissional e Tecnológica 
oferecido na modalidade à 
distância, turma 2020. As ins-
crições são gratuitas, vão até 
dia 29 e podem ser realizadas 
pelo link http://selecao.ifmt.
edu.br/concurso.aspx?cod_
concurso=5677.A coordena-
dora do Polo UAB de Colíder, 
Vilma Barbosa de Oliveira, 
explica que o requisito para 
participação neste processo 

seletivo é ter concluído curso 
de graduação reconhecido no 
país até o período estipulado 
para inscrição.“É direcionado 
aos profissionais que buscam 
se especializar em outras me-
todologias de ensino, além da 
sua área específica de conheci-
mento para atuar na docência 
no Ensino Superior. 

Assim, o egresso poderá 
atuar na docência para o Ensi-
no Superior em componentes 
curriculares correlatos à sua 
área de formação, como um 
profissional crítico sobre seu 
papel na formação de profis-
sionais com domínio dos prin-
cípios de aprendizagem do 
ensino superior e das compe-
tências pedagógicas adequa-
das para atuação”, explicou.

Foto: Divulgação

Pesquisa avaliou o BR-Legal, criado em 2013

Fiscais encontraram cartucho de espingarda calibre 16

CONCORDA?.  Placas de sinalização podem evitar acidentes em estradas

SORRISO

NIF flagra animais silvestres
mortos em região de mata

JUSCIMEIRA

33ª edição do Festival da
Jabuticaba movimenta cidade

COLÍDER

Polo de Apoio Presencial 
UAB abre vagas
remanescentes

Foto: Divulgação

advertência e regulamen-
tação, em aspectos como 
visibilidade, padronização e 
legibilidade das sinalizações.

O levantamento tam-
bém levantou o percentual 
de execução das interven-
ções realizadas dentro do 
programa BR-Legal, com 
destaque para a sinaliza-
ção vertical que alcançou o 
maior percentual (70%). Na 
sequência, estão as inter-
venções de sinalização hori-
zontal (58,1% de execução) e 
de dispositivos de segurança 
(45%).

Segundo a CNT, atrasos 
na execução do programa 
empurraram o encerramen-
to da maioria dos contratos 
para 2021 (a previsão inicial 
era 2018). De acordo com a 
CNT, dos R$ 4,47 bilhões de 
orçamento previstos, foram 
investidos, entre 2014 e 2019, 
apenas R$ 2,82 bi em valores 
nominais, o equivalente a R$ 
3,12 bi em valores corrigidos, 
o que representa 63% do 
previsto.

Além disso, a pesquisa 
também traz observações 
de auditorias ao programa 
BR-Legal realizadas pelo Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) e pela Controladoria-
-Geral da União (CGU), que 
apontaram problemas de 
fiscalização, superposição do 

vido às altas temperaturas 
e falta de chuva elas ama-
dureceram precocemente. 
Nós investimos na irrigação 
há cerca de 3 anos, mas este 

Festival terminou ontem 

Vagas para pós-graduação em Docência para Educação Profissional e Tecnológica

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

programa com outras ações, 
execução insuficiente e/ou 
inadequada, atrasos, priori-
zação de trechos críticos e 
inconformidade de projetos.

“Os relatórios desses 
órgãos indicam que, em al-
guns casos, não foram con-
tratadas empresas para rea-

lizar serviços de supervisão 
e gerenciamento do progra-
ma e que houve carência de 
pessoal e de equipamentos 
para realizar os serviços de 
fiscalização”, revela o traba-
lho. Em alguns trechos ro-
doviários do BR-Legal em 
superposição com outras 

ações e programas de me-
lhoria, houve casos de du-
plicidade na contratação de 
serviços e ainda de ausência 
ou insuficiência de execução 
da sinalização horizontal por 
causa da má condição do 
pavimento (sob responsabi-
lidade de outro programa).

ano não conseguimos segu-
rar a fruta no pé. Veio do ta-
manho natural, mas chegou 
muito rápido”, disse ele.

O festival terminou nes-

ta quarta (25), no sítio Colina 
Verde. O balde cheio custa 
R$ 20 e equivale à colheita 
de 5 kg da fruta. A entrada é 
gratuita.
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“Seduc não fechará 300 escolas
em MT”, garante secretário
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) não 
fechará 300 escolas esta-
duais, como tem sido divul-
gado na mídia e nas redes 
sociais. O trabalho realiza-
do no momento é de reor-
ganização das salas ocio-
sas em que não há alunos 
e com infraestrutura física 
precária.

“Posso afirmar e fazer 
compromisso de que não 
fecharemos 300 escolas, 
como querem fazer crer 
alguns com o discurso polí-
tico de fake news”, enfatiza 
o secretário de Estado de 
Educação, Alan Porto.

O secretário explicou 
que as mudanças são no 
reordenamento de algu-
mas unidades devido à má 
estrutura em que se encon-
tram, além de outras esta-
rem funcionando em pré-
dios alugados. Há também 
casos em que as unidades 
serão cedidas para os mu-
nicípios em melhores con-
dições para ofertar a edu-
cação básica. O objetivo da 
secretaria é oferecer uma 
melhor estruturas físicas 
aos estudantes e profissio-
nais da educação e, con-
sequentemente, criar um 
ambiente favorável em que 
seja possível a melhoria do 
Ideb.

Todas as informações 
foram repassadas nos úl-
timos dias para assesso-
res pedagógicos dos polos 
educacionais do Estado, di-
retores dos Centro de For-
mação e Atualização dos 
Profissionais da Educação 
Básica (Cefapro), aos mem-

bros do Fórum Estadual de 
Educação (FEE), aos dire-
tores do Sintep e aos de-
putados Henrique Lopes e 
Lúdio Cabral.

O secretário de Estado 
de Educação, Alan Porto, ci-
tou que o reordenamento é 
um dos meios mais eficien-
tes de organizar a deman-
da escolar e, em contra-
partida, conseguir oferecer 
escolas reformadas, com ar 
condicionados, estruturas 
de tecnologia e inovação, 
pintura e mobiliário.

Há casos em que o 
remanejamento ocorrerá 
para a reforma ou constru-
ção de novas escolas, como 
a E.E. Salim Felício, no bair-
ro Parque Cuiabá, em Cuia-
bá. 

Os estudantes serão 
transferidos temporaria-
mente para a E.E. Alice 
Fontes e E.E Heliodoro Ca-
pistrano, até o término da 
construção da nova sede.

“A mudança é para 
podermos, em um curto 
espaço de tempo, oferecer 
um ambiente melhor para 
estudantes e profissionais. 
Nesse caso não há qual-
quer fechamento de uni-
dade como querem fazer 
crer”, destacou.

Entre algumas das 
escolas que serão reorde-
nadas e reorganizadas, há 
unidades que ofertam o 
Ensino Fundamental e que 
terão apenas os anos ini-
ciais sob gestão dos muni-
cípios. Na prática, os pré-
dios que estiverem nesta 
situação serão cedidos para 
a administração das pre-
feituras, assim como toda 
a estrutura e profissionais 

Secretaria desmente fechamento de escolas pelo estado 

FAKE NEWS. Para melhorar condições da aprendizagem, trabalho é para reordenar as salas de aulas ociosas
Foto: Divulgação

necessários para auxiliar a 
nova gestão.

Este é o caso também 
das duas creches estaduais 
de Cuiabá, a Maria Eunice 
Duarte de Barros, localiza-
da no Centro Político Admi-
nistrativo e a Nasla Joaquim 
Aschar, que fica na aveni-
da Historiador Rubens de 
Mendonça, passarão para a 
gestão municipal em 2021.

“O que nós estamos 
fazendo é um diálogo com 
municípios e com as duas 
creches, de forma muito 
transparente, em conjunto 
com o Ministério Público, 
para fazer esta transição 
para o município, que pre-
cisa atender o ensino infan-
til”, afirmou o secretário de 
Educação.

É bom lembrar que 

na Constituição Federal, 
no seu artigo 211, e no Pla-
no Nacional da Educação 
(PNE), tem previsão de que 
os municípios devem ge-
rir, preferencialmente, a 
educação infantil, os anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental. E o Estado, os anos 
finais do ensino fundamen-
tal e o Ensino Médio.

A partir de 2021 as ma-

trículas das creches e das 
escolas de ensino básico já 
serão realizadas pelos mu-
nicípios. “Os pais podem 
ficar tranquilos que a in-
fraestrutura física, de equi-
pamento, de mobiliário, vai 
estar toda à disposição do 
município para que não 
percam a qualidade ofere-
cida hoje”, esclarece o se-
cretário.


