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DE GRAÇA

Cuiabá não
faz um gol
há quatro
partidas

Senar vai
oferecer
cursos para
produtores

O Cuiabá vive seu pior 
momento na Série B. 
Depois de viver o auge 
com a liderança em 
algumas rodadas, a 
equipe venceu apenas 
um dos últimos oito 
jogos, está há quatro 
jogos sem vencer – e 
sem marcar gols – e 
caiu para a 5ª posição, 
saindo do seleto grupo 
que sobe à elite nacio-
nal.                  Página  -6

A partir de dezembro, o Senar-
-MT vai disponibilizar alguns 
cursos na modalidade de ensino 
à distância para qualquer pessoa 
que queira conhecer mais sobre 
o agronegócio. Os treinamentos 
serão gratuitos. A ideia é ampliar 
o conhecimento sobre o agrone-
gócio, além de incentivar o em-
preendedorismo rural e facilitar 
o acesso a algumas ferramentas 
digitais que fazem parte da rotina 
do campo.                Página  -4

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

REFIS

Projeto de
incentivo 
às empresas 
tem foco na 
na economia

O objetivo é oferecer con-
dições especiais para pessoas 
físicas e empresas regularizarem 
os débitos fi scais com o governo 
do estado. Janaina defende que, 
no caso de Mato Grosso, em que 
o estado se recupera de uma 
crise fi nanceira e dos efeitos 
econômicos da pandemia, o 
Refi s discutido seja válido para 
as dívidas contraídas até o ano 
de 2019.                      Página - 6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O pavimento sustentável desenvolvido especialmente para a BR-
163/364 começa a ser aplicado na região de Jangada, onde é realizada 
a segunda etapa do Plano Anual de Recuperação do trecho sob con-
cessão da Rota do Oeste. No Brasil, esta é a primeira obra rodoviária 
com emprego de pavimento e borracha reciclados.                 Página -7

Rota do Oeste começa a
usar asfalto reciclado

BR-163/364



    

Enquanto conto até 10 vou decidindo saltar 
a fase dos presumíveis adjetivos, inclusive 
alguns muito corretamente aplicáveis ao 
caso

Uma segunda onda de casos de Covid-19 atin-
ge o futebol brasileiro. Depois de episódios de con-
taminação ocorridos no início da retomada das 
competições nacionais, contaram-se no fim de 
semana nada menos que 60 atletas afastados por 
testagem positiva na série A do Campeonato Bra-
sileiro.

Chegou a 12, com isso, o número de clubes 
com casos da doença, num total de 20. Dois trei-
nadores também contraíram o vírus. Esse quadro 
trouxe novamente a campo o debate sobre os pro-
tocolos previstos pela CBF e a rigidez com que os 
envolvidos seguem as precauções sanitárias.

Um dos principais alvos de crítica é o fato de 
a entidade esportiva exigir testagem prévia para 
atletas, árbitros e comissões técnicas, mas não para 
outros profissionais presentes nos estádios, como 
jornalistas, funcionários e dirigentes.

Era evidente que o retorno dos torneios em 
meio à pandemia trazia riscos —e muitos questio-
naram a decisão. Prevaleceu, contudo, inclusive no 
plano internacional, o entendimento de que seria 
aceitável retomar os certames sem a presença de 
público e com a adoção de medidas preventivas.

O futebol, porém, à diferença do que aconte-
ceu com o basquete profissional norte-americano, 
não foi nem poderia ter sido encapsulado numa 
bolha protegida do convívio social. Os participantes 
das equipes submetem-se a intensa rotina de via-
gens, transitam por aeroportos, hospedam-se em 
hotéis e contam com dias de folga. O que ocorre no 
meio futebolístico, portanto, é o que se vê na socie-
dade, talvez em movimentos mais bruscos devido 
à proximidade entre os atletas nos treinos e jogos.

Os atropelos gerados pela pandemia também 
ressaltaram aspectos negativos da gestão da mo-
dalidade, às voltas com práticas atrasadas que fa-
vorecem interesses políticos e prejudicam jogado-
res, torcedores e as próprias competições.

É inaceitável, por exemplo, que a CBF, com a 
aquiescência dos clubes, continue a insistir num 
cronograma saturado que nem mesmo prevê a pa-
ralisação das disputas durante as datas Fifa —reser-
vadas a partidas das seleções nacionais.

É difícil, nesse ambiente refratário à moderni-
dade, crer que os gestores sejam capazes de apren-
der com os erros. Se forem, poderiam ao menos 
aproveitar a experiência traumática e confusa ora 
em curso para promover uma reforma profunda no 
calendário.

Editorial

Pandemia no futebol

DERRAME
DE GRANA
Corre nos bastidores um comentário que 

chega a ser estarrecedor. Segundo consta, 
um candidato ao Senado em Mato Grosso te-
ria gasto R$ 37 milhões em sua campanha. 
Obviamente, quase tudo via caixa 2. A cifra 
absurda teria sido admitida por um dos mag-
natas que “coordenaram” a tal campanha. É 
o tipo de situação que, se verdadeira, deturpa 
o sistema eleitoral, tornando a disputa de-
sigual e antidemocrática. Mas, estamos no 
Brasil...

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!

CONTRA O TEMPO
O líder do Governo na Assembleia, deputa-

do Dilmar Dal Bosco, acha difícil o Legislativo 
aprovar o projeto da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2021 ainda este ano. O pedido de cele-
ridade foi feito pelo governador Mauro Mendes 
por conta dos investimentos que o Estado têm 
planejado para o próximo ano, principalmente 
aqueles ligados ao programa Mais MT. Segun-
do Dal Bosco, o prazo para entrega de emen-
das ao texto original se encerra hoje (27) e a 
Comissão de Constituição e Justiça e Redação 
(CCJR) irá analisar todas na próxima semana 
para colocá-las em votação.

Crédito: Guarda Municipal/VG
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Um dos principais alvos de crítica é o 
fato de a entidade esportiva exigir tes-
tagem prévia para atletas, árbitros e co-
missões técnicas, mas não para outros 
profissionais presentes nos estádios

“ “

Chamou-me a atenção a notícia de 
que o Colégio Franco-Brasileiro, tradi-
cional educandário carioca, passava a 
adotar a linguagem de gênero neutro 
nas comunicações formais e informais. 
O motivo desse ‘pega pra capar’ ideo-
lógico é dado pela conjugação do femi-
nismo radical com o movimento LGBTQI 
et alii na sua guerra contra o macho da 
espécie.

Em nota pública dirigida à comunida-
de escolar, o colégio disse: “Querides alu-
nes. Renovando diariamente nosso com-
promisso com a promoção do respeito à 
diversidade e da valorização das diferen-
ças no ambiente escolar, tornamos pú-
blico o suporte institucional à adoção de 
estratégias gramaticais de neutralização 
de gênero em nossos espaços formais e 
informais de aprendizagem”.

Embora a nota da escola pareça ex-
traída de uma assembleia de militan-
tes, seu inteiro teor informa que ela não 
“configura a obrigatoriedade da adoção 
da estratégia” porque “a normatividade 
linguística de neutralização de gênero 
(...) ainda evidencia certa restrição a es-
ses usos”. Ou seja, a boa gramática ain-
da não foi para o lixo seco. Mas também 
fica claro o objetivo a ser perseguido. 
Afinal, diz, “a marcação neutra de gê-
nero compareceu a diversas categorias 
gramaticais no passado de nossa língua” 
e “o uso da língua reflete as mudanças 
pelas quais a sociedade passa”. Abusam 
da História.

Enquanto conto até 10 vou decidindo 
saltar a fase dos presumíveis adjetivos, 
inclusive alguns muito corretamente 

aplicáveis ao caso.
Então, vamos aos fatos. Além do Con-

gresso Nacional, quase todas as Assem-
bleias Legislativas e Câmaras de Vereado-
res do país decidiram excluir a ideologia 
de gênero de seus planos de Educação.

À época em que o tema foi objeto de 
acaloradas discussões, eu afirmei que 
para os grupos feministas radicais e para 
os radicais do movimento gay aquela su-
cessão de democráticas derrotas legisla-
tivas estava longe de significar que o as-
sunto se esgotava.

Eles manteriam o objetivo que, em úl-
tima análise, não pode dispensar a sala 
de aula. Não pode prescindir do domínio 
das mentes infantis.

É sobre isso que o Colégio Franco-
-Brasileiro confabula e é para proteger as 
crianças disso que nos mobilizamos na-
cional e localmente contra a introdução 
da ideologia de gênero nas escolas atra-
vés dos planos de educação.

Levar uma criança ou uma escola in-
teira a falar de modo incompreensível o 
vasto vocabulário do “dialeto” de gênero, 
em construção, exige penetrar no que lhe 
dá causa: o ideológico e perigoso territó-
rio do gênero. E o que é pior, do gênero 
que, ou se escolheria nas circunstâncias 
do cotidiano, como a echarpe de cada 
noite, ou na construção do coletivo, por 
reconhecimento da tribo.

O produto colhido por essa perversi-
dade serão homens não masculinos, ina-
dequados às mulheres que continuarem 
sendo femininas.

PERCIVAL PUGGINA É ESCRITOR, 
ARQUITETO E EMPRESÁRIO

Querides alunes

Avaliação inútil
o conceito de um aplicativo e acabo 
encontrando, entre as avaliações, pes-

soas dando nota máxima e 
dizendo algo como “ainda 
estou baixando, vamos ver 
durante o uso”.

Aí vem a dúvida: se você 
ainda está baixando o pro-
grama, de onde vem sua 
ideia de avaliar? Será que 
a pessoa não consegue per-

ceber que avaliando sem conhecer ele 
pode estar interferindo na escolha de 
outras pessoas sem ter qualquer em-
basamento para isso?

Eu defendo que a coisa seja feita 
da forma correta: instala, usa, conhece 
bem e, só então, avalia. Qualquer coi-
sa diferente disso está sendo apenas 
mais uma avaliação inútil.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!
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É sempre importante testar bem, conhecer bem antes de fazer uma 
avaliação. É muito comum encontrar avaliações positivas de quem 
ainda nem começou usar ou avaliações muito negativas de quem 
sequer se empenhou em aprender usar o recurso em questão. Nada 
no mundo tecnológico vai fazer “magica” por você, esperar isso 
pode realmente acabar frustrando e gerando avaliações completa-
mente sem lógica.

CLIC 
FINAL 

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

A popularização da tecnologia fez 
com que coisas antes extremamen-
te limitadas passassem 
a ser encontradas “aos 
montes”. Sites na inter-
net, informações, dispo-
sitivos, softwares e apli-
cativos e tantos outros.

Com tanta coisa dis-
ponível fica difícil, por 
vezes, saber o que aten-
de mais nossas necessidades. Como 
testar tudo que está dentro das nos-
sas necessidades é algo impossível, 
passamos a utilizar um critério extre-
mamente útil: a avaliação de quem já 
utiliza.

Nesse conceito de avaliação toda 
opinião tem um “peso” e, para que 
você não precise sair lendo o que todo 
mundo postou, tais avaliações são 
informadas por meio de “conceitos”, 
obtidos pela média das avaliações e, 
na maioria das vezes, informados pela 
forma de “estrelas” ou “notas”.

Só que algumas pessoas parecem 
não entender bem o que é uma ava-
liação e acabam atrapalhando os ou-
tros usuários. Não são raros os casos, 
por exemplo, em que vou verificar 

PERCIVAL PUGGINA

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quinta (26) 
na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande. De acordo com informações 
da Guarda Municipal, o acidente envolveu um caminhão caçamba, um carro 
de passeio e uma moto. O caminhão tombou, esmagou o carro e também 
atingiu a motocicleta. Os dois ocupantes do carro e o motociclista foram so-
corridos pelo Samu) ao Pronto-Socorro Municipal. Há suspeita que o motoris-
ta do caminhão estivesse embriagado, mas ele ainda passará pelo teste do 
bafômetro. O trânsito na avenida ficou interditado, sentido Trevo do Lagarto.
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Licitada elaboração de projetos 
para novo asfalto e pontes em MT 
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), publicou 
o edital de licitação para 
contratar empresa respon-
sável por serviços de elabo-
ração e revisão de estudos, 
projetos básicos e executi-
vos de pavimentação de ro-
dovias e construção de no-
vas pontes em Mato Grosso.

Serão contratados 
projetos para 1.057,78 qui-
lômetros de asfalto novo e 
51 novas pontes, que serão 
construídas nesses trechos 
a serem pavimentados. 

Além disso, também 
serão contratados os res-
pectivos estudos desses 
projetos para fins de licen-
ciamento ambiental. O va-
lor total estimado para a 
contratação é de R$ 39 mi-
lhões.

Os projetos são neces-
sários para que o Governo 
possa realizar novas obras 
e promover a expansão 
da malha rodoviária esta-
dual pavimentada e, des-
se modo,  atender parte 
da grande demanda que 
o Mato Grosso possui de 
obras de pavimentação 
e pontes, de acordo com 
o secretário de Estado de 
Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira.

Hoje, Mato Grosso 
possui aproximadamente 
22 mil quilômetros de es-
tradas não-pavimentadas 

e 2.023 pontes de madeira 
sob a responsabilidade do 
Estado. 

“Para ampliarmos a 
malha rodoviária pavimen-
tada do estado, é necessária 
a captação de recursos ex-
ternos e os projetos execu-
tivos são o primeiro passo 
para apresentarmos as de-
mandas de maneira estru-
turada para o mercado, seja 
por meio de parcerias, con-
cessões ou operações de 
crédito”, explicou o secre-
tário. Em razão da extensão 
de projetos a serem elabo-
rados, a licitação foi dividida 
em sete lotes, de modo que 
seja possível a participação 
de maiores empresas proje-
tistas na concorrência, bem 
como a elaboração de pro-
jetos dentro do cronogra-
ma previsto no edital.

 Esses projetos vão per-
mitir a execução de obras 
de infraestrutura rodoviária 
em todas as regiões do Es-
tado.

O Lote 1 prevê a ela-
boração de projeto de pa-
vimentação de 265,49 qui-
lômetros de trechos das 
rodovias MT-040, MT-241 e 
020, além de oito pontes 
nas MT-020 e MT-403. Já 
o Lote 2 prevê a revisão de 
projetos de pavimentação 
de 100,09 quilômetros de 
trechos das rodovias MT-
339/246, além de mais sete 
pontes nessas rodovias.

Para o Lote 3 está pre-
visto a elaboração de pro-
jeto de pavimentação para 

DA REPORTAGEM

Foi desencadeada na 
quarta-feira (25) em Rondo-
nópolis pela Polícia Judiciária 
Civil, por meio da Delegacia 
Especializada de Combate 
à Corrupção (Deccor) e pelo 
Ministério Público Estadual, 
por meio do Núcleo de Ações 
de Competência Originária  
(Naco – Criminal) , com au-
xílio do Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Or-
ganizado (Gaeco), a segunda 
fase da Operação Stop Loss, 
que investiga a ocorrência de 
superfaturamento e outras 
irregularidades na aquisição 
de materiais de consumo 
para o combate à pandemia 
da Covid -19 pela Prefeitura 
do município, com dispensa 
de licitação.

As novas medidas cau-
telares foram requeridas pelo 
MP, por meio do Núcleo de 
Ações de Competência Ori-

DA REPORTAGEM

A deputada estadual 
Janaina Riva (MDB) defen-
deu, durante a sessão plená-
ria que Mato Grosso discuta 
e aprove um novo Programa 
de Incentivo à Regularização 
Fiscal (Refis), a exemplo do 
que aprovou este mês o go-
verno do Distrito Federal. O 
objetivo é oferecer condições 
especiais para pessoas físicas 
e empresas regularizarem os 
débitos fiscais com o governo 
do estado.

“Em Brasília foi sancio-
nado o novo Refis e eu acho 
que pode ser uma pauta da 
Assembleia Legislativa traba-
lharmos um novo Refis para 
Mato Grosso. Última vez que 
aprovamos um Refis aqui 
era para dívidas até o ano de 
2016. O Refis pode dar para 
Mato Grosso uma expectati-

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

O Senado aprovou dia 
25, um projeto de lei (PL) 
que altera o Código Penal 
e inclui a previsão de agra-
vantes aos crimes pratica-
dos por motivo de racismo. 
O projeto é do senador Pau-
lo Paim (PT-RS) e foi aprova-
do por unanimidade, de for-
ma simbólica. O texto segue 
para a Câmara.

O projeto também 
prevê, além do racismo, 
agravantes por outros pre-
conceitos. O texto inclui 
no código penal brasileiro 
a possibilidade de inserir 
agravante “por motivo de 
discriminação e preconcei-
to de raça, cor, etnia, reli-
gião, procedência nacional 
ou orientação sexual”.

Já existe na legislação 
brasileira a injúria racial, 
mas não existe, de acordo 
com o relator do projeto, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), uma agravante gené-
rica que se aplica a todos os 
crimes indistintamente, se 
resultantes de preconceito 
de raça ou de cor.

O projeto utilizou os 
termos empregados na 
Lei 7.716/89, que define os 
crimes resultantes de pre-

ginária (NACO) em conjunto 
com a Polícia Civil, junto à 
Turma de Câmaras Criminais.

O Desembargador Ju-
venal Pereira da Silva deferiu 
medida cautelar de afasta-
mento do exercício da fun-
ção do Secretário de Admi-
nistração, Leandro Junqueira 
Arduini, bem como buscas e 
apreensões nos endereços 
residenciais do Secretário de 
Administração e do Prefeito 
Municipal, José Carlos Jun-
queira de Araújo, assim, tam-
bém, nos gabinetes dos res-
pectivos alvos, na prefeitura.

Já na primeira fase da 
operação “Stop Loss”, com 
informações vindas do Mi-
nistério Público de Contas, os 
investigadores detectaram o 
superfaturamento em itens 
contratados na Dispensa 
de Licitação nº 38/2020 que 
destinou-se à aquisição de 
materiais de limpeza, tendo 
como justificativa de urgên-

va maior de arrecadação. Em 
Brasília, por exemplo, que foi 
aprovado para dívidas con-
traídas até o ano de 2018, o 
governo espera arrecadar ao 
menos R$ 500 milhões em 
dívidas atrasadas”, defendeu.

Janaina defende que, 
no caso de Mato Grosso, em 
que o estado se recupera de 
uma crise financeira e dos 
efeitos econômicos da pan-
demia, o Refis discutido seja 
válido para as dívidas contraí-
das até o ano de 2019.

“Eu proponho aqui que 
façamos uma avaliação junto 
com a Secretaria de Estado 
de Fazenda, para recupera-
ção das empresas e da inicia-
tiva privada de Mato Grosso, 
com aval da Assembleia. Se-
ria uma pauta excepcional 
para a retomada econômica 
do nosso estado, principal-
mente nos segmentos que 

conceito de raça ou de cor. 
Após discussão entre os se-
nadores, eles decidiram in-
cluir “orientação sexual” no 
rol de agravantes, como um 
pleito do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES).

O relator do projeto 
afirmou que o racismo es-
trutural no Brasil “é uma re-
alidade” e precisa ser com-
batido. Como exemplo, ele 
citou exemplos recentes 
ocorridos no Brasil, onde 
homens negros sofrem vio-
lência devido à cor da pele 
e também cita a morte de 
João Alberto. 

“Questionamos, esse 
cidadão teria o mesmo tra-
tamento caso fosse branco? 
Talvez não. As estatísticas 
contribuem para essa per-
cepção”, disse Pacheco. “De 
acordo com a classificação 
adotada pelo IBGE, negros, 
pretos e pardos represen-
tam 75,7% das vítimas de 
homicídios no Brasil. Os 
dados foram colhidos pelo 
Atlas da Violência 2020 e 
publicados pelo IPEA [Ins-
tituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada]. A questão 
racial, portanto, é uma pro-
blemática constante em 
diversos conflitos da nossa 
sociedade”.

Projeto prevê para 1.057,78 km de asfalto e 51 novas pontes

Compras suspeitas são investigadas na Stop Loss 

Ideia é que o programa seja válido para as dívidas
contraídas até 2019

EDITAL. O valor total estimado para a contratação desses projetos é de R$ 39 milhões

RONDONÓPOLIS

Operação afasta secretário e cumpre
buscas em residências e gabinetes

INCENTIVO

Deputada propõe discussão de Refis
às empresas e retomada da economia 

CRIME DE RACISMO

Senado aprova in-
clusão de agravante 
no Código PenalFOTO: ASSESSORIA POLÍCIA CIVIL-MT

FOTO: DIVULGAÇÃO

Matéria segue agora para a Câmara 

FOTO: MARYANNA OLIVEIRA /AGÊNCIA BRASILZZ
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cia a pandemia da Covid-19, 
tudo ratificado pelo chefe do 
executivo municipal.

A segunda fase de-
monstra o acerto na execu-
ção da primeira etapa da 
operação, pois com os novos 

elementos coletados surgiu 
o provável envolvimento de 
mais um secretário, havendo 
maiores indicativos da forma-
ção de uma estrutura crimi-
nosa instalada no executivo 
municipal.

foram diretamente afetados 
e impactados pela pande-
mia”, finalizou.

Além de ajudar Mato 
Grosso a recuperar possí-

veis perdas na arrecadação 
ocasionadas pela Covid-19, o 
Refis deve incentivar a reto-
mada da economia nos mu-
nicípios e no setor produtivo.

uma extensão de 91,51 qui-
lômetros das rodovias MT-
338, MT-324 e MT-130, além 

de outras duas pontes nas 
MT-324 e MT-130. Já para o 
Lote 4 está previsto a ela-

boração de 209,42 quilôme-
tros de trechos das rodovias 
MT-488, MT-242 MT-222, 

MT-010, MT-443 e MT-487 
e mais sete pontes nas MT-
222, MT-010 e MT-443.



Senar vai oferecer cursos para
produtores e público em geral
DA REPORTAGEM

A partir de dezembro, 
o Senar-MT vai disponibilizar 
alguns cursos na modalida-
de de ensino à distância para 
qualquer pessoa que queira 
conhecer mais sobre o agro-
negócio. Os treinamentos 
serão gratuitos. A ideia é am-
pliar o conhecimento sobre o 
agronegócio, além de incen-
tivar o empreendedorismo 
rural e facilitar o acesso a al-
gumas ferramentas digitais 
que fazem parte da rotina do 
campo.

Inicialmente, o público 
geral terá acesso a dois trei-
namentos, com 12 horas de 
duração cada. Segundo o di-
retor de operações do Senar-
-MT, Guto Zanata, um deles é 
o de introdução ao agrone-
gócio.

“Como o nome diz, o 
curso traz um conhecimen-
to introdutório sobre o agro-
negócio. O aluno vai conhe-
cer as cadeias, as épocas de 
plantio, como funciona a 
comercialização, quais são 
os principais pontos que o 
produtor tem que estar aten-
to, etc. Esse curso, inclusi-
ve, também vai ser utilizado 

dentro da nossa instituição 
para fazer a capacitação e 
alinhamento tecnológico de 
conhecimento dos nossos 
colaboradores, principal-
mente da equipe que não é 
ligada à agrociência, como o 
pessoal da contabilidade, do 
financeiro, do administrati-
vo”, comenta.

Outro curso que será 
liberado para qualquer pes-
soa que queria ampliar os co-
nhecimentos sobre o mundo 
rural, é o de empreendedo-
rismo agro. “Ele é uma ex-
tensão do ‘Agro Atitude’, que 
é um programa que o Senar-
-MT desenvolveu interna-
mente e que tem o interesse 
de desenvolver essa vontade 
de empreender do produtor 
rural e também de pesso-
as que, às vezes, não são do 
agro, mas que possam ter 
interesse de empreender no 
agronegócio”, explica Zana-
ta.

Também serão lança-
dos dois treinamentos com 
conteúdos direcionados 
para o produtor rural, com 
temas que fazem parte do 
dia-a-dia do campo: emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica e 
emissão da Guia de Trânsito 

DA REPORTAGEM

A palavra vem do latim 
“puls”, que significa sopa 
grossa com alta capacidade 
de saciedade. Na prática, as 
“pulses” são sementes se-
cas comestíveis de legumes, 
entre as quais se destacam 
grão-de-bico, feijão-comum, 
feijão-caupi, fava, ervilha, len-
tilha, tremoço e guandu. Já 
os “grãos especiais” são cul-
turas com potencial para de-
senvolvimento e agregação 
de renda ao campo, entre as 
quais estão o milho pipoca, 
amendoim, gergelim, linha-
ça, além do próprio feijão e 
do grão-de-bico.

Opção para a segun-
da safra, o cultivo destes 
grãos tem ganhado espaço 
em Mato Grosso. O estado 

DA REPORTAGEM

Os produtores rurais 
de Nova Xavantina já plan-
taram cerca de 70% das la-
vouras com soja. Dos 65 mil 
hectares estimados, 45 mil 
foram semeados. Conforme 
o presidente do Sindica-
to Rural, Endrigo Dalcin, as 
chuvas continuam irregula-
res, o que prejudica inclusive 
a soja já semeada.

Alguns talhões de la-
vouras em diversas proprie-
dades exigiram replantio. 
Contudo, em outras fazen-
das a semeadura já foi en-
cerrada. As previsões indi-
cam ainda que boas chuvas 
devem ocorrer somente no 
dia 5 de dezembro. Dalcin 
entende que esse é um dos 
piores períodos de plantio 
da soja, já que a safra será 
menor em fevereiro devido 
o atraso na semeadura.

já se destaca na produção 
de gergelim, é responsável 
e avança nas apostas com o 
grão-de-bico. Quem investe 
nestas alternativas busca di-
versificar o campo, mirando 
também nas oportunidades 
deste mercado potencial, 
que tem demanda sólida e 
crescente, especialmente 
fora do Brasil.

De acordo com o geren-
te de inteligência de merca-
do do Imea, Cleiton Gauer, 
o panorama do mercado 
de pulses e grãos especiais 
apresenta uma crescente 
demanda mundial pelo con-
tinente asiático. 

O destaque fica para a 
Índia, onde o vegetarianismo 
é bastante difundido, elevan-
do a demanda por estas le-
guminosas.

DA REPORTAGEM

A colheitadeira de grãos 
Axial-Flow 9250 Automation, 
lançamento da Case IH, foi o 
grande destaque escolhido 
pelo público como máquina 
do ano, no prêmio Machine 
of The Year 2020/2021. Entre 
todas as categorias, essa é 
a mais importante da com-
petição, pois leva em consi-
deração a opinião direta do 
produtor rural, que escolheu 
entre 44 máquinas agrícolas, 
de 22 marcas diferentes que 
estavam na disputa.

“A Case IH é uma mar-
ca referência em inovação, 
tecnologia e pioneirismo. 
Esses prêmios são reflexos 
dos constantes investimen-
tos que fazemos na área de 
tecnologia para entregar-
mos as melhores máquinas 
ao produtor rural”, comenta 
Eduardo Penha, responsável 
pelo Marketing Comercial da 
Case IH.

“Recentemente, fize-
mos uma série de lançamen-
tos e ficamos muito felizes 

pela colheitadeira de grãos 
Axial-Flow 9250 Automation 
ser considerada a máquina 
do ano, eleita por votação do 
produtor rural, o que tornou 
a eleição ainda mais espe-
cial”, complementa.

Com sistema inteligen-
te de regulagem automática, 
as colheitadeiras Axial-Flow 
Série 250 Automation AFS 
Harvest Command têm qua-
tro modos de colheita que 
proporcionam mais simplici-
dade na operação e aumen-
tam a produtividade. Com 16 
sensores que coletam dados 
do sistema industrial, o Au-
tomation se autorregula e 
encontra o ponto ótimo de 
trabalho para cada situação.

O sistema de automa-
ção real controla automati-
camente nove operações da 
colheitadeira sem necessida-
de de intervenções do opera-
dor. 

A marca apresenta tam-
bém as novas plataformas 
Draper TerraFlex 4F disponí-
veis nos tamanhos de 30, 35, 
40 e 45 pés.

Foto: Divulgação

Serão 4 treinamentos inicialmente

MT Estado já é o maior produtor de gergelim do Brasil

Produtores rurais plantaram 45 mil dos 65 mil estimados Colheitadeira foi eleito a melhor máquina do ano

GRATUITOS. Objetivo é ampliar conhecimento sobre o agro, além de incentivar o empreendedorismo rural

ALTERNATIVA

Em MT, produção de pulses e grãos
especiais tem caminho promissor

NOVA XAVANTINA

70% das lavouras de soja
já foram semeadas

PRÊMIO

Colheitadeira Axial-Flow 
9250 é eleita a melhor 
máquina do ano

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Animal Eletrônica. “Só que 
esses cursos serão disponibi-
lizados primeiramente para 
os sindicatos rurais de Mato 
Grosso, com intenção de 
capacitar os colaboradores 
dos sindicatos para que eles 
possam orientar e ajudar o 
produtor na emissão desses 
documentos. Mas a partir de 
fevereiro esses cursos tam-
bém estarão disponíveis para 
o grande público”, comenta.

Todas as aulas foram 
produzidas e gravadas pela 
equipe de instrutores e téc-
nicos do Senar-MT e do Sis-
tema Famato. É a aposta na 
modalidade de ensino à dis-
tância como uma ferramen-
ta essencial para disseminar 
informações e conhecimen-
to. “A gente entende que o 
EAD é uma tecnologia, uma 
modalidade de ensino que 
tem ganhado bastante espa-
ço e isso ficou muito eviden-
te nesse ano de 2020 com 
a pandemia, quando muita 
gente teve restrição de lo-
comoção e de reunião de 
pessoas né. Então, a gente 
entendeu que é um momen-
to mais do que propício para 
entrar nessa modalidade de 
ensino”, conclui Zanata.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701725900  966179851
279002800662200  010042251
279002701288600  009463991
279002701354200  026251361
279002700221900  065136889
279002701402500  053414601
279002701568200  058024461
279002800814700  001009841
279002800684900  001009841
279002800872300  027263031
279002800218000  253514238
279002701726500  050839731
279002701423200  985195061
279958300024200  031325591
279002800887700  307542400
279750100013300  041270081
279647800   288972990001
279060600   260347300001
279002700511200  045802671
279002701079600  010742081
279002701618500  545446881
279002701419800  050704511
279958300026700  689294711
279002900033500  044578611
279002701509400  023626411
279002800724400  058701029
279002701549300  861983511
279196200004500  813263190
279002701372300  030104351
279002701612200  059163411
279153200   154250350001
279002701117400  094536199
279578100   056049770001
279399800000500  007187350
279002100265500  830570131
279589000   020350680001
279002701526900  060029921
279002701595200  024112499
279345100   072842240001
279658900   204608280001
279002800872700  932042646
279002701441800  039195451
279648700   062204660001
279002700244600  969749581
279002701180300  066883255
279002701275600  040652591
279002700336400  030080341
279042800   073620180001
279002700784700  025620781
279388700   069072840001
279002701239600  000234251
279002800676000  353360721
279002701426100  810836101
279002701715400  000178991
279002701710000  012545771
279603100   286187380001

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL – MT
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA 

DE PREÇO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Feliz Natal - MT, situada na Avenida Maravilha, 
Praça da Bíblia, Centro. Feliz Natal – MT através da Comissão Permanente 
de Licitação; torna público para conhecimento dos representantes legais das 
empresas participantes do processo licitatório acima mencionado, a sessão 
de abertura dos envelopes de proposta de preços das empresas habilitadas, 
a qual será realizada no dia 30 de novembro de 2020 as 08h00min na sala 
da Comissão de Licitação, conforme (PRÉ ESTABELECIDO NA) na Ata de 
Julgamento da Documentação de Habilitação, publicação circulada no jornal 
Ofi cial Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato Grosso - AMM - edição 
nº. 3.606 - pg nº. 169, em 16/11/2020, SITE UG 
https://www.feliznatal.mt.gov.br/Licitacoes-da-Prefeitura/Concorrencia-publi-
ca/Aviso-de-licitacao-concorrencia-publica-n-0012020282
 e Diário Ofi cial do Estado do Mato Grosso - DOE - Edição nº. 27.878, pg nº. 
122, em 16/11/2020, após prazo recursal da fase de habilitação, sem interposi-
ção de recurso, licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2020, objetivan-
do a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZA-
ÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN-
TE DA RODOVIA MT - 225, TRECHO ÁREA URBANA DE FELIZ NATAL - MT, 
NUMA EXTENSÃO DE 6,00 (SEIS) KM, CONFORME CONVÊNIO Nº. 0481-
2020, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTU-
RA E LOGÍSTICA – SINFRA/MT E O MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT. Feliz 
Natal – MT, 26 de novembro de 2020.

DULCILENE TSCHINKEL
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 004/2020
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO torna público que o 
Prefeito Municipal, Sr. Mauricio Ferreira de Souza, em despacho administrati-
vo REVOGOU o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 020/2020, e todos 
os atos que dele deram origem ao qual tinham como objeto o CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE CÂMERAS E EQUIPAMEN-
TOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO MUNICI-
PAL, INSTALADOS NA CENTRAL E EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, dada 
a notifi cação recomendatória nº 70/2020 do Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso.

 Peixoto de Azevedo, 25 de novembro de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Chefe Departamento de Licitação e Contratos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER o notifi cado ZELEMINO FERRARI, ora apontado 
como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 22967, em que se requer 
a retifi cação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIA-
MENTO do imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã, com área total 
de 216,0551 há (duzentos e dezesseis hectares, cinco ares e cinquenta e 
um centiares), localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 174, 
Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Irney Milani e 
sua esposa Debora Carlott, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de pro-
priedade do já referido notifi cado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTI-
FICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de pu-
blicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante 
este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min 
as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades 
rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 21 de agosto de 2020.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 – DATA 30/10/2020 
– OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA REFERENTES 
AO VALOR E VIGENCIA - CONTRATADO: TRANSPORTES ZANESCO LTDA 
ME - CNPJ N.º 06.085.151/0001-76 – VALOR DO ADITIVO R$ 252.450,00 
(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA 
REAIS) – VIGENCIA: 30/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
084/2020 – DATA 26/11/2020 – OBJETO: ESTABELECER O EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO ACRESCIMO NO VALOR DO ITEM 03 DISPOS-
TO NA CLÁUSULA QUARTA – CONTRATADO: AUTO POSTO NOVA UBIRA-
TÃ LTDA - CPNJ: 13.578.932/0001-68 – VALOR ATUAL ITEM 03: R$ 3,06.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

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

CELSO DE OLIVEIRA CNPJ: 04.128.582/0001-47, Loca-
lizada RUA DAS IPOMEIAS 2235 , Sinop-MT, solicita o 
comparecimento do funcionário ODAIR JOSE DA SILVA, 
CTPS 09431 SÉRIE 00012/MT, no prazo de 72 horas sob 
pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual confi gura Aban-
dono de Emprego. Sinop/MT 27 de Novembro

ALLAN RAFAEL FRIZON, CPF: 031.098.681-80, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT 
a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para 
a atividade de CONDOMÍNIO UNIFAMILIAR HORIZON-
TAL, localizado na rua Projetada 02, Lote 23, Quadra 04, 
Residencial Deville, Sinop-MT. Não foi determinado EIA/
RIMA. Responsavel Técnico: ENG. FLORESTAL EDSON 
FIABANI, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.fi abani@
gmail.com.

O Sr. FRANZ XAVER PHILIPP, brasileiro, agricultor, ins-
crito no CPF sob o n° 305.411.158-04, proprietário da 
Fazenda Pingo D’agua. Torna público que requereu pe-
rante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a 
renovação da Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes carac-
terísticas: LO n° 310965/2015 Município: Primavera do 
Leste- MT, Modalidade: aspersão por Pivô Central; pro-
cesso SAD 11665/2005 não foi determinado a elaboração 
de EIA/RIMA;

ALLAN RAFAEL FRIZON, CPF: 031.098.681-80, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT 
a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para 
a atividade de CONDOMÍNIO UNIFAMILIAR HORIZON-
TAL, localizado na rua Projetada 02, Lote 23, Quadra 04, 
Residencial Deville, Sinop-MT. Não foi determinado EIA/
RIMA. Responsavel Técnico: ENG. FLORESTAL EDSON 
FIABANI, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.fi abani@
gmail.com.

DEPÓSITO O BARATÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, CNPJ: 39.368.111/0001-90, torna público que re-
quereu junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças Prévia, 
de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para atividade 
de comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e 
telhas, localizada na Rua Turmalinas, nº 215, Industrial 1° 
Etapa, Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

DORNELES MISSIO, CPF 025.697.879-49, torna público 
que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT a Licença de 
Operação (LO) para atividade de irrigação, realizada pelo 
sistema de aspersão móvel tipo pivô central na Faz. Nos-
sa Senhora Aparecida, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO 
FOI determinado EIA/RIMA.

TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA S.A., 
CNPJ 06.331.414/0003-41, torna público que requereu 
junto à SAMA/SORRISO-MT a Licença de Operação (LO) 
para atividade de irrigação, realizada pelo sistema de 
aspersão móvel tipo pivô central na Faz. Poranga, Zona 
Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

IRNEY MILANI, CPF 848.789.831-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença de Operação (LO) 
para atividade de irrigação, realizada pelo sistema de as-
persão móvel tipo pivô central na Faz. Vale das Águas, 
Zona Rural de Nova Ubiratã/MT. Não foi determinado 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 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 

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) 
, 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 

VENDAS

25,26,27 /11/2020.

27,28,01/ 12/2020.

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 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de novembro de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 27 de novembro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 10 de dezembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 10 de dezembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 10 de dezembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
equipamentos e materiais de proteção individuais (EPI'S). LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2020

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 045/2020
Objeto: contratação de empresa para construção de Escola Nova 
Municipal de Educação Básica no loteamento Jardim Europa, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 14 de dezembro de 2020. 
Horário: 14:00 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.
Nova Mutum - MT, 26 de novembro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 25 de 
Novembro de 2020, com início às 08:30hs, tendo como objeto o registro 
de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da secretaria municipal de cidadania e 
assistência social e seus departamentos, e os programas sociais e 
despertando talentos da secretaria de esporte. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 172135, 206814, 211027, 220231, 
225344, 225744, 225755, 230252, 822121, 823670, 823699, 823702, 
823708, 823714, 823752, 823753, 823754, 823755, 823795, 823799, 
823805, 823809, 823824, 823831, 823832, 823880, 829285, 829465, 
830827, 830831, 830832, 830833, 830834, 831138, 831139, 831338, 
832813, 832841, 832905, 834827, 834841, 834847, M B FERNANDES & 
CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 28.346.707/0001-73 no valor de 
R$ 152.442,35; Itens 6753, 170139, 177387, 186935, 196371, 198327, 
202553, 205515, 206809, 206818, 206819, 206832, 207647, 207682, 
211026, 217985, 220506, 220507, 220532, 220617, 220806, 222966, 
225349, 225389, 225690, 225719, 230258, 230264, 230265, 230266, 
230273, 819832, 821362, 822079, 823671, 823672, 823673, 823674, 
823678, 823680, 823681, 823682, 823691, 823694, 823697, 823698, 
823700, 823701, 823715, 823716, 823732, 823734, 823735, 823736, 
823744, 823745, 823746, 823748, 823750, 823751, 823797, 823798, 
823808, 823813, 823817, 823834, 823836, 823839, 823853, 823855, 
824886, 824888, 827150, 827627, 829283, 829284, 829313, 829346, 
829353, 829367, 829374, 829381, 829396, 829408, 829409, 829425, 
829466, 829956, 830828, 830829, 830830, 830835, 831137, 831198, 
832840, 833027, 834828, 834831, 834839, 834840, 834846, 837954, 
838378, RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 08.117.493/0001-56 no valor de R$ 418.786,30; Itens 
213776, 225337, 822072, 823695, 823696, 823743, CASA DE CARNES 
CHAPECO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 07.980.187/0001-86 no 
valor de R$ 17.632,30. Nova Mutum - MT, 26 de Novembro de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 25 de Novembro 2020, com 
início às 15:00, tendo como objeto aquisição de material permanente do 
tipo descensor manual de ferro com rodas para uso no cemitério 
municipal, do qual foi vencedor a empresa: Item 838331, AWB 
LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
19.939.011/0001-60 no valor de R$ 9.999,99. Não houve manifestação 
de recursos. Nova Mutum - MT, 25 de Novembro de 2020.

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller

Objeto: Contratação de empresa para construção do muro com gradil 
metálico no CMEBI - Recanto dos Encantos, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 14 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.

Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 26 de novembro de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2020
Objeto: aquisição de equipamentos de Informática, computadores, 
notebooks e datashow, para equipar as Escolas e Creches Municipais - 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Tipo: Aberto e Fechado 
Disputa: MENOR PREÇO por ITEM - Data de abertura: 10 de dezembro 
de 2020. Horário: 14h30min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: 
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 e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Objeto: o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresas para o fornecimento de lubrificantes, fluídos e graxas, que 
atendam as especificações técnicas exigidas nos manuais de instrução 
dos ônibus escolares, atendendo às necessidades da Secretaria de 
Educação e Cultura. Tipo: Aberto e Fechado, Disputa: MAIOR 
DESCONTO por ITEM – Data de abertura: 10 de dezembro de 2020. 
Horário: 09h00min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser 
obtido no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, 
ou pelo e-mail: eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone 
**65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 26 de novembro de 2020.

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 26 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 044/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
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Há 4 jogos sem fazer gols,
Cuiabá encara hoje o Avaí
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá vive seu 
pior momento na Série B 
do Campeonato Brasilei-
ro. Depois de viver o auge 
com a liderança em al-
gumas rodadas, a equipe 
venceu apenas um dos 
últimos oito jogos, está há 
quatro jogos sem vencer – 
e sem marcar gols – e caiu 
para a 5ª posição, saindo 
do seleto grupo que sobe 
à elite nacional.

Para se recuperar na 
competição, o Cuiabá re-
cebe hoje (27) o Avaí, na 
Arena Pantanal, a partir 
das 21h30. No primeiro 
turno, o rival foi presa fácil 
para o Dourado, que ven-
ceu em plena Ressacada 
por 1 a 0. À época, os cata-
rinenses amargavam sua 
terceira derrota seguida 
e estavam na zona de re-
baixamento. Agora, a si-
tuação é completamente 
diferente.

O Avaí se recuperou 
no campeonato e ocupa 
justamente a 6ª posição, 
logo atrás do Cuiabá, com 
um ponto a menos (37 a 
36). A equipe busca a vitó-
ria justamente para ultra-
passar os mato-grossen-
ses e ainda torcer contra o 
Juventude para entrar no 
G4.

Já o Cuiabá, que não 
venceu uma partida se-
quer neste mês de no-
vembro, quer continuar 
na luta pelo acesso e re-
tornar ao grupo dos qua-
tro melhores. Desde a sa-

ída inesperada do técnico 
Marcelo Chamusca para o 
Fortaleza, no lugar de Ro-
gério Ceni, que foi para o 
Flamengo, a equipe não 
engrenou. Nas mãos do 
treinador Allan Aal, alguns 

Foto: AssessoriA

Cuiabá perdeu do Confiança e está pressionado na Série B

SÉRIE B. Com um empate e três derrotas, Dourado saiu do G4 e vê adversário na cola

Fábio tem contrato até 31 de dezembro

Foto: Bruno HAddAd

DA REPORTAGEM

Marinho valorizou a van-
tagem do Santos nas oitavas 
de final da Libertadores, mas 
destacou a necessidade de 
não se acomodar com o re-
sultado. O Peixe venceu a 
LDU (EQU) por 2 a 1 na noite 
de terça, em Quito, e decidirá 
a vaga daqui a uma semana, 
na Vila Belmiro.

“Independentemente 
da altitude, Marcelo Fernan-
des falou para tentarmos 
vencer. LDU é equipe forte 
aqui, mas nós sabemos do 
nosso potencial. Foi grande 

jogo. Tivemos a felicidade de 
vencer. E vamos manter os 
pés no chão, trabalhando for-
te porque no Brasil também 
vai ser difícil. Cabecinha no 
lugar e pezinho no chão”, dis-
se Marinho.

“Comprometimento. 
Equipe fez o melhor, de acor-
do com a estratégia. Todos 
correram e se dedicaram. 
Todos abraçaram o traba-
lho, brigamos pela causa e 
fizemos grande jogo. Fomos 
merecedores dessa vitória”, 
completou. Como o gol fora 
de casa é qualificado na Li-
bertadores, o Santos pode 

Marinho prega cautela na Libertadores

SANTOS

Marinho celebra vantagem na 
Libertadores, mas com cautela

Foto: divulgAção

DA REPORTAGEM

O fim do ano se apro-
xima, e o Cruzeiro, mesmo 
cercado por incertezas, tenta 
planejar seu 2021. Em termos 
de elenco, dois atletas têm 
contrato apenas até 31 de de-
zembro e, hoje, não teriam 
condições de disputar a reta 
final da Série B: o goleiro Fá-
bio e o volante Filipe Macha-
do.

Oficialmente, o Cruzeiro 
não comenta sobre negocia-
ções em andamento. A com-
petição mais importante do 
time na temporada está pre-
vista para terminar no fim de 
janeiro. Hoje, a equipe ainda 
briga contra o rebaixamento.

Fábio é titular do Cruzei-
ro há 15 anos. Só ficou fora da 
equipe – e com chances de 
efetivamente se tornar reser-
va – em 2017, após lesão grave 
no joelho. Retomou a condi-
ção e foi importantíssimo no 
bicampeonato da Copa do 
Brasil, de 2017 e 2018.

A permanência dele na 
Toca da Raposa depende de 
um acerto salarial, já que os 
vencimentos do atual víncu-

lo estão bem acima do teto 
acertado para a disputa da 
Série B. Fábio, assim como 
outros atletas do elenco, 
acertaram uma repactuação 
para seguirem na Toca, com 
a diferença parcelada a partir 
de maio de 2021.

Uma eventual perma-
nência na Série B para a pró-
xima temporada dificultaria 
o acerto dessas contas, além 
de fazer com que o salário 
do novo contrato precisasse, 
mais uma vez, ser adequado 
ao teto. Principal referência 
do Cruzeiro em campo no sé-
culo XXI, Fábio tem 909 parti-
das e 12 títulos com a camisa 
celeste.

A situação de Filipe Ma-
chado também não é das 
mais simples. O jogador che-
gou ao Cruzeiro em janeiro, 
emprestado pelo Grêmio, na 
negociação que envolveu a 
ida de Orejuela para Porto 
Alegre. O contrato do volan-
te com a Raposa vai até 31 de 
dezembro, mas, em função 
de o vínculo com o Grêmio 
terminar no mesmo dia, não 
há como prorrogar o emprés-
timo até o fim da Série B.

CRUZEIRO

Meta é renovar contratos
com Fábio e Filipe Machado

DA REPORTAGEM

Após garantir a classi-
ficação para a semifinal do 
Campeonato Mato-gros-
sense, o Nova Mutum anun-
ciou mais dois reforços. O 
meio-campista Rennan Oli-
veira, 29 anos, e o defensor 
Diego Rocha, 28, chegam 
para fortalecer o elenco do 
Azulão, que espera o vence-
dor do duelo entre Cuiabá 
e Luverdense (dias 3 e 6 de 
dezembro).

Rennan Oliveira estava 
atuando no futebol tailan-
dês e passou também pelo 
Al-Ain, da Arábia Saudita. 
No Brasil, atuou por Lajea-
dense, Aimoré, Brasil de Pe-
lotas, todos no Rio Grande 
do Sul, além de passagens 
por Operário/PR, São Bento/

SP e Luverdense.
“É uma honra fazer 

parte da equipe nesse novo 
desafio e estou disposto a 
dar o meu melhor no dia a 
dia. Não faltará garra e de-
terminação para juntos al-
cançarmos os objetivos tra-
çados pelo clube”, disse.

Já Diego Rocha é za-
gueiro e lateral-esquerdo 
e estava no Democrata, de 
Governador Valadares/MG, 
disputando o Campeonato 
Mineiro Módulo 2. Ele tem 
passagens por diversos clu-
bes do interior do Rio Gran-
de do Sul, como Inter de 
Santa Maria, Bagé, Aimoré, 
São Paulo, Ypiranga, Gua-
rany de Bagé e São Borja.

“Vestir a camisa do 
Nova Mutum será um pra-
zer e muito gratificante. 

MATO-GROSSENSE

Nova Mutum anuncia contratação 
de reforços na zaga e no ataque

Nova Mutum está na semifinal aguardando o adversário

Foto: AssessoriA

jogadores deixaram de 
render e a equipe tem fei-
to jogos abaixo do nível.

Para ajudar, os pro-
blemas internos começam 
a surgir. Nesta semana, 
sem esclarecer os moti-

vos, a diretoria informou o 
desligamento do lateral 
Hayner. Ele disputou 30 
partidas, a maioria como 
titular, e era sondados 
por outras equipes. Para o 
jogo diante do Avaí, nesta 

noite, o treinador não deve 
contar com os atacantes 
Elton e Yago, que testa-
ram positivo para Covid-19 
momentos antes da der-
rota para o Confiança, na 
última terça. O zagueiro 

Anderson Conceição, des-
taque do setor defensivo, 
também fez o exame, mas 
testou negativo. Por apre-
sentar sintomas gripais, foi 
vetado para o duelo e ain-
da é dúvida para hoje.

Espero retribuir ao clube 
da melhor forma possível e 
ajudar na conquista dos ob-
jetivos traçados”, comentou 
o defensor.

Em contrapartida, o 

Nova Mutum comunicou 
a saída do atacante Bruno 
Corrêa, que recebeu uma 
proposta do Bahrein e, após 
negociação, a diretoria libe-
rou o atleta.

empatar ou até perder por 1 
a 0 para avançar às quartas 
de final. 

A decisão ocorrerá na 

próxima terça, também às 
18h15, na Vila Belmiro. 2 a 1 
levaria a eliminatória para os 
pênaltis.
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Rota do Oeste começa a
usar asfalto reciclado
DA REPORTAGEM

O pavimento susten-
tável desenvolvido especial-
mente para a BR-163/364, em 
Mato Grosso, começa a ser 
aplicado na região de Janga-
da, onde é realizada a segun-
da etapa do Plano Anual de 
Recuperação do trecho sob 
concessão da Rota do Oeste. 
No Brasil, esta é a primeira 
obra rodoviária com empre-
go de pavimento e borracha 
reciclados.

O material é resultado 
de dois anos da pesquisa 
“Aproveitamento de Resídu-
os de Pavimentos Asfálticos 
(RAP) em regiões de alta 
temperatura e tráfego pesa-
do”, coordenada pela Con-
cessionária Rota do Oeste 
em parceria com a Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT). O estudo tem a 
anuência da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT).

Idealizador e respon-
sável pela pesquisa, o coor-
denador de Engenharia da 
Rota, Rheno Tormin, aponta 
que a iniciativa inovadora 
representa importante ga-
nho econômico e ambiental, 
oferecendo o mesmo de-
sempenho de um pavimen-

to produzido com 100% de 
materiais novos. Para esta 
etapa, estão sendo utiliza-
das misturas asfálticas com 
menor temperatura de usi-
nagem e de compactação, 
denominadas “Misturas As-
fálticas Mornas”, incluindo a 
adição de agregados prove-
nientes da Fresagem de Re-
vestimentos Asfálticos Dete-
riorados, denominados por 
sua sigla em inglês RAP - Re-
claimed Asphalt Pavement.

“Do ponto de vista 
econômico, é extremamen-
te vantajosa a reutilização 
deste tipo de material, pois 
reduz a quantidade do uso 
de brita na mistura”. Cabe 
destacar ainda que o RAP, 
pelo fato de se constituir em 
matéria prima para misturas 
asfálticas recicladas contri-
bui com a preservação do 
meio ambiente. “Esse é o 
passo inicial para uma polí-
tica de aproveitamento de 
resíduos de fresagem da 
Rota do Oeste. Nos Estados 
Unidos, a reciclagem de RAP 
supera a do plástico e do 
papel. No Brasil, ainda esta-
mos iniciando. Foram feitas 
algumas aplicações experi-
mentais em outras rodovias 
do país, mas a BR-163/364, 
em Mato Grosso, é a primei-

DA REPORTAGEM

O sargento aposentado 
da Polícia Militar, Ezio da Silva 
Leal, 51 anos, foi assassinado 
com um tiro no tórax no Jar-
dim São Luiz, em Cáceres, na 
noite de quarta (25). O autor: o 
próprio filho, de 17 anos, que foi 
apreendido.

Segundo o boletim de 
ocorrência da Polícia Militar, 
o PM e os dois filhos estavam 
em casa, quando iniciou uma 
discussão entre o pai e o filho 
mais velho. Ao ser repreendido 
pelo pai, o adolescente ficou 
nervoso, pegou a arma do pai 
e disparou várias vezes. Ezio foi 
baleado e socorrido ao Hospital 
Regional de Cáceres, passou 
por cirurgia, mas não resistiu e 
morreu.

O adolescente fugiu do 
local de bicicleta, mas foi loca-
lizado e detido em um bar. O 
suspeito foi levado à delegacia 
e o caso será investigado pela 
Polícia Civil.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so estuda conceder à iniciativa 
privada mais cinco trechos de 
rodovias estaduais, a partir do 
ano que vem. Conforme a pu-
blicação, em dezembro de 2020 
deve ser lançado um novo edi-
tal de licitação para concessão 
da MT-010, que liga Cuiabá à 
BR-163. “Em 2021, devemos ter 
novos leilões. Estamos avalian-
do ao menos cinco rodovias”, 
afirmou o governador Mauro 
Mendes. Ontem (26), o Estado 
leiloou 3 lotes de rodovias esta-
duais, na sede da B3, a bolsa de 
valores oficial do Brasil, em São 
Paulo. As concessões contri-
buem para que o Estado possa 
investir em obras nas rodovias 
não pavimentadas. Em menos 
de dois anos, foram mais de mil 
km de asfalto novo construído 
pela atual gestão e dois mil km 
recuperados.

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de 
Sinop inicia neste sábado (28) 
a campanha de vacinação an-
tirrábica animal 2020. A vaci-
nação começa às 8h e segue 
até às 17h, em vários pontos de 
imunização que serão monta-
dos em escolas do município. 
A meta é vacinar um total de 
7 mil animais. Entre as reco-
mendações para a vacinação 
estão: todos os animais a par-
tir de 3 meses de idade podem 
ser vacinados; animais doentes 
não devem ser vacinados; cães 
bravos devem ser levados com 
focinheiras, guia e corrente; 
gatos devem ser transportados 
em caixas próprias ou sacos; os 
animais devem ser levados por 
adultos para evitar acidentes; 
levar as carteirinhas do ano 
passado para se fazer um his-
tórico dos animais. 

A vacinação ocorre de 
acordo com o seguinte crono-
grama e locais:

28/11/2020 - das 8h às 17h
EE São Vicente de Paula – 

São Cristóvão e região;
EE Armando Dias – Boa 

Esperança e região;

EE Pissinatti Guerra – Jar-
dim Primaveras e região;

EE Ênio Pepino – Centro 
e região;

EE Nossa Senhora de Lur-
des – Nossa Senhora e região.

05/12/2020 - das 8h às 17h
EMEB Rodrigo Damasce-

no – Jardim Violetas e região;
EMEB Vereador Rodolfo 

Valter Kunze – Jardim Botânico 
e região;

EE Paulo Freire – Jardim 
Oliveiras e região;

EMEB Professora Ana 
Cristina De Sena – Novo Estado 
e região;

EE Edna Dalabetta – Jar-
dim Umuarama e região.

12/12/2020 - das 8h às 17h
EE professora Maria De 

Fátima Gimenez Lopes – Jar-
dim Celeste e região;

EE Edeli Mantovani – Jar-
dim São Paulo e região;

EMEB Professora Taciana 
Balth Jordão – Jardim Paraíso 
e região;

EMEB Basiliano do Car-
mo De Jesus – Jardim Lisboa e 
região;

EMEB Lizamara Apareci-
da Oliva De Almeida – Jardim 
Imperial e região.

Foto: Divulgação

Esta é a primeira obra rodoviária com emprego de pavimento e borracha reciclados

Ao ser repreendido pelo pai, adolescente pegou a arma do pai e disparou

BR-163/364. Obra rodoviária é a primeira feita com asfalto reciclado no Brasil

CÁCERES

Sargento da PM é assassinado
pelo filho de apenas 17 anos

LEILÃO

Governo de MT planeja concessão de 
mais 5 rodovias para 2021

SINOP

Vacinação antirrábica
animal inicia no sábado

Foto: arquivo pessoal

ra a receber o material como 
parte da recuperação efetiva 
do pavimento”, explica Tor-
min.

No Brasil, em particu-
lar na região Centro-Oeste, 
os principais problemas que 
ocorrem nos pavimentos as-
fálticos estão relacionados 
com a resistência à fadiga e 
ao acúmulo de deformação 
permanente nas trilhas das 
rodas devido às altas tem-
peraturas e intenso tráfego 
de veículos pesados. O dire-
tor de Engenharia da CRO, 
Lucas Suassuna, acrescenta 
que “a técnica adotada neste 
momento demonstra que há 
ganhos em termos de vida 
útil do pavimento diante da 
menor exposição da massa 
asfáltica ao calor na sua usi-
nagem, em decorrência do 
uso do aditivo evotherm”.

O professor voluntário 
do curso de Engenharia de 
Transportes da UFMT, Luiz 
Miguel de Miranda, comple-
menta que o uso do RAP na 
massa asfáltica representa 
redução na quantidade de 
brita ‘nova’, asfalto e com-
bustível para aquecer a mis-
tura asfáltica.

Formado por brita, li-
gantes e polímeros, o pavi-
mento leva centenas de anos 

Foram recuperados dois mil km

Meta é vacinar 7 mil animais

Foto: Mayke toscano

Foto: Divulgação

para se decompor e chega a 
ser comparado, pelo profes-
sor Miguel, ao diamante, que 
“não acaba nunca”. O mate-
rial removido durante a re-

cuperação do asfalto segue 
‘vivo’ e ao ser reciclado, está 
pronto para seguir útil e com 
a finalidade para qual foi de-
senvolvido. “O que vemos no 

Brasil é um desperdício de 
dinheiro e material. 

Com o reaproveitamen-
to do fresado, só vemos be-
nefícios”.
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Contran revoga suspensão de
prazos de CNHs e veículos
DA REPORTAGEM

O Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Con-
tran) publicou no Di-
ário Oficial da União a 
resolução n° 805 que, 
reestabelece os prazos 
de processos e procedi-
mentos das entidades 
do Sistema Nacional de 
Trânsito e das entida-
des públicas e privadas 
prestadoras de serviços 
relacionados ao trân-
sito, revogando a reso-
lução n° 782 de 2020, 
que determinava a sus-
pensão e interrupção 
de alguns prazos rela-
cionados a habilitação 
e veículos. A resolução 
n° 805 entrará em vigor 
no próximo dia 1° de de-
zembro. Entenda como 
será.

VENCIMENTO
DA CNH
Os documentos de 

habilitação (CNH, PPD e 
ACC) vencidos em 2020 
ganharam mais um ano 
de validade. A mesma 
regra se aplica a valida-
de dos cursos especiali-
zados. 

Portanto, para fins 
de fiscalização, qual-
quer documento de 
habilitação vencido em 
2020 deve ser aceito até 
o último dia do mês cor-
respondente em 2021. 
Só estarão irregulares 
decorridos 30 dias após 
o “novo vencimento”.

EMPLACAMENTO
E TRANSFERÊNCIA
O veículo novo e as 

transferências de pro-
priedade de veículos 
adquiridos entre 19 de 
janeiro e 30 de novem-
bro deste ano poderão 
ser emplacados e trans-
feridos até 31 de janeiro 
de 2021.

COMUNICAÇÃO
DE VENDA
O prazo de 30 dias 

para comunicar a venda 
começará a contar em 
1°/12/2020 para os veícu-
los que foram vendidos 
a partir de 19/02/2020.

INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO
Voltarão a valer os 

prazos normais previs-
tos no Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB) para 
defesa da autuação e 
recursos de multa; de-
fesa processual e recur-
sos de suspensão e cas-
sação; identificação do 
condutor infrator e ex-
pedição de notificação 
da autuação.

O prazo para expe-
dição de notificação da 
autuação foi prorroga-
do por 10 meses. 

As notificações que 
teriam que ser expedi-
das em março de 2020 
foram transferidas para 
janeiro de 2021. As de 
abril de 2020 para feve-
reiro de 2021 e assim su-
cessivamente. Sede do Detran-MT, em Cuiabá 

A PARTIR DO DIA 1º. A resolução n° 805 reestabelece os prazos de processos e procedimentos
FOTO: MARCOS VERGUEIRO


