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COVID-19

Número de jogadores
contaminados chega
a 341 na Série A

Os clubes da Série A têm enfrentado um adversário invisível 
e que tem impactado diretamente nas escalações dos times a cada 
partida: o novo coronavírus. Desde a retomada do futebol, as equipes 
brasileiras passaram a seguir uma série de protocolos e recomen-
dações para voltar com as atividades, mas isso não impediu que os 
atletas evitassem a contaminação pelo vírus.     Página - 6
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Plantadeiras semeiam as últimas áreas de soja desta safra. O desenvolvimento das lavouras concen-
tra boa parte da atenção dos produtores. Mas quem está no campo também foca no próximo ciclo e 
movimenta o mercado. Tanto a venda do grão como a compra dos insumos, registram antecipação 
recorde no estado. Com a soja valorizada, a relação de troca está atrativa para o agricultor.  Página -4

SAFRA 2021/22

Sojicultores já compraram 24%
dos insumos que vão utilizar

CDL Sinop
promove
Mérito
Lojista
em 2 dias
Em um ano de desafi os 
impostos pela pandemia 
do novo coronavírus, o Mé-
rito Lojista, considerado o 
“Oscar do Varejo” de Sinop, 
não poderia permanecer 
igual. Em sua 17ª edição, 
trouxe algumas mudanças.
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MT-110

A Secretaria de Infraestrutura e Logística concluiu a pavimentação de 26,79 km 
da MT-110, entre Alto Garças e Guiratinga, na região Sudeste. Falta somente a 
execução de serviços de sinalização para a fi nalização.         Página 8
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SINOP RAÇA NELORE LUCAS E SAPEZAL COLÍDER



    

Um dos principais discursos dos mais abas-
tados é vociferar contra os que recebem 
benefícios do governo

Os sinais emitidos pelas urnas no primeiro turno 
das eleições municipais ainda estão sendo decodifica-
dos, mas uma constatação parece clara: o avanço das 
siglas do centrão fisiológico e seu entorno se deu num 
diapasão governista em espírito, por assim dizer.

Levantamento feito pela Folha mostrou, por 
exemplo, uma correlação direta entre um desempe-
nho superior desses partidos em cidades que deman-
daram mais o auxílio emergencial da pandemia. Nos 
200 municípios com maior adesão à ajuda federal, 
Progressistas, Republicanos, PL, PSD e MDB angaria-
ram 57% das vitórias. No conjunto das cidades brasilei-
ras com eleição decidida em primeiro turno, o índice 
foi de 49%. Com efeito, a esquerda, PT à frente, viu seu 
espaço sendo reduzido nesses locais mais necessita-
dos.

Isso mostra o caráter governista de parte do voto 
brasileiro, reforçado neste pleito pelo índice de reelei-
ções até aqui: 68% nas cidades que receberam mais 
auxílio, ante 63% no total dos municípios. Isso não é 
exatamente uma boa notícia para Jair Bolsonaro.

O arranjo de poder montado em torno do presi-
dente sugere mais a ação parasitária em relação ao 
poder dos partidos ligados ao Planalto —e aqui o MDB 
não se encaixa na definição precisa apesar de ter o lí-
der do governo no Congresso— do que um mutualis-
mo político.

A inexistência de uma agenda congressual do 
Planalto, que vê o ex-rei do centrão Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) pautar o dia a dia na Câmara dos Deputa-
dos, exemplifica a falta de coordenação entre o gover-
no e seus apoiadores nominais.

Com o apontado aumento da rejeição a Bolso-
naro nas capitais, que sugere o que pode acontecer 
quando o auxílio acabar, e com o potencial recrudes-
cimento da crise econômica, é plausível antever as si-
glas deixando os despojos que ora varejam para seu 
benefício. Essa é uma chave para entender as chances 
de Bolsonaro na disputa da reeleição, em 2022.

Se atravessar o ano que vem de forma claudican-
te, cada vez mais amparado no binômio apoplexia pú-
blica e catatonia política, o centrão e suas adjacências 
tenderão a olhar para alternativas no que se conven-
cionou chamar de centro e de centro-direita no país.

Mas se a economia não desandar e houver algu-
ma racionalidade no esperado processo de saída da 
pandemia, hoje uma proposição algo panglossiana, 
Bolsonaro sempre terá consigo a máquina e seu po-
der de atração enquanto sacia o sistema político com 
migalhas.

Sob esse aspecto, as derrotas do presidente nos 
principais pleitos em que se envolveu parecem menos 
definitivas, embora revelem o humor de um eleitora-
do que, neste 2020, rejeitou o bolsonarismo.

Editorial

Centrão expandido

AUTOCRÍTICA
DE ALIADO
O deputado federal Carlos Bezerra, caci-

que do MDB, mesmo partido do prefeito Ema-
nuel Pinheiro, fez uma análise crítica sobre o 
estrago que o escândalo do paletó vem cau-
sando na campanha do aliado. “Essa questão 
é preponderante. Ele manchou sua vida pú-
blica. Não adianta você explicar para alguns 
sobre essa questão, que eles não aceitam de 
jeito nenhum. Sem dúvida nenhuma, o pale-
tó foi o maior cabo eleitoral contra o Emanuel 
nessa eleição”, afirmou.

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!

ESTRUTURA
SIMPLES
Arquiteto e designer gráfico, o candidato 

a prefeito de Cuiabá Abílio Junior (Podemos) 
afirmou que ele mesmo foi o responsável pela 
criação gráfica de seus santinhos. Outra ideia 
dele foi colocar o seu próprio nome do mesmo 
tamanho que o de seu vice, o vereador Felipe 
Wellaton (Cidadania). A declaração foi feita 
numa live, na quinta (26), no momento em que 
ele desmentia a contratação do marqueteiro 
Antero Paes de Barros. “Eu mesmo desenhei 
esse 19 [seu número na urna]. Não temos uma 
grande estrutura”, explicou.

Crédito: Valdir Hobus
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Com efeito, a esquerda, PT à frente, 
viu seu espaço sendo reduzido nesses 
locais mais necessitados“ “

“Vô contá um trem pro ceis” - como 
dizem meus conterrâneos mineiros, lá da 
saudosa São João da Mata: “envelhecer é 
uma merda. Meu conselho para os jovens 
é que não façam essa besteira”.

Nestes dias de eleição nós os velhos 
sofremos, ouvindo a mesma lengalenga 
vazia, o mesmo palavrório repetido há dé-
cadas com ares de novidade. Os mesmos 
chavões, as mesmas expressões batidas 
que outros políticos já falavam e repetiam 
há 50 anos.

Basta ouvir os candidatos discursar 
para saber se são políticos profissionais. Se 
eles usarem uma ou mais das palavras as 
expressões abaixo, pode ter certeza: “toma-
-lá-dá-cá”, “casuísmos”, factoide”, “progra-
mático”, “rasgar a constituição”, “golpe”, “le-
gado”, “inverdade”, “desserviço”, “terminar 
em pizza”.

E ainda: “passar o país à limpo”, “afoga-
dilho”, “musculatura política”, “desapego ao 
poder””, “campanha propositiva”, “sagrado 
direito do voto”, “o povo é sábio”, “declinar”. 
“o povo no poder” e o indefectível “estado 
democrático de direito”.

Deixei por último o famoso “voto cons-
ciente” porque ele é caro aos políticos e 
também aos eleitores. Tanto pessoas como 
grupos sociais proclamam sua consciên-
cia eleitoral e apontam outros eleitores ou 
classes, como negociadores do voto.

Um dos principais discursos dos mais 
abastados é vociferar contra os que rece-
bem benefícios do governo, como o bolsa 
família por exemplo, dizendo que eles tro-
cam o voto por uma cesta básica ou por 
uma vaga na creche mais próxima.

Mas, a rigor, quase todos trocam votos 
por favores, por mais estranho que essa 
afirmação pareça. O funcionário público 
escolhe o deputado que defendeu o seu 

aumento salarial e no governador que ga-
rantiu a Recomposição Geral Anual. A RGA 
do funcionário público equivale à cesta bá-
sica do proletário. Mas a maioria condena 
muito mais os beneficiários do bolsa família 
e do auxílio emergencial, a quem os marxis-
tas chamam de lumpemproletariado.

E os empresários de todos os ramos: 
agronegócio, indústria, comércio, prestação 
de serviços? Estariam fora dessa turma que 
troca favores por votos? Que nada! Talvez 
sejam ainda piores que os citados acima, 
porque tem poder de fogo para fazer lobby 
e patrocinar candidaturas. Assim buscam 
isenções tributárias muitas vezes desneces-
sárias e outros batalham com seus deputa-
dos, para prorrogar a desoneração da folha 
de pagamento, garantindo que estão pen-
sando somente na manutenção dos empre-
gos.

Aliás, essa cantilena dos empresários 
quando apresentam seus projetos de finan-
ciamentos ou de isenções fiscais, garantin-
do que estão investindo para oferecerem 
mais empregos ao povo é uma enganação 
retórica, quase obrigatória nos documentos 
oficiais. No máximo a oferta de empregos é 
um efeito colateral bem-vindo, nunca o ob-
jetivo do investimento.

“Por isso eu minto, e ela em falso jura; e 
sentimos lisonja na impostura”. Como escre-
veu o imortal William Shakespeare. O polí-
tico mente dizendo que não compra voto, 
mesmo os dos que ficam agitando bandei-
ras nas eleições. O funcionalismo público 
afirma que pessoal bem pago oferece me-
lhor serviço ao povo, por isso exigem a RGA; 
e os empresários garantem que buscam 
estímulos fiscais e a desoneração da folha, 
somente para manter ou aumentar os em-
pregos.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É
EMPRESÁRIO E ESCRITOR

Compra e venda de votos

Feito em casa
casa. Ao menos na esmagadora maioria 
das vezes.

Recentemente um aluno meu, do curso 
de Detetive, optou por fazer 
seus próprios cartões. Quan-
do ele veio me mostrar preferi 
não “jogar areia” em sua ale-
gria, afinal, era possível ver, 
mesmo que no amadorismo 
do material, que ele se dedi-
cou. Mostrei alguns cartões 
que tinha em mãos e desejei 
sucesso. Algumas semanas 
depois ele me procura com 

seu novo cartão, feito em gráfica, e falou 
que se lembrou do que eu falei toda vez 
que foi entregar seu material e percebeu 
os olhares de questionamento das pesso-
as.

Existe uma série de coisas que você até 
consegue fazer em casa, mas a qualidade 
vai passar longe de ser a mesma obtida, 
sem grandes investimentos, por meio de 
serviços profissionais.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Não são raros os casos em que a pessoa tenta produzir algum ma-
terial em casa, para evitar a despesa com um profissional, e acaba 
perdendo muito tempo e obtendo resultados finais muito abaixo 
do esperado. Antes de se aventurar por esse tipo de ideia faça co-
tações, pode ser que, pesquisando bastante, você consiga produtos 
de qualidade profissional, sem jogar tempo fora, e gastando muito 
menos do que imagina.

CLIC 
FINAL 

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

Nos idos da virada do século era bem 
comum pessoas que tinham computador 
e impressora em casa fazer cartões de 
visita (e outros impressos) 
para si e para os outros. Em 
uma época onde serviços 
gráficos ficavam longe de 
ser baratos, a tecnologia 
se tornando algo um pouco 
mais acessível começou a 
se mostrar como uma op-
ção.

Não preciso nem dizer 
que a qualidade ficava muito, mas muito 
longe do que se conseguia em uma gráfi-
ca, não é mesmo? mas, naquele momen-
to, os impressos “caseiros” tinham certo 
glamour, por representar uma evolução na 
vida das pessoas. Havia, inclusive, quem 
acreditasse que o acesso à tecnologia “en-
terraria” as gráficas e cada um imprimiria 
seu próprio material. Ledo engano.

O tempo passou, o preço dos serviços 
gráficos caiu e muita gente ainda tenta 
fazer seus próprios impressos em casa. Só 
que hoje, diferente do que acontecia vinte 
anos atrás, essa ideia não é mais bem vis-
ta, e pode passar uma impressão negativa, 
de falta de profissionalismo, para seus 
clientes. E eu, claro, falo isso para todos 
os meus alunos, mostrando que é melhor 
um impresso simples, feito em gráfica, que 
uma tentativa de fazer algo elaborado, em 

RENATO DE PAIVA
PEREIRA

Uma arara-canindé resgatada há cerca de dois meses pelo Corpo de 
Bombeiros e tratada no Hospital Veterinário da UFMT, campus Sinop, foi fla-
grada com uma companheira em uma palmeira. O registro foi feito pelo Gru-
po de Observadores de Aves de Sinop. A arara (na direita da foto) acabou se 
chocando contra a fachada de um hotel. Quando foi socorrida, apresentava 
lesão de extremidade na asa. Após certo período, a ave passou a apresentar 
melhora no quadro.
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Mato Grosso faz concessão de 
trechos de rodovias estaduais
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) afirmou que 
a concessão de três lotes de 
estradas de Mato Grosso à 
iniciativa privada tem o ob-
jetivo de “manter padrão de 
excelência nessas rodovias 
pelos próximos 30 anos”.

O leilão dos lotes ocor-
reu na quinta-feira (26), na 
sede da Bolsa de Valores da 
B3, em São Paulo, e foi acom-
panhado pelo governador e 
pelos secretários de Estado, 
Mauro Carvalho (Casa Civil) e 
Marcelo de Oliveira (Infraes-
trutura e Logística), além da 
equipe técnica do Governo 
de Mato Grosso.

Os três lotes de estra-
das compreendem 512 km 
de trechos entre Primavera 
do Leste e Paranatinga, Jan-
gada e Itanorte, e Tabaporã 
e Sinop, nas regiões Sudeste, 
Centro-Sul e Norte do Estado. 
As concessionárias Via Norte 
Sul, Via Brasil e Primavera 
MT-130 arremataram um lote 
cada, na ordem mencionada.

“O objetivo dessas con-
cessões é conseguirmos ao 
longo dos próximos 30 anos 
manter um padrão de exce-
lência nessas rodovias, con-
tribuindo com a logística e 
com a infraestrutura, funda-
mentais em um Estado tão 
produtivo como o nosso”, 
destacou o governador. 

O contrato de conces-
são tem duração de 30 anos 
para cada trecho e os ven-

cedores do leilão deverão 
executar serviços de conser-
vação, recuperação, manu-
tenção, implantação de me-
lhorias e operação rodoviária.

De acordo com Men-
des, o modelo de concessão 
tem dado certo nos países 
desenvolvidos e traz muito 
benefícios à população, que 
passa a contar com rodovias 
bem conservadas e redução 
de acidentes de trânsito e de 
custos com manutenção dos 
veículos que transitam nes-
ses locais.

“Em 2021, traremos no-
vos trechos para leilão e até 
2022 nós queremos colocar 
mais 1900 km de rodovias 
para concessão”, adiantou.

O governador pontuou 
que a concessão é um impor-
tante passo para melhorar o 
escoamento da produção de 
Mato Grosso, maior produtor 
nacional de grãos. 

“Não tenho dúvida ne-
nhuma que o Estado de 
Mato Grosso vai superar nos 
próximos anos a casa de 100 
toneladas/ano em produção. 
Temos área e condição para 
expandir de forma sustentá-
vel. Isso cria no nosso esta-
do grandes oportunidades”, 
mencionou.

Ainda segundo o go-
vernador, as concessões vão 
melhorar a qualidade de vida 
da população e acelerar o 
desenvolvimento econômico 
das regiões pelas quais as ro-
dovias passam. 

Outra vantagem das 

DA REPORTAGEM

Em Sapezal e Lucas do 
Rio Verde, o projeto Água 
para o Futuro mapeou re-
motamente 1.552 áreas para 
a prospecção de nascentes. 
Do total, 942 áreas estão lo-
calizadas em Sapezal e 610 
em Lucas do Rio Verde. Os 
dois municípios aderiram 
este ano ao projeto e nes-
ta semana sediaram o 1º ci-
clo de capacitação realizado 
pelo Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso sobre 
confirmação e caracterização 
de nascentes. A iniciativa faz 
parte das ações de interiori-
zação do projeto Água para o 
Futuro, que busca recuperar 
e proteger as nascentes de 
Mato Grosso.

Promotor em Lucas do 
Rio Verde, Leonardo Moraes 
Gonçalves destacou que “o 
projeto Água para o Futuro 

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse na 
quinta-feira (26) que as proje-
ções indicam que o país pode 
terminar o ano de 2020 com 
mais empregos do que em 
2019. Ele comemorou o resul-
tado positivo na criação de 
empregos formais, segundo 
balanço do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgado pelo 
Ministério da Economia, que 
apontou um saldo positivo de 
394,9 mil empregos em outu-
bro.

“Desde julho, agosto e 
setembro, tivemos superá-
vit, saldo positivo, no Caged. 
Agora, levando-se em conta 

DA REPORTAGEM

O governo do esta-
do tem até abril de 2021 
para disponibilizar, por 
meio de site na internet, 
informações sobre o nú-
mero de leitos ocupados 
e livres nas unidades de 
saúde, hospitalares e UTIs 
credenciadas no Sistema 
Único de Saúde (SUS) do 
estado de Mato Grosso e 
os pedidos de regulação 
por município.

Conforme texto do 
decreto, o governo deverá 
disponibilizar um sistema 
integrado vinculado ao 
sistema de regulação ofi-
cial – chamado Sistema 
de Regulação SISREG III 
-, via plataforma web, que 
garanta acesso público 
às informações. A atuali-
zação diária das informa-
ções será implementada 
a partir do momento em 
que o sistema DATASUS 
disponibilizar ferramenta 
de acesso que viabilize a 
disponibilização dos da-
dos em tempo real.

Os municípios que 
não aderirem ao SISREG 
III ou outra versão atual do 
referido sistema serão res-
ponsáveis pela publicação 
das suas listas de espera 
de forma autônoma na 
plataforma web site a ser 

está entrando no município 
para enriquecer política pú-
blica institucional desenvol-
vida há vários anos na cidade 
que também identifica nas-
centes”. Ele se refere ao pro-
jeto “Lucas Legal”, que teve 
início com o cadastramento 
ambiental rural, de áreas de 
preservação permanente, 
matas ciliares e nascentes. 

Em Sapezal, o promo-
tor de Justiça João Marcos 
de Paula Alves explicou que 
a ida dos técnicos do Água 
para o Futuro ao município 
foi imprescindível para exe-
cução da iniciativa. “Com o 
atendimento presencial, os 
técnicos de Sapezal tiveram 
a oportunidade de verificar 
como o projeto é desenvol-
vido e, de certa forma, essa 
experiência abriu a mente da 
equipe, que está entusiasma-
da com o trabalho”, afirmou.

A previsão é de que em 

outubro, o Caged nos deu um 
superávit de 400 mil novos 
empregos com carteira assi-
nada. Se nós acreditarmos em 
projeções, vamos terminar 
o ano, no mês de dezembro, 
com mais gente empregada 
do que dezembro do ano pas-
sado. Isso atravessando uma 
pandemia”, disse durante ce-
rimônia no Palácio do Planal-
to que marcou o lançamento 
de um novo sistema de ges-
tão documental digital do go-
verno.  Hoje (26), o Ministério 
da Economia divulgou que, 
pelo quarto mês consecutivo, 
o saldo de geração de empre-
gos no Caged ficou positivo. 
Foram criadas 394.989 vagas 
com carteira assinada em ou-
tubro, resultado de 1.548.628 
admissões e de 1.153.639 des-

disponibilizada pela Se-
cretaria de Estado de Saú-
de, conforme legislação 
em vigor, sob pena de en-
tre outros, suspensão dos 
repasses fundo a fundo 
aos referidos municípios.

Além das listas dos 
pacientes que aguardam 
pelo agendamento de 
consultas, exames e ci-
rurgias no SUS, o decre-
to prevê a publicação da 
lista dos pacientes agen-
dados e dos pacientes já 
atendidos pela unidade 
de saúde. Estabelece ain-
da que a divulgação das 
informações deve respei-
tar o sistema nacional de 
proteção de dados e o 
direito de privacidade do 
paciente.

“Infelizmente nas ro-
tinas de regulação atual-
mente executados pelo 
Estado de Mato Grosso o 
paciente permanece à es-
pera de uma transferên-
cia por dias e até meses, 
que lhe são fundamentais 
para o tratamento. Um 
complicador maior é que 
desinformado de qual é a 
real expectativa de conse-
guir a vaga tão desejada 
e necessária. Não se tem 
levado em consideração 
a transparência dessas in-
formações”, disse o parla-
mentar.

Leilão que concedeu três lotes de rodovias de à iniciativa privada 

Ideia é recuperar e proteger as nascentes

Presidente comemorou saldo positivo

LEILÃO. Segundo o governador, objetivo é manter padrão de excelência pelos próximos 30 anos

LUCAS E SAPEZAL

Projeto Água para o Futuro inicia 
suas atividades no interior de MT

PARA BOLSONARO

País terá mais empregos em
2020 do que teve em 2019

REGULAÇÃO DO SUS

Governo tem até abril de 
2021 para disponibilizar 
informações 
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A divulgação das informações está prevista na Lei 10.783/2018
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janeiro o projeto comece a 
ser executado.

O coordenador do Água 
para o Futuro, promotor de 
Justiça Marcelo Vacchiano, 
enfatizou que a capacitação 
é essencial para o levanta-
mento e caracterização das 

nascentes em todo Mato 
Grosso. “Os técnicos vão a 
campo pela manhã, a tarde o 
relatório já está pronto e as in-
formações já são lançadas no 
site e no aplicativo do projeto 
e disponibilizada para o mun-
do”, explicou.

ligamentos. O resultado é um 
recorde na série histórica ini-
ciada em 1992. Atualmente, a 
estimativa da população de-
socupada no Brasil é de cer-
ca de 13,5 milhões, segundo 

a última edição da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), publicada em 
outubro pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

concessões é que os serviços 
de conservação, recupera-
ção, manutenção e implan-
tação de melhorias rodovi-
árias serão executados pela 
iniciativa privada, trazendo 

ao Governo de Mato Grosso 
uma economia estimada de 
R$ 3,3 bilhões.

 Esses valores serão 
usados para outras obras de 
Infraestrutura, como novas 

pavimentações e construção 
de pontes. 

“Ao passar para a ini-
ciativa privada esses três lo-
tes, somando-se aos outros 
que nós temos e aos outros 

que virão, não temos dúvida 
nenhuma que poderemos 
prosseguir com o nosso pla-
no estratégico de melhoria 
da logística do Estado de 
Mato Grosso”, completou.



Sojicultores já compraram 24%
dos insumos que vão utilizar
DA REPORTAGEM

As plantadeiras se-
meiam as últimas áreas de 
soja desta safra em Mato 
Grosso. O desenvolvimento 
das lavouras concentra boa 
parte da atenção dos pro-
dutores. Mas quem está no 
campo também foca no pró-
ximo ciclo e movimenta o 
mercado. Tanto a venda do 
grão como a compra dos in-
sumos, registram antecipa-
ção recorde no estado.

“Estamos com uma 
venda muito precoce desta 
soja futura, com mais de 10% 
já comercializados. E essas 
primeiras negociações vêm 
atreladas aos insumos, às 
operações de barter. Já es-
tamos com pouco mais de 
24% de insumos comprados 
para a safra 2021/22. No mes-
mo período do ano passado, 
esta compra estava em torno 
de 4%”, explica o responsável 
pela soja no Imea, Marcel Du-
rigon. Com a soja valorizada, 
a relação de troca está atrati-
va para o agricultor. Para ad-
quirir uma tonelada do ferti-
lizante 00.18.18 por exemplo, 
o produtor gastou em média 
16 sacas de soja em outubro.

Normalmente, eram 
necessárias mais de 20 sacas 
do grão. Apesar da relação 
vantajosa, a despesa para 
cultivar 1 hectare de soja na 
safra 2021/22 em Mato Gros-
so deve aumentar 10%, de 
acordo com o Imea.

“Quando a gente olha 
o custo de produção em Re-
ais por hectare, fica em tor-
no de R$ 400/ha acima do 
que estimamos para a safra 
20/21. Então, nesta primeira 
estimativa para 21/22 o cus-
to total está em R$ 4,6 mil/
ha. Vários itens do custo de 
produção estão influencian-
do nessa alta. Entre eles os 
insumos, com aumento en-
tre 9% e 10% nos preços dos 
fertilizantes, sementes e de-
fensivos químicos. Os custos 
de arrendamento – e o pró-
prio custo de oportunidade 
da terra – também subiram. 
Eles acabam acompanhan-
do o preço da soja”, explica 
Durigon. Ele também refor-
ça a importância de que os 
agricultores “cuidem muito 
bem as estratégias de ne-
gociação” da próxima safra, 
mantendo atenção extra aos 
efeitos do câmbio nos custos 
da atividade.

DA REPORTAGEM

Rem USP, um dos maio-
res reprodutores da raça ne-
lore da pecuária brasileira 
e mundial, vai se aposentar 
após quase dez anos de su-
cesso produtivo e comercial. 
Nesse período, foram comer-
cializadas cerca de 550 mil 
doses de sêmen do touro, 
com registro de mais de 80 
mil filhos e 10 mil netos. A ge-
nética do animal ultrapassou 
as porteiras brasileiras, sendo 
vendida pela Alta Genetics 
para melhoramento de re-
banhos na Argentina, Bolívia, 
Equador e Paraguai.

O diretor da Alta Gene-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A taxa de desempre-
go no Brasil chegou a 14,6% 
no terceiro trimestre do ano, 
o que representa alta de 1,3 
ponto percentual na compa-
ração com o trimestre ante-
rior, quando ficou em 13,3%. 
Segundo informou ontem 
(27) o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
é a maior taxa da série histó-
rica, que começou em 2012, e 
corresponde a 14,1 milhões de 
pessoas.

“Foram mais de 1,3 mi-
lhão de desempregados que 
entraram na fila em bus-
ca de um trabalho no país”, 
disse o IBGE, que divulgou, 
no Rio de Janeiro, a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua) Trimestral, refe-
rente ao período entre julho 
e setembro de 2020. Ainda 
conforme o estudo, a taxa 
de desocupação cresceu em 

tics Brasil, Heverardo Carva-
lho, afirma que o animal é 
um marco da história da raça 
nelore. Isso se deve em fun-
ção da quantidade do sêmen 
produzido e da qualidade da 
sua progênie.

Em 2011, a Alta fechou 
parceria com a Genética 
Aditiva, fazenda que fica em 
Terenos/MS. Vários touros da 
propriedade foram avalia-
dos por técnicos da empresa 
e, desde o início, Rem USP 
chamou a atenção. Buscava-
-se conciliar machos de alto 
desempenho, rendimento e 
peso, com fêmeas mães, pro-
dutivas, precoces e de vida 
longa.

DA REPORTAGEM

Pelo terceiro mês segui-
do o número de abates de 
bovinos encolheu em Mato 
Grosso. Foram pouco mais 
de 468 mil animais em outu-
bro, quase 3% a menos que 
em setembro. No acumula-
do do ano, os abates somam 
4,459 milhões, volume 6,84% 
menor no mesmo período 
do ano passado.

“Um dos motivos que 
levaram a essa queda é a di-
minuição do número de ani-
mais ofertados. 

O estado ainda passa 
por um momento de seca, 
as pastagens ainda não tive-
ram chuvas em volumes su-
ficientes para que os animais 
‘viessem’ a tempo, estives-
sem realmente prontos para 
o abate”, explica a diretora-
-executiva da Acrimat, Da-
niella Bueno.

A oferta escassa de va-
cas teve papel fundamental 
para a queda em outubro. As 
fêmeas representaram ape-
nas 25,2% do total abatido. 

Foram cerca de 118 mil cabe-
ças, volume 17,3% inferior ao 
registrado ao mês anterior e 
27,3% abaixo do contabiliza-
do em outubro do ano passa-
do. Foi a menor participação 
nos últimos quatro anos. De 
janeiro a outubro as fêmeas 
representaram 40,8% do to-
tal de animais enviados aos 
frigoríficos no estado. No 
mesmo período de 2019, esta 
participação era de 44,2%.

“Houve uma significa-
tiva diminuição no abate de 
fêmeas no estado, chegando 
ao menor patamar desde ou-
tubro de 2016. 

Isso não é especulação 
do produtor. É o ciclo normal 
da pecuária, uma vez que 
os bezerros estão bastante 
valorizados no mercado. A 
tendência, a partir de agora, 
é que o pecuarista realmente 
comece a reter essas fême-
as”, comenta Daniella.

Hoje o bezerro de 12 
meses é negociado por algo 
em torno de R$ 2,4 mil em 
Mato Grosso. Valor quase 
70% menor que há um ano.

Foto: Divulgação

Desenvolvimento de lavoras concentra boa parte da atenção dos produtores

O MC Catra dos touros se aposenta!

Total de pessoas com carteira assinada caiu 2,6% Participação representou apenas 25% do número total de abates 

SAFRA 21/22. Ano passado, pouco mais de 4% dos fertilizantes, defensivos e sementes estavam adquiridos

80 MIL FILHOS!

Touro reprodutor recordista
da raça nelore se aposenta

3º TRIMESTRE

Taxa de desemprego passa
de 13,3% para 14,6%

PECUÁRIA

Abate de fêmeas em
outubro tem menor
volume em 4 anos

Foto: alta genetics

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
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dez estados e manteve a es-
tabilidade nos demais. Os 
maiores índices foram anota-
dos na Bahia (20,7%), Sergipe 
(20,3%) e Alagoas (20%). Santa 
Catarina (6,6%) teve a menor. 
Segundo o IBGE, os maiores 
crescimentos da taxa de de-
socupação foram registrados 
na Paraíba (4 p.p.), Amapá 
(3,8 p.p.) e Pernambuco (3.8 
p.p.). Para Adriana Beringuy, 
analista da pesquisa, esse au-
mento no desemprego refle-
te a flexibilização das medi-
das de isolamento social para 
controle da pandemia de 
covid-19. Segundo ela, houve 
maior pressão sobre o mer-
cado de trabalho no terceiro 
trimestre.

“Em abril e maio, as 
medidas de distanciamento 
social ainda influenciavam a 
decisão das pessoas de não 
procurar trabalho. Com o re-
laxamento dessas medidas, 
começamos a perceber um 
maior contingente em busca 
de uma ocupação”, observou.



SINDUSMAD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

  O Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso 
- SINDUSMAD  CONVOCA seus associados, pertencentes a sua base terri-
torial de Água Boa, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do 
Norte, Canarana, Cláudia, Confresa, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Itaúba, 
Luciára, Marcelândia, Nova Nazaré, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Nor-
te, Querência, Ribeirão Cascalheira, Santa Carmem , Santa Cruz do Xingu, 
Nova Santa Helena, Santa Rita do Trivellato,  Santa Terezinha, São Félix do 
Araguaia,  São José do Xingu, Serra Nova Dourada,  Sinop, União do Sul, 
Vera, Vila Rica, para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 05 
de Dezembro de 2020, às 08h:30, no auditório Pavilhão Nereu Pasini anexo 
ao Sindusmad, sito Avenida dos Jacarandás nº.3184 Setor Industrial, Sinop/
MT CEP: 78557-094 – para  deliberar sobre:
Preposição nº 1 – Prestação de Contas 2019.
Preposição nº 2 – Previsão Orçamentaria para 2021.
Preposição nº 3 – Assuntos de Interesse da Classe.
Conforme estatuto, não havendo quórum sufi ciente ao serem abertos os tra-
balhos, fi ca desde já, convocado para uma segunda e última convocação, que 
será realizada meia hora após a primeira, com qualquer número de presentes. 

Sinop/MT, 26 de Novembro 2020.

Wilson José Volkweis
PRESIDENTE – SINDUSMAD

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

FABRIS & FABRIS LTDA – EPP (G.L.J. Laminados) inscri-
to no CNPJ: 05.635.367/0001-03, localizada Rua Tucumã, 
S/Nº, Distrito Japuranã, no município de Nova Bandeiran-
tes/MT, torna público que está requerendo junto a Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, Renovação de 
Licença de Operação para a atividade de Serraria com 
desdobramento de madeira, Fabricação de Madeira La-
minada e de chapa de madeira compensada, prensada 
e aglomerada e Benefi ciamento de madeira. Não foi de-
terminada a elaboração de estudo de impacto ambiental. 
(PLANEF 66-3552-1146). 

GUNTHER MARKS (Arcom Ind. Com. De Artefatos de 
Compensados), inscrito no CNPJ: 07.272.063/0001-46, 
localizada Rua I-2ª/BR-163, S/Nº, Setor Industrial, Terra 
Nova do Norte/MT, torna público que está requerendo jun-
to a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, RLO-
-Renovação de Licença de Operação, para a atividade de 
Laminadora e Fabricação de chapas de compensados e 
Fabricação de móveis com predominância de madeira. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (PLANEF 66-3552-1146). 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, sábado, 28 de novembro de 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

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

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

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

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

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 
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

VENDAS

27,28,01/ 12/2020.

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 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
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 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R AC ÃO / G A L PÃO 
Valor: R$ 12.000,00 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  
ÁREA DE 1.820,00 M². 
Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 
66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2020 DO 

MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT 
A Prefeitura Municipal de Matupá - MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que aderiu 
à Ata de Registro de Preços 064/2020 oriunda do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 
041/2020, do Município de Gaúcha do Norte/MT celebrada com a Empresa TATIANA SIQUEIRA 
SANTIAGO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 07.838.209/0001-78, no valor total de R$ 630.000,00 
(Seiscentos e trinta mil reais) - com o objetivo de “ADQUIRIR DOIS ÔNIBUS ESCOLARES EM 
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, conforme especificações 
detalhadas e constantes no Termo de Referência, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013. Matupá - MT, 26 de novembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura aquisição de máquinas de lavar 
louça com serviço de instalação, treinamento e manutenção fornecidos 
pela empresa contratada e materiais utilizados nas lavagens e esguichos 
para lavagem pesada de utensílios de cozinha – Tipo: Aberto e Fechado 
Disputa: menor preço por ITEM – Data de abertura: 11 de dezembro de 
2020. Horário: 14h10min – local: www.bll.org.br 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 e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

TOMADA DE PREÇOS N° 046/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 27 de dezembro de 2020.

Nova Mutum - MT, 27 de novembro de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de reforma e 
pintura do CMEBI - Professora Lúcia Faccio Tasca, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 15 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 e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020
Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais 
para higienização e acessórios atendendo as necessidades das escolas 
e departamentos que irão operar presencialmente durante a pandemia de 
COVID-19 – Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por ITEM – 
Data de abertura: 11 de dezembro de 2020. Horário: 09h00min – local: 
www.bl l .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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 27 de 
Novembro de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro 
de preços para futura e eventual aquisição de camisetas esportivas para 
as crianças e adolescentes do programa despertando talentos e 
uniformes para os servidores e eventos esportivos. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 195370, LEIDE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
12.309.536/0001-72 no valor de R$ 3.990,00; Itens 826788, 826789, 
IMPACTO INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 08.952.092/0001-11 no valor de R$ 34.608,00; Itens 
830620, ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA-ME inscrita no CNPJ sob 
o número 23.603.476/0001-12 no valor de R$ 23.088,00; Itens 827745, 
BOLA CHEIA ESTAMPARIA TEXTIL LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
32.736.034/0001-35 no valor de R$ 5.390,00. Não houve manifestação 
para interposição de recursos.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020

Nova Mutum - MT, 27 de Novembro de 2020.

Nova Mutum - MT, 27 de novembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2020
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel 
comum e gasolina comum. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 
10 de dezembro de 2020. Horário: 14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo 
email: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov .br ou no telefone **65-
3308.5400-HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 07h00min às 11h00min e 
das 13h00min às 17h00min. Nova Mutum – MT, 27 de novembro de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 021/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, Valor Global da 
Licitação de R$ 115.347,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE TOMADA PREÇO N° 021/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE TOMADA PREÇO N° 022/2020

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 022/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
SAGUÃO (888,00M²) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DONIZETI, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa UM CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 26.237.379/0001-41, Valor Global da 
Licitação de R$ 533.396,06.

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 094/2020

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 094/2020.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DO TIPO 
– VENTILADORES PULMORAES – MARCA LEISTUNG, PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. FINALIDADE: 
a presente contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de manutenção corretiva e preventiva e reposição de peças para 
aparelho do tipo – ventiladores pulmonares – marca Leistung, para a 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, tendo em vista a alta 
demanda de atendimentos, os aparelhos foram submetidos a muitas 
horas de trabalho contínuo, dessa forma, se faz necessária, a 
manutenção dos aparelhos para que se mantenha a qualidade na 
prestação de serviços. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 
8.666/93. CONTRATADA: CUIABÁ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 
15.450,00 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 06 
(seis) meses.
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Número de jogadores com Covid-19 
já soma 341 desde o início do ano
DA REPORTAGEM

Os clubes da Série A 
têm enfrentado um adver-
sário invisível e que tem 
impactado diretamente 
nas escalações dos times a 
cada partida: o novo coro-
navírus. Desde a retomada 
do futebol, as equipes bra-
sileiras passaram a seguir 
uma série de protocolos e 
recomendações para vol-
tar com as atividades, mas 
isso não impediu que os 
atletas evitassem a conta-
minação pelo vírus.

Vale destacar ainda 
que nem todos os clubes 
anunciaram todos os casos 
positivos no elenco. Feita a 
ressalva, os clubes da Série 
A já acumulam 341 casos 
divulgados desde o início 
das testagens, realizadas 
a partir de maio e junho. 
Comparou-se os casos de 
Covid-19 nos elencos da 
Série A com a média mó-
vel de infectados no país, 
com base em dados do 
Ministério da Saúde. O que 
se pode observar é que o 
número de positivos no 
futebol acompanha o ce-
nário no Brasil. Vale fazer 
uma outra ressalva: hou-
ve um grande número de 
casos divulgados em maio 
e junho. Porém, os clubes 
relataram que muitos jo-
gadores já estavam recu-
perados da Covid-19, sem 
determinar exatamente 
quando tiveram a doen-
ça. Logo, a concentração 
de casos em maio e junho 
não reflete 100% a realida-
de da cronologia dos in-
fectados neste período.

De acordo com o Im-
perial College, de Londres, 

no Reino Unido, a taxa de 
transmissão (Rt) do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) 
para esta semana no Brasil 
é a maior desde maio. O re-
latório mostra que o índice 
está em 1,30. Isso significa 
que cada 100 pessoas con-
taminadas transmitem o 
vírus para outras 130 pes-
soas.

Esta transmissão em 
alta no país também teve 
reflexo direto no futebol 
brasileiro. Em outubro, o 
número acumulado de 
casos positivos era de 227. 
Em novembro, houve um 
aumento de 50%, com 114 
novos casos divulgados 
neste mês até o momento.

O presidente da Co-
missão de Médicos da CBF, 
Jorge Pagura, disse que 
foi feito um comunicado 
aos clubes para reforçar 
a necessidade de seguir 
o protocolo ao notar um 
aumento de casos no país 
no começo de novembro. 
“Nós reiteramos que fôs-
semos muito rígidos com 
a aplicação do protocolo 
porque enquanto não tem 
vacina nós só temos uma 
arma, que é obedecer ao 
protocolo. Nós preveni-
mos, não fomos pegos de 
surpresa. O que foi pego 
um pouco de surpresa é 
que clubes que vinham 
com muito controle de 
repente tiveram um sur-
to. Nas últimas semanas, 
houve surtos de casos no 
Athletico-PR, Atlético-MG, 
Coritiba, Palmeiras e San-
tos. Outros clubes, como 
Goiás, Flamengo, Flumi-
nense e Vasco também 
tiveram contágios gran-
des em intervalos curto de 

Foto: Ivan StortI

Pituca, do Santos, passa por teste de Covid-19; volante contraiu o vírus

ALTA DE 50%. Quantidade de atletas infectados na Série A teve aumento significativo em novembro

Arena será paga em parcelas anuais de R$ 569 milhões

Foto: EdEr Souza

DA REPORTAGEM

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) confir-
mou que irá realizar a Copa 
Verde – Edição 2020. Cuiabá, 
Operário-VG e Luverdense 
serão os representantes de 
Mato Grosso na competição. 
O Dourado é o atual cam-
peão.

O Cuiabá garantiu vaga 
por ser o campeão mato-
-grossense 2019. Já o Operá-
rio entra como vice. A vaga 
do Luverdense se deu por 

meio do ranking de clubes da 
CBF. Os três clubes já confir-
maram a participação.

Por conta do calendário 
atípico de 2020, a competi-
ção será iniciada apenas no 
próximo ano, agendada para 
começar no dia 20 de janeiro 
com 24 clubes participantes. 
A tabela detalhada deverá ser 
divulga em breve.

A última edição da Copa 
Verde, realizada no ano pas-
sado, foi vencida pelo Cuiabá, 
que derrotou o Paysandu na 
final. Cuiabá foi campeão da edição 2019 

ANO QUE VEM

CBF confirma Cuiabá, Operário
e Luverdense na Copa Verde

Foto: dIvulgação DA REPORTAGEM

Uma das “bombas” pro-
metidas por Andrés Sanchez 
deve ser anunciada nos próxi-
mos dias e remete ao acordo 
do Corinthians com a Caixa 
Econômica Federal sobre o 
pagamento da Arena cons-
truída em Itaquera e inau-
gurada em 2014. O clube e o 
banco estatal concluíram as 
negociações. Agora, ambos 
vão iniciar o processo de for-
malização e assinaturas.

O valor estipulado ficou 
em R$ 569 milhões e a partir 
de agora as parcelas serão 
anuais, e não mais mensais. 
O prazo também foi esten-
dido. O clube tinha até 2028 
para quitar a pendência. Nes-
te novo formato, o vencimen-
to da última prestação ficará 
para 2039.

Um detalhe importante 
é que o Corinthians conven-
ceu a Caixa a iniciar os paga-
mentos em 2022. A crise cria-
da pela pandemia do novo 
coronavírus foi o argumento 
utilizado pelos representan-
tes corintianos.

Desta maneira, o Corin-
thians usará todo o montante 
recolhido por meio da venda 
do naming rights do está-

dio para abater a dívida com 
a Caixa. Não à toa, o acordo 
do Timão com o banco terá 
o mesmo período de valida-
de do contrato do clube com 
Hypera Pharma.

Os R$ 15 milhões anuais 
arcados pela empresa farma-
cêutica serão destinados in-
tegralmente à Caixa. Ao fim, 
serão R$ 300 milhões, sem-
pre corrigidos pelo IGP-M. 
Desta maneira, o Corinthians 
ficará responsável por R$ 269 
milhões, que terão de ser pa-
gos em 18 anos. O valor será 
sempre corrigido pela TJLP 
(Taxa de Juros de Longo Pra-
zo).

As parcelas que o clube 
assumirá nunca passarão de 
R$ 38 milhões. Isso signifi-
ca que o Corinthians poderá 
decidir entre usar todo o res-
tante da receita que a Neo 
Química Arena produzir para 
outro fim ou para adiantar 
parcelas.

A segunda “bomba” 
prometida pelo presidente 
Andrés Sanchez diz respeito 
ao acordo com a Odebrecht, 
também sobre a Arena. Clube 
e empresa aguardam apenas 
a assembleia dos credores da 
construtora para oficializar o 
negócio.

MAIS 20 ANOS

Corinthians chega a acordo 
com a Caixa para pagar
Arena até 2040

DA REPORTAGEM

O adiamento do duelo 
de ida das oitavas de final 
da Libertadores com o Boca 
Juniors dá a Abel Braga al-
guns dias a mais de traba-
lho para encontrar soluções 
aos (muitos) problemas do 
Inter. O caminho para es-
capar da crise recente pode 
passar por um sopro de ju-
ventude à equipe.

Após quatro jogos, o 
treinador ainda busca um 
padrão de jogo que faça o 
time render. Mas já vê os ga-
rotos darem boas respostas 
dentro de campo. Os dois 
gols da equipe com Abel 
foram marcados por dois 
atletas de 19 anos: Mauricio 
e Yuri Alberto. O momento 
dos mais jovens vem de an-
tes até da chegada do atu-
al comandante. Os últimos 
quatro gols da equipe foram 

marcados por atletas com 
idade olímpica. Na despedi-
da de Coudet, Yuri e Nonato 
fizeram os gols do empate 
em 2 a 2 com o Coritiba.

O brilho mais reluzen-
te é do recém contratado 
Mauricio. Após ficar no ban-
co contra o Coxa, ele estreou 
sob o comando de Abel Bra-
ga na derrota por 2 a 0 para 
o Santos, na Vila Belmiro. O 
meia já fez o primeiro gol 
em sua segunda partida 
com a camisa do Inter, a 
derrota por 2 a 1 para o Flu-
minense. Canhoto, Mauricio 
atuou aberto pela direita, 
para puxar para o meio e 
buscar finalizações.

Recuperado de Co-
vid-19, Nonato voltou direto 
como titular na função de 
meia central - uma posi-
ção para a qual Abel ainda 
busca o dono. O meia teve 
atuação regular contra o 

INTER

Garotos marcam últimos
4 gols e pedem passagem

Mauricio marcou na derrota para o Fluminense

Foto: rIcardo duartE

tempo.
De acordo com es-

tudo divulgado pela CBF, 
não há evidências de que 
a transmissão tenha ocor-
rido dentro de campo. 
Para o vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Infectologia, Dr. Alberto 
Chebabo, o problema é 
todo o ambiente que en-
volve o futebol.

“Eu concordo com o 
Pagura quando ele fala 
que a contaminação não 
se dá dentro do campo. 
Mas a atividade de futebol 
não acontece só dentro do 
campo. A atividade de fu-
tebol envolve treinos, via-
gens e hotel. Vai ter esse 
risco. A transmissão, em 
sua maioria, ocorre den-
tro do clube. A gente viu 
surtos ocorrendo dentro 
do clube. É óbvio que para 
ter transmissão dentro do 
clube, alguém se infec-
tou fora para trazer o vírus 
para lá. Então, o jogador 
ou a própria comissão téc-
nica estão expostos em to-
dos os ambientes”.

Entre os 341 casos 
positivos para Covid-19 
divulgados nos times da 
Série A em 2020, Vasco, 
Flamengo, Corinthians, 
Goiás e Palmeiras foram as 
equipes mais impactadas 
com desfalques nas parti-
das por causa do vírus. Só 
o Cruz-Maltino teve, até o 
momento, 43 atletas infec-
tados. Ou seja, quase to-
dos do elenco já testaram 
positivo alguma vez. No 
confronto da última quin-
ta-feira contra o Defensa y 
Justicia, o Vasco não teve 
10 jogadores à disposição 
por causa da Covid. Ou-

tro clube carioca que teve 
muitos problemas foi o 
Flamengo, que chegou a 

pedir adiamento do jogo 
contra o Palmeiras no fim 
de setembro por causa do 

número grande de desfal-
ques para o confronto da 
rodada 12.

Fluminense, mas recebeu 
o terceiro cartão amarelo 
e desfalca o Inter contra o 
Atlético-GO neste sábado, 
às 20h.

A ausência de Yuri Al-
berto diante do Fluminense 

também chamou atenção. 
Havia expectativa de que 
ele até começasse a partida 
do domingo passado. Mas a 
comissão técnica optou por 
outro garoto em nova tenta-
tiva de solução: Caio Vidal.
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Por conta da pandemia, CDL Sinop
promove Mérito Lojista em 2 dias
DA REPORTAGEM

Em um ano de desafios 
impostos pela pandemia do 
novo coronavírus, o Mérito 
Lojista, considerado o “Oscar 
do Varejo” de Sinop, não po-
deria permanecer igual. Pro-
movido pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL Sinop), 
em sua 17ª edição, trouxe al-
gumas mudanças.

Primeiro, o mês. Tradi-
cionalmente realizado em 
setembro, o jeito foi prorro-
gá-lo para novembro, sendo 
realizado na última quarta e 
quinta-feira (25 e 26). Essa foi 
uma alternativa para dizer ao 
lojista que superou seus obs-
táculos e venceu e que va-
leu a pena. Assim, a festa foi 
reduzida de 1,3 mil para 400 
convidados, sendo ainda di-
vidido em duas noites. Tudo 
para garantir o distancia-
mento social mínimo neces-
sário para ir de acordo com 
as normas sanitárias a fim de 
reduzir a chance de propaga-
ção da Covid-19.

A principal atração das 
duas noites foi o show na-
cional com a dupla Rick & 
Renner, que entregou o tro-
féu Chama da Fortuna aos 
ganhadores. O evento foi re-
alizado no Centro de Eventos 
Presidente Alcides Raiter, da 
CDL Sinop.

CUIDADOS
O espaço foi cuidado-

samente preparado: totens 
de álcool gel foram espalha-
dos no salão e cada mesa ti-
nha seu recipiente de álcool 
70%; foi exigida a entrada 
e permanência dos convi-
dados com máscaras, que 
também foram distribuídas 
na entrada; os buffets foram 
substituídos pelo serviço à 
francesa para evitar as filas 
na hora do jantar e o baile foi 
temporariamente suspenso.

“Não poderíamos dei-
xar de realizar esta impor-
tante pesquisa, que norteia 
nosso comércio e é tão es-
perada por todos, e preci-
sávamos premiar estes em-
presários que venceram um 
ano difícil, mas tivemos que 
fazer ajustes no evento para 
garantir a segurança de to-
dos. 

Preparamos tudo com 
muito carinho e tenho cer-
teza que será mais um mo-
mento inesquecível para 
os participantes”, explicou 
o presidente da CDL Sinop 
Marcos Antônio Alves.

O Mérito Lojista é uma 
realização da CDL Sinop e 
conta com o patrocínio de 
Sicoob, Inviolável, Concre-
nop, Ucayali, Stochera, Nova 
Sinop, Alquimia e Imobiliária 
Celeste. 

DA REPORTAGEM

Projeto de Lei está sen-
do analisado pela Câmara 
de Colíder para realizar pro-
cesso de licitação. Após todo 
esse trâmite, será aberto o 
edital do certame. As provas 
estão previstas para aconte-
cerem em janeiro de 2021.

Segundo o secretário 
de Educação, Marcio Fer-
nandes, a previsão é de 58 
vagas para docente e as de-
mais funções como apoio, 
técnico administrativo e TDI 
serão no formato cadastro 
reserva.

“Com relação ao ca-
dastro reserva, o cuidado 
que tivemos foi garantir 
que o próximo gestor tenha 
a opção do quantitativo de 
contratações, considerando 
que não se sabe ainda se o 
retorno em fevereiro será 
presencial ou não. No caso 

DA REPORTAGEM

A energia solar fotovol-
taica ultrapassou 7 gigawatts 
(GW) de potência instalada, 
impulsionada pela geração dis-
tribuída em residências, comér-
cio, área rural, indústria, entre 
outros, que atingiram 4 GW 
este mês, informou a Associa-
ção Brasileira de Energia Solar 
(ABSOLAR).

O infográfico divulgado 
no último dia 24 pela associa-
ção, referente à energia solar 
fotovoltaica no Brasil, traz os 
10 primeiros do ranking muni-
cipal. Dentre eles, Cuiabá (2º) 
e Sorriso (10º) entre os maiores 
consumidores de energia solar 
do país. Em nível nacional, os 
consumidores residenciais e 
o setor de comércio e serviços 
representam 76% do total dos 
empreendimentos de geração 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O pioneiro e empresário 
do setor de alimentos em Si-
nop, Getúlio José Bianchi, 75 
anos, morreu na madrugada 
desta sexta-feira (27). Ele es-
tava internado num hospital 
há mais de um mês. As infor-
mações foram confirmadas 
pelo filho dele, o também 
empresário Rafael Bianchi.

“Há 35 dias deu entrada 
no hospital com mal-estar 
e pegou a Covid. Passou por 
ela, mas ficaram sequelas 
afetando os rins e o fígado, 
que já tinha problemas he-
páticos. Foram dias de luta 
no hospital. Formava líquido 

nos pulmões. Essa madruga-
da, por volta de 1h30 faleceu”, 
explicou Bianchi ao site Só 
Notícias.

Além de Rafael, Getúlio 
tinha mais três filhos, era ca-
sado e chegou em Sinop em 
1985. “O vô Getúlio, como era 
carinhosamente chamado 
pelos amigos e até pelos en-
fermeiros e médicos do hos-
pital, que cuidaram dele até 
seu último momento, deixa 
um legado de família e de 
empreendedor. 

As suas atitudes, o su-
cesso alcançado e a harmo-
nia familiar vão guiar aqueles 
que ficam”, completou o fi-
lho. O corpo foi velado e se-
pultado ontem.

Foto: Divulgação

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

Secretário de Educação abre 58 vagas totais 

17ª EDIÇÃO. Evento foi realizado quarta e quinta, com shows da dupla Rick & Renner

COLÍDER

Secretaria de Educação abre
vagas para várias funções

RANKING

Cuiabá e Sorriso entre as 10 com
maior potência de energia solar

COVID-19

Morre em Sinop 
empresário do setor 
de alimentos

Foto: arquivo pessoal

distribuída solar fotovoltaica, 
informa a ABSOLAR, segui-
dos dos consumidores rurais 
(13,2%), indústrias (8,9%), poder 
público (1,2%) e outros tipos, 
como serviços públicos (0,1%) e 
iluminação pública (0,02%).

Em número de sistemas 
instalados, os consumidores 
residenciais estão no topo da 
lista em geração distribuída, 
representando 72,8% do total. 
Junto com a capacidade insta-
lada dos projetos vencedores 
dos leilões de energia do go-
verno (geração centralizada), 
de 3 MW, o segmento acumula 
investimentos de R$ 35 bilhões 
desde 2012. “Em 2019, a fonte 
foi a mais competitiva entre as 
fontes renováveis nos dois Lei-
lões de Energia Nova, A-4 e A-6, 
com preços-médios abaixo dos 
US$ 21/MWh”, lembrou a ABSO-
LAR em nota. Brasil ultrapassou marca de 7 GW em potência instalada 

Getúlio tinha 75 anos e morreu na madrugada de ontem 
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

dos professores não, por-
que a abertura da turma vai 
acontecer de forma natural, 

independente se as ativida-
des ocorrerão na unidade 
escolar ou se será ensino 

remoto como aconteceu no 
ano de 2020”, explica Fer-
nandes.
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Concluída pavimentação de 26,8 km
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), concluiu 
a pavimentação de 26,79 
km da MT-110, entre Alto 
Garças e Guiratinga, na 
região Sudeste. Falta so-
mente a execução de ser-
viços de sinalização ao lon-
go de todo o trecho para a 
finalização e entrega defi-
nitiva da obra à população.

Esse trecho faz parte 
do primeiro lote de obras 
executadas para interligar 
as cidades de Alto Garças 
e Guiratinga por via asfal-
tada. Foi pavimentado o 
trecho entre a BR-364, em 
Alto Garças, até o entron-
camento da MT-461, já no 
perímetro de Guiratinga. 
O investimento realizado 
foi de R$ 21,3 milhões nes-
sa obra, que estava para-
lisada e foi retomada pela 
atual administração do 
Governo do Estado.

Com a conclusão 
desse segmento, faltarão 
somente 41,42 km para a 
interligação asfáltica defi-
nitiva entre os municípios. 
A execução dessa obra, 
que faz parte do lote 2, no 
trecho que compreende 
o entroncamento da MT-
461 até o entroncamento 
da MT-270/340, na sede de 
Guiratinga, já está dentro 
da programação para ser 
executado. Para o secre-
tário Marcelo de Oliveira, a 
retomada e conclusão da 
obra nessa rodovia põe fim 
a um problema antigo de 
logística da região, além 
de atender uma grande 
demanda dos moradores 
das cidades que esperam 
há décadas pelo tão so-
nhado asfalto.

OUTRAS OBRAS
Além dessa pavimen-

tação, o Governo do Estado 
já concluiu duas importan-
tes obras de infraestrutura 
rodoviária na região. Foi 
finalizada e entregue, em 
2019, a pavimentação da 
MT-110 no trecho compre-
endido entre o entronca-
mento de Guiratinga a Te-
souro, totalizando 41,4 km.

Também foi concluí-
da a ponte de concreto na 
MT-110, sobre o Rio Batovi, 
localizada entre as duas ci-
dades. 

Foram investidos 
aproximadamente R$ 60 
milhões nas duas obras. 
Esse trecho faz parte do 1º 
lote de obras executadas 
para interligar as cidades 
de Alto Garças e Guiratin-
ga por vias asfaltadas. 

PROJETOS EM
LICITAÇÃO
E mais obras estão por 

vir. Está no planejamento 
a execução da pavimen-
tação de 61,20 quilôme-
tros da MT-110, no trecho 
que compreende o fim da 
pavimentação urbana do 
município de Tesouro até 
o entroncamento da BR-
070. A elaboração do pro-
jeto de pavimentação des-
se trecho já está em fase 
de licitação.

Com a conclusão de 
todas as obras citadas, o 
Governo do Estado vai in-
terligar a BR-364 até a BR-
070, através da MT-110, por 
via asfaltada e, por conse-
quência, ligar a região do 
Vale do Araguaia até o Su-
deste do Estado. 

Com a conclusão de 
todas as obras citadas, o 
Governo do Estado vai in-
terligar a BR-364 até a BR-
070, através da MT-110. Governo concluiu pavimentação de trecho da MT-110

MT-110. Trecho faz parte do 1º lote de obras executadas para interligar Alto Garças a Guiratinga
FOTO: SINFRA-MT


