
DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

EMPREGOS FORMAIS
Sete cidades de MT mostram força
e estão entre as 100 do Brasil

Mato Grosso tem sete municípios na lista dos 100 com maior 
dinamismo no mercado de trabalho do país. O levantamento foi 
realizado pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), a pedido do jornal Estadão, e mostra que as cidades 
ligadas ao agronegócio ampliaram a quantidade de empregos for-
mais em 2020.               Página - 3

DIVULGAÇÃO

Desafetos políticos desde 2016 quando o escândalo do paletó, desde então Mauro e Ema-
nuel vêm trocando muitas farpas pela imprensa. O que fez com que o governador apoiasse 
Abílio Júnior, principal rival local de Emanuel na capital. O prefeito de Cuiabá pediu o fi m 
das acusações, ataques e agressões gratuitas, afi rmando que isso não leva a nada.  Página -4

CONCILIAÇÃO

Depois da vitória em Cuiabá, 
Emanuel quer paz com Mendes

Firmada 
cooperação 
de fomento 
avicultura
Inicialmente mais de 25 
pequenos aviários poderão 
voltar à atividade com a 
ação conjunta entre MT 
PAR e Indea-MT, o projeto é 
para atender até 100 famí-
lias. Para o presidente da 
Avimar, Paulo César Barbo-
sa, essa era uma demanda 
antiga.                     Página  -4

F1

Após ser internado em um hospital militar após ao grave acidente sofrido du-
rante o GP do Barein, Romain Grosjean gravou um vídeo em um dos seus perfi s 
de redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. O piloto 
francês aproveitou a oportunidade para exaltar o Halo, o dispositivo de prote-
ção de cabeça na F1 que parece ter sido fundamental para que o piloto saísse do 
carro sem ferimentos mais graves.          Página  6
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Isto porque muitas famílias não possuem 
recursos para investir em planos de saúde, 
devido sua renda mensal e por considerar 
um serviço com valor elevado para o seu 
orçamento financeiro

O homicídio brutal de João Alberto Silveira 
Freitas, espancado por dois funcionários de uma 
empresa contratada pelo supermercado Carrefour 
em Porto Alegre, também suscita debate sobre o 
setor de segurança privada, em especial sobre os 
limites do uso da força e a responsabilização de 
vigilantes.

Negros como João Alberto, ou simplesmen-
te Beto, não são as únicas vítimas de violência em 
estabelecimentos comerciais no país, mas decerto 
se encontram entre as principais —numa das fa-
cetas mais desumanas de nosso racismo.

Em julho de 2019, um adolescente foi chicote-
ado em cárcere privado, acusado de furto de qua-
tro barras de chocolate no mercado Ricoy, na zona 
sul de São Paulo. Em março de 2018, Fábio Rodrigo 
Hermenegildo sobreviveu a uma sessão de tortura 
em um mercado Extra do Morumbi, na zona oeste.

Casos semelhantes abundam em outras ci-
dades, o que revela a necessidade de maior con-
trole, em especial no que diz respeito a empresas 
ilegais. Por lei, a fiscalização cabe à Polícia Federal, 
mas a regulamentação da tarefa se limita a uma 
portaria genérica de 2012.

Trata-se de um setor de dimensões conside-
ráveis —de acordo com o Anuário de Segurança 
Pública de 2020, são mais de 1 milhão de profissio-
nais aptos a trabalhar hoje, estando metade deles 
inativos, ao menos oficialmente.

Especialistas ouvidos pela Folha apontam 
que a carreira absorveu, após a ditadura militar, 
muitos policiais que deixaram suas corporações, 
não raro por má conduta. Prática proibida, a parti-
cipação de policiais em atividade é, não obstante, 
comum no ramo.

Cabe ao Congresso, por meio da regulação, 
e ao Poder Judiciário, na condução dos casos in-
vestigados, esclarecer as responsabilidades das 
empresas contratantes dos serviços de segurança 
privada, seja pelo monitoramento de sua atuação, 
seja pela determinação de protocolos de uso da 
força.

Merecem atenção, nesse sentido, a instaura-
ção de inquérito pelo Ministério Público Federal 
do Rio de Janeiro para apurar racismo no setor de 
segurança privada, anunciada no último dia 23, 
e a ação da Defensoria Pública do Rio Grande do 
Sul solicitando indenização coletiva pela morte de 
Beto Freitas.

O mesmo rigor da lei deveria ser aplicado tan-
to a policiais quanto a agentes privados. Em am-
bos os casos, falta de controle, falhas na regulação, 
corporativismo e responsabilização pífia imperam.

Editorial

Insegurança privada

BOCA DE URNA
O vereador reeleito Marcrean dos Santos 

(PP), segundo mais votado em Cuiabá, foi fla-
grado fazendo boca de urna em um local de 
votação na manhã de domingo (29). Segun-
do o juiz auxiliar da Corregedoria Regional 
Eleitoral, Jurandir Florêncio de Castilho, o 
vereador não foi detido porque fugiu do local 
para não ser conduzido ao cadeião, na sede 
do Tribunal Regional Eleitoral. Marcrean é da 
base de Emanuel Pinheiro. Além de boca de 
urna, ele também teria cometido transporte 
irregular de eleitor. Foi feita a Lavratura do 
Auto e o crime será investigado.

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!

MORREU DOM
BONIFÁCIO
O arcebispo emérito de Cuiabá, Dom Bo-

nifácio Piccinini, 91 anos, morreu sábado (28), 
após passar 5 dias internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual 
Santa Casa, após uma oscilação da pressão. 
Dom Bonifácio tem mais de 45 anos de servi-
ços prestados à comunidade católica em Mato 
Grosso e atuou como arcebispo metropolitano 
da Capital por 22 anos, sendo substituído por 
Dom Milton Santos. Em 2004, ele foi nomeado 
arcebispo emérito.

Crédito: Arquivo pessoal
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Cabe ao Congresso e ao Poder Judici-
ário esclarecer as responsabilidades 
das empresas contratantes dos servi-
ços de segurança privada
“ “

Um assunto em constante debate no 
Brasil, é o funcionamento da saúde públi-
ca. Você sabe quais são os seus deveres e 
direitos enquanto cidadão? A saúde é uma 
das dádivas mais importantes que o ser hu-
mano possui ao longo do ciclo de sua vida. 
Apesar de pequena, a palavra inclui muitos 
fatores e possui um amplo significado.

A OMS (Organização Mundial da Saú-
de) conceituou em 1946, a saúde como: 
“Um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não consiste apenas na 
ausência de doença ou de enfermidade”.

Em sua amplitude, o bem-estar é fun-
damental para uma boa saúde. Praticar 
atividades físicas frequentemente, ter uma 
boa alimentação, consumir água potável, 
ter um sono saudável, manter o peso, além 
da diminuição de álcool e cigarro, são tópi-
cos essenciais para um futuro com qualida-
de de vida.

O artigo 196, seção II, da saúde, confor-
me relata a Constituição Brasileira de 1988, 
menciona que “a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”.

Subdividida em duas “fatias”, a saúde no 
Brasil é classificada por privada e pública. 
A primeira abrange clínicas, hospitais e la-
boratórios que, através do plano de saúde, 
atende restritamente aos conveniados com 
poder aquisitivo de maneira particular.

Em contrapartida, a segunda atende a 
população gratuitamente, sendo regula-
mentada pelo Estado, por meio do Minis-
tério da Saúde, secretarias estaduais e mu-
nicipais.

O atendimento por parte da saúde públi-
ca é realizado pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), que foi alcançado na Constituição 
Brasileira de 1988, seguido pela aprovação 
da Lei n° 8080/1990. Um assunto polêmico, 
muito criticado, tema de reportagens em 
vários canais de comunicação e em diver-
sas vezes, debatido em manifestações pela 
população. Conforme relatos exibidos, a 
estrutura oferecida no local e a demora no 
atendimento são as maiores reclamações 
dos usuários.

Atualmente, o SUS é responsável por 
atender a maior parte dos brasileiros que 
necessita de atendimento e tratamento. 
Isto porque muitas famílias não possuem 
recursos para investir em planos de saúde, 
devido sua renda mensal e por considerar 
um serviço com valor elevado para o seu or-
çamento financeiro.

Dificilmente, um serviço que depende 
de recursos e que está diretamente envol-
vido com inúmeras pessoas será executado 
sem falhas. Como em qualquer situação, 
o sistema público também é conceituado 
com pontos negativos e pontos positivos 
durante sua execução. Entretanto, cabe ao 
usuário que utilizar este serviço, se atentar 
aos detalhes e quando houver necessidade, 
exigir os seus direitos.

Em minha opinião, há muito o que me-
lhorar em todos os setores. Este será um 
trabalho minucioso no qual, o processo será 
longo. Uma gestão eficaz com recursos di-
recionados corretamente é fundamental 
para um novo cenário. Todos os brasileiros 
devem ter esperança, pois são merecedo-
res de um atendimento digno com extrema 
qualidade.

BRUNA DIAS É PUBLICITÁRIA, FO-
TÓGRAFA E ANALISTA DE MÍDIAS SO-
CIAIS

Saúde pública no Brasil:
um direito popular

Enfim, dezembro!
Vejo um monte e gente planejando fes-
tas, viagens e aglomerações. Começou 
a “corrida” por espaços para eventos 

onde, evidentemente, um 
monte de gente vai se juntar 
sem qualquer cuidado. Esse 
comportamento não chega 
a ser novidade e todos nós 
sabemos que boa parte da 
população não fez a mínima 
questão de se cuidar durante 
todo o período da pandemia, 
e talvez por isso tenhamos 

“sofrido” mais que o necessário com 
seus efeitos.

Mas, com tudo isso, estamos em de-
zembro. Minha arvorezinha de natal já 
está ligada há alguns dias e meu bebê se 
diverte muito com as luzes e cores em 
seu segundo natal. Assim vamos, sem 
deixar de lado os cuidados, tentar apro-
veitar ao máximo o que o último mês do 
ano tem de positivo para nós.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Esse fim de ano vai ser bem diferente de todos os outros, por conta 
dos cuidados necessários em virtude da pandemia. Isso, claro, não 
me deixa nem um pouco feliz, especialmente pelo fato de meu 
filho estar vivendo seu segundo natal e, logicamente, ama luzes e 
cores, e vai passar por diversas privações pelo bem de sua saúde. 
Mas, claro, segurança em primeiro lugar!

CLIC 
FINAL 

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

Dezembro chegou. Quem me conhe-
ce sabe muito bem que sou apaixonado 
por essa época do ano, 
que serve como nenhu-
ma outra para “recarregar 
as baterias”, quebrando 
aquela rotina que a gente 
enfrenta o ano todo. Por 
mais que continuemos fa-
zendo as mesmas coisas, 
realizando as mesmas ta-
refas, nesse período mu-
damos um pouco o foco 
e somos convidados por toda a temática 
envolvida a pensar mais na família, nos 
amigos e até em nós mesmos.

Esse ano, particularmente, as luzes 
de natal sinalizam que estamos conse-
guindo atravessar. Tivemos de tudo e, 
confesso, fazia muito tempo que eu não 
via, se é que algum dia vi, um período 
tão tenso.

Eu sei, e sei muito bem, que a chega-
da de 2021 não vai simplesmente “en-
terrar” os problemas que 2020 trouxe. 
Mesmo assim, existe o ar de renovação. 
E existe, também, o sentimento bom de 
estar conseguindo chegar ao final de um 
ano tão turbulento, onde, infelizmente, 
muitos não tiveram a mesma chance.

Chego, também, com muita preo-
cupação nesse começo de dezembro. 

BRUNA DIAS

Dois motociclistas morreram na noite de sábado (28) ao serem atropela-
dos na MT-140, zona rural de Vera. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, 
que eram amigos, foram atropeladas por um veículo não identificado. O con-
dutor desse automóvel não prestou socorro às vítimas e fugiu. Morreram Cris-
thyan de Andrade Souza, 18 anos, e Evair Santos da Luz, 20. Cada um estava 
em uma moto, sentido Vera/Santa Carmem, quando o veículo não identifica-
do os atingiu por trás. Eles foram atropelados e uma das motos foi arrastada 
por cerca de 500 metros.
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Virada de Emanuel e descontrole
de Abílio se destacam em Cuiabá
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Depois de meses de 
uma disputa muito acirrada, 
a capital Cuiabá conheceu 
na noite do último domin-
go seu novo prefeito para os 
próximos quatro anos. Novo 
apenas no modo de dizer, já 
que o atual prefeito, Ema-
nuel Pinheiro (MDB), venceu 
a disputa no segundo turno 
contra o candidato Abílio Jú-
nior (PODEMOS) e se mante-
rá no cargo. Pinheiro obteve 
51,15% dos votos.

Após o sacramento da 
vitória de Pinheiro, iniciou-se 
o discurso de bandeira bran-
ca com o governador Mauro 
Mendes (DEM).

Desafetos políticos des-
de 2016 quando o escândalo 
do paletó, desde então Mau-
ro e Emanuel vêm trocando 
muitas farpas pela imprensa. 
O que fez com que o gover-
nador apoiasse Abílio Júnior, 
principal rival local de Ema-
nuel na capital.

Mas agora, há um ace-
no para que a diplomacia 
volte a reinar entre os dois, 
pelo menos é o que indicou 
Emanuel em sua primeira 
declaração após ser reeleito.

“Mauro Mendes, gover-
nador de Mato Grosso, já fui 
seu coordenador, já tivemos 
um bom relacionamento, 
de amizade e respeito. Pare 
com isso. Baixe essa guar-
da, esse rancor e levante a 
bandeira branca da paz. Nós 
dois juntos, ninguém se-

gura Cuiabá. Olha o recado 
que a população cuiabana 
deu para nós dois. Não foi só 
para você, não, foi para nós 
dois. Chega, eleição passou, 
sem mágoa, sem rancores. 
Nós dois juntos, Cuiabá vai 
ganhar muito mais. Essa é a 
minha proposta para você”, 
apontou. O prefeito de Cuia-
bá pediu o fim das acusa-
ções, ataques e agressões 
gratuitas, afirmando que 
isso não leva a nada.

“Basta de ataques, acu-
sações, de agressões gratui-
tas que não levam a nada. 
Vamos juntos trabalhar cada 
vez pela nossa cidade”, com-
pletou. Mendes usou as re-
des sociais ontem para pa-
rabenizar o Emanuel pela 
vitória e afirmou que traba-
lhará para atender aos pre-
feitos eleitos de todos os 141 
municípios.

ARMAGA
DERROTA
O candidato Abílio Jú-

nior, além do apoio do go-
vernador Mauro Mendes, 
contou com o apoio da de-
putada estadual, Janaina 
Riva, que mesmo sendo do 
mesmo partido de Emanuel, 
optou por apoiar o rival por 
conta de declarações do pre-
feito a seu pai.

Mas após a conclusão 
da apuração, Janaina atri-
buiu a derrota de Abílio à sua 
postura adotada durante a 
campanha de agressões ver-
bais aos servidores públicos 
e aos jornalistas. 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Paulo Araújo (Progressistas) 
quer celeridade no trajeto 
das ambulâncias que neces-
sitam passar pelas concessio-
nárias exploradoras de pedá-
gio localizadas nas estradas 
do Estado. 

Para isso, o parlamentar 
apresentou o Projeto de Lei 
n° 966/20, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de passe 
livre para as ambulâncias dos 
municípios, dos hospitais, clí-
nicas e empresas médicas, 
viaturas do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e do Corpo de Bom-
beiros, conforme determina 
o inciso VII do art. 29 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro – 

DA REPORTAGEM

A Superintendência Na-
cional de Previdência Com-
plementar (Previc) aprovou 
o plano de previdência Pre-
vcom-MT, exclusivo dos ser-
vidores do Estado de Mato 
Grosso. A medida formalizou 
também o acordo de gestão 
firmado com a Fundação de 
Previdência Complementar 
do Estado de São Paulo (Pre-
vcom) para a gestão do fun-
do.

Com a sanção da Pre-
vic, o Regime de Previdência 
Complementar implantado 
pelo governo estadual passa 
a ser aplicado aos titulares 
de cargos efetivos dos po-
deres Executivo, Legislativo, 
Judiciário, membros da Ma-
gistratura, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Tribunal 
de Contas Estadual (TCE) e 

DA REPORTAGEM

O processo de ma-
trícula na rede estadu-
al de ensino apresentará 
mudanças com relação à 
oferta para o 1º ano do 1º 
Ciclo da Educação Funda-
mental. De acordo com o 
Decreto 723/2020, gradati-
vamente, o Estado passará 
a atender apenas os Anos 
Finais do Ensino Funda-
mental e o Ensino Médio; 
e os Municípios atende-
rão à Educação Infantil e 
os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, como defi-
ne a legislação federal.

Para viabilizar essas 
mudanças, o Estado, em 
Regime de Colaboração 
com os Municípios, irá 
disponibilizar os prédios 
das unidades que estão 
no planejamento dessa 
reorganização de oferta 
para auxiliar aqueles Mu-
nicípios que atenderão as 
séries.Segundo o secretá-
rio adjunto executivo de 
Educação, Amauri Mon-
ge Fernandes, não haverá 
qualquer tipo de prejuízo 
para as crianças no Estado, 

Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. A proposta 
foi apresentada em sessão 
remota do último dia (25) na 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT).

“A instalação do siste-
ma de serviços de passe livre, 
através da implantação de 
equipamento que permite 
a passagem desses veículos 
sem parar nas cabines para 
identificação, dará maior 
agilidade e segurança no 
resgaste de pacientes.  Além 
disso, visa assegurar a inte-
gridade física das pessoas, 
promovendo o melhor apro-
veitamento do tempo, para 
salvar vidas que é o principal 
objeto da propositura”, justi-
ficou Paulo Araújo.

Conforme consta no 
projeto, os veículos que se 

de órgãos da administração 
direta e indireta admitidos a 
partir da edição do DOU.

A parceria foi definida 
com base em estudos e aná-
lises técnicas referendados 
pelo Conselho de Previdên-
cia de Mato Grosso, órgão 
deliberativo composto por 
representantes dos poderes 
e órgãos autônomos, e de re-
presentantes dos segurados. 
A avaliação levou em consi-
deração a sólida estrutura 
de governança, rentabilidade 
consistente, baixo custo ope-
racional e a experiência acu-
mulada durante sete anos de 
atividade. 

O regulamento homo-
logado pelo órgão federal es-
tabelece o teto do INSS de R$ 
6.101,06 como valor máximo 
para aposentadoria dos no-
vos concursados do governo 
mato-grossense. 

uma vez que serão asse-
guradas vagas para todos. 
As matrículas serão oferta-
das pelos municípios.

Conforme o decreto, 
apenas os municípios que 
possuem condições de re-
ceber as matrículas pas-
sarão a responder pelo 1º 
ano do ensino fundamen-
tal. “Excepcionalmente, 
o atendimento aos anos 
iniciais do ensino funda-
mental pela Rede Pública 
Estadual de Ensino poderá 
permanecer até 2023 nas 
escolas que comprovarem 
impossibilidade do atendi-
mento em 2021 e 2022”, diz 
parte do documento.

“Esse regime de cola-
boração não será somente 
a cessão de prédios, mas 
também na formação dos 
professores. 

Será um trabalho 
mais amplo entre Estado 
e Municípios”, ressalta o 
secretário Executivo.

O secretário lembra 
que o regime de colabora-
ção está previsto na Cons-
tituição Federal e no Pla-
no Nacional de Educação 
(PNE).

Discurso agora é conciliação entre Pinheiro e Mendes

Viaturas do SAMU e dos Bombeiros também poderão ter o acesso 

Adesão é automática apenas para novos servidores

ALENCASTRO. Experiência de Pinheiro e postura arrogante de Abílio foram decisivos para o resultado

NOS PEDÁGIOS

Ambulância de municípios 
poderão ter passe livre

APROVADA

Previdência complementar passa a 
valer para os servidores de MT

NOVA COMPOSIÇÃO

Seduc inicia reordenamento
para o Ensino Fundamental
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Seduc cederá prédios aos municípios

FOTO: SEDUC MT

FOTO: ASSESSORIA

destinam a atender as ne-
cessidades de ordem social, 
na busca e transporte de 
pacientes, em que o tempo 
é um fator determinante, e 
alguns minutos em uma fila 
de espera no pedágio podem 

colocar a vida desse paciente 
em risco. Contudo, quando se 
trata de buscar um paciente 
que só pode ser removido por 
veículo especial, a garantia à 
saúde da população passa a 
ser prioridade.

Para receber remune-
ração acima deste patamar, 
o participante poderá con-
tribuir com o percentual que 
desejar e construir a reserva 
financeira que vai garantir 
renda extra ao se aposentar. 
Para os novos servidores que 

ingressarem após a aprova-
ção, e tenham remuneração 
superior ao teto do INSS, a 
inscrição será automática. 

A adesão automática 
pode ser revertida a pedido 
do servidor em até 90 dias 
após o ingresso.

“Na minha opinião, o 
recado das urnas foi bem 
claro sobre o pavor do elei-
tor com relação aos posicio-
namentos radicais e sobre 

a instabilidade dos gesto-
res. O Abílio veio com todo 
discurso de combate à cor-
rupção, mas perdeu para 
ele mesmo ao adotar uma 

postura arrogante, de falta 
de respeito com a imprensa, 
com as minorias e os servi-
dores públicos. Política é a 
arte de agregar, de concilia-

ção. Por mais que o apelo de 
combate à corrupção seja 
forte, neste caso em especí-
fico, foi enterrado pela pos-
tura do candidato”, afirmou.



MT PAR e Indea assinam termo de
cooperação para fomento no estado  
DA REPORTAGEM

O MT Participações e 
Projetos S/A (MT PAR) e o Ins-
tituto de Defesa Agropecuá-
ria do Estado de Mato Gros-
so (Indea-MT) firmaram em 
Nova Marilândia, um Termo 
de Cooperação Técnica para 
o fomento da avicultura na 
região Centro-Sul do Estado.  

A parceria foi oficializa-
da na Câmara de Vereadores 
e atende ao pedido da As-
sociação de Avicultores de 
Nova Marilândia (Avimar) e 
da Associação da região cen-
tro-sul. Ambas buscam apoio 
para a manutenção e expan-
são da atividade.  

Atualmente o frigorífico 
instalado no município aba-
te, em média, 150 mil aves por 
dia. Cerca de 70% desse total 
vem de municípios como 
Nova Mutum e Lucas do Rio 
Verde. Com a parceria aviá-
rios que estão desativados 
poderão ser modernizados e 
reabertos, suprindo o déficit 
de matéria-prima local. 

“Essa assinatura marca 
uma nova fase da avicultu-
ra na região. Muitas famílias 
que dependem ou desejam 
entrar na atividade serão be-

neficiadas. A capacidade de 
abate do frigorífico também 
será ampliada, gerando em-
pregos e fomentando a eco-
nomia”, disse o presidente 
do MT PAR, Wener Santos.

Segundo presidente do 
Indea-MT, Marcos Catão Dor-
nelas, a intenção é adequar 
a legislação e humaniza-lá 
para atender ao pequeno 
produtor. “A nossa missão é 
cuidar da sanidade e certifi-
car a produção sem desam-
parar o pequeno produtor. E 
esse é um projeto bonito de 
integração entre a indústria 
e os avicultores”, disse.

Inicialmente mais de 
25 pequenos aviários pode-
rão voltar à atividade com a 
ação conjunta entre MT PAR 
e Indea-MT, o projeto é para 
atender até 100 famílias. 

Para o presidente da 
Avimar, Paulo César Barbo-
sa, essa era uma demanda 
antiga. “Agora as famílias 
cuja renda girava em torno 
da atividade poderão voltar 
a produzir. Com as licenças 
ambientais em dia e a do-
cumentação em ordem, elas 
terão acesso a financiamen-
tos. É uma grande conquis-
ta”, disse.

DA REPORTAGEM

O período de vacinação 
contra a Febre Aftosa, que 
terminaria nesta segunda 
(30), foi prorrogado até o dia 
10 de dezembro. 

Contudo, a data limite 
para a comunicação da vaci-
nação ao Instituto de Defesa 
Agropecuária (Indea) conti-
nua inalterada.

Devido à dificuldade 
de muitos produtores para o 
manejo dos bovinos e buba-

DA REPORTAGEM

O pulsante potencial 
agropecuário de Campo 
Novo do Parecis tem se con-
firmado em números. O mu-
nicípio fechou os 10 primeiros 
meses do ano entre os cinco 
em Mato Grosso no ranking 
dos 10 maiores exportadores. 
A lista é liderada por Rondo-
nópolis, com alta de 15,5% nas 
exportações. Rondonópolis 
ultrapassou Sorriso, que pas-
sou por retração externa de 
9,1% nas vendas e foi supera-
da no ranking por uma dife-
rença mínima. O município 
do Sul já exportou U$ 1,488 
bilhão contra U$ 1,483 bilhão 
de Sorriso. Cada um respon-
de por 10,5% das exportações 
mato-grossenses.

Querência apresenta 
crescimento de quase 40% 
nas exportações e subiu para 
a terceira posição do ranking, 
demonstrando o desenvolvi-
mento do agronegócio na re-
gião Araguaia de Mato Gros-
so. A lista com os 10 primeiros 
ainda é composta por Prima-
vera do Leste, Sinop, Nova 
Mutum, Sapezal, Diamantino 
e Campo Verde.

linos (0 a 24 meses) de suas 
propriedades e o baixo índi-
ce de comunicação da vaci-
nação contra a Febre Aftosa 
ao Indea, o prazo foi estendi-
do por mais 10 dias para dar 
oportunidade para os pecu-
aristas que ainda não adqui-
ram e não realizaram a vaci-
nação desses animais.

A comunicação ao In-
dea deverá ser realizada di-
retamente em uma Unidade 
Local de Execução ou via e-
-mail.

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agrope-
cuária (Imea), em relatório 
divulgado na última sexta 
(27) aponta que 99,65% das 
áreas destinadas à soja na 
safra 2020/21 em Mato Gros-
so (10,3 milhões de hectares) 
já foram semeadas.

A região Norte já tem 
conclusão de 100% na seme-
adura, salientou o instituto, 
enquanto as demais, ainda 
aguardam áreas esparsas 
concluírem os trabalhos de 
plantio, sendo que todas re-
gistram percentual superior 

à 99%, inclusive na região 
Nordeste, que abriga os mu-
nicípios do Médio Araguaia.

80% do plantio, segun-
do o Instituto, se deu num 
ritmo menor que da safra 
passada e menor que a mé-
dia histórica dos últimos cin-
co anos. 

Apenas nas últimas 
duas semanas o ritmo se ali-
nhou com os anos anteriores.

Nesta mesma data da 
safra passada, todo o estado 
já tinha finalizado o plantio 
da soja, exceto o Médio Ara-
guaia, que tradicionalmente 
coloca a soja no chão alguns 
dias após as demais regiões.

Foto: AssessoriA

Aviários que estão desativados poderão ser modernizados e reabertos

Vacinação foi prorrogada em MT

Ranking divulgado na última semana traz Rondonópolis na liderança Relatório aponta que praticamente toda a área já foi semeada

AVICULTURA. Inicialmente mais de 25 pequenos aviários poderão voltar à atividade com a ação

FEBRE AFTOSA

Vacinação é prorrogada até
o próximo dia 10 de dezembro

MERCADO EXTERNO

Campo Novo do Parecis é o 4º
município com maior exportação

SOJA

Imea aponta 99%
de semeadura
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Em novembro de 2019, 
o frigorífico do município 
conquistou a habilitação 
para exportar carne de fran-
go para a China e, desde en-
tão, uma segunda linha de 

abate na unidade está sendo 
montada.   

“A previsão é que esta 
expansão entre em operação 
no próximo ano elevando a 
capacidade de abate de 150 

mil para 300 mil aves por dia, 
o que aumentará ainda mais 
a demanda por proteína”, 
disse o ex-senador Cidinho 
Santos, proprietário do gru-
po.

A ampliação da unida-
de abrirá ainda 800 empre-
gos diretos e 2,4 mil indiretos 
em toda a região. 

Hoje a unidade conta 
com 1,3 mil colaboradores.



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 25/2020, cujo objeto é a: 
Aquisição futura e fracionada de produtos de Limpeza, Copa e Cozinha e Gê-
neros Alimentícios para uso em todas as Secretarias da Prefeitura Municipal 
de Nova Guarita- MT, tudo em conformidade com as características técnicas 
e quantitativos descritos em Edital.Conforme Edital nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para abertura no dia 11/12/2020, às 08:30 horas. Cópias do 
edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 
07:00 as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar 
o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o de-
partamento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 30 de Novembro de 2020.
Yana Maria Marcon
 Pregoeira Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DO NORTE DE MATO GROSSO - SINTTRONORMAT, através do seu presi-
dente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES 
ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS  FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RO-
DOVIVA TRANSPORTES LTDA, INTEGRANTES DA BASE TERRITORIAL 
REPRESENTADA PELO SINDICATO, NA CIDADE DE SORRISO/MT nos 
termos das disposições contidas no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 
1° e 2° do artigo 19°, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE 
SERÁ REALIZADA NO DIA 05/12/2020, NO ENDEREÇO AVENIDA DOS IMI-
GRANTES, Nº 5.167, BAIRRO FLORAIS DA MATA, SORRISO /MT (ESPAÇO 
“FRANCIELE CASARIN BUFFET”), em primeira convocação às 08hs00min 
com a presença da maioria simples, e em segunda e última convocação às 
09hs00min, com qualquer número dos presentes, para tratarem sobre os se-
guintes assuntos: 1. Análise, Discussão e aprovação da proposta da empresa 
para acordo coletivo de trabalho vigência  2020/2021; 2. Deliberar acerca da 
delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para realizar negociações junto 
a empresa RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, nos termos do §1° do Artigo 
611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar Ação de Dissídio Coletivo de Tra-
balho, caso seja necessário; 3. Deliberar sobre a criação de uma comissão 
de negociação, e que a assembléia se torne permanente até a assinatura do 
instrumento normativo que vier a ser fi rmado, ou até o julgamento do Dissídio 
Coletivo, se for o caso; 4. Demais assuntos inerentes a pauta. Sinop - MT, 30 
de novembro de 2020 – Jaime Sales de Oliveira – Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ -MT 
AVISO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório Nº. 046/2020 Pregão Eletrônico Nº. 040/2020 Objeto: Re-
gistro De Preço Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição Equipamentos 
Permanentes Para Mini Industria Conforme Termo De Convenio N° 01202-
2017/Seaf – Firmado Entre A Secretaria De Estado De Agricultura Familiar 
E Assuntos Fundiários – Seaf Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, 
Conforme Especifi cações No Termo De Referencia – Anexo I Do Edital. Repar-
tição Interessada: Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Mo-
dalidade De Licitação: Pregão Eletrônico Tipo De Licitação:Menor Preço Regi-
me De Execução: Por Item Forma De Execução: Indireta Conformidade:Edital 
Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas 
Alterações E Lei 123/06. Em Conformidade Com A Lei Federal Nº. 10.520/02 – 
Art. 3° - Inciso Iv, O Município De Tabaporã/Mt, Através De Seu Pregoeiro, Se-
nhor Helielson Teodoro Alves Nomeado Pela Portaria Nº 002/2020, Adjudica O 
Objeto Desta Licitação, À Empresa Vencedora Abaixo Especifi cada: Engepom 
Equipamentos Para Refrigeração Ltda – Epp Cnpj Sob Nº. 39.542.220/0001-
82 Venceu O Item: 01  Valor Total: R$ 34.987,00 – (Trinta E Quatro Mil No-
vecentos E Oitenta E Sete Reais) L.F. Silva – Maquinas – Epp Cnpj Sob Nº. 
07.859.420/0001-77 Venceu Os Itens: 02,03,04,05,06 E 07  Valor Total: R$ 
17.590,00 – (Dezessete Mil Quinhentos E Noventa Reais) Dirceu Longo & Cia 
Ltda – Epp Cnpj Sob Nº. 92.823.764/0001-03 Venceu O Item: 16  Valor Total: 
R$ 3.200,00 – (Três Mil E Duzentos Reais) Registrado E Publicado Por Afi xa-
ção, No Lugar Público De Costume Desta, Na Data Abaixo. Tabaporã – MT, 
26 de Novembro de 2020.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório Nº. 046/2020 Pregão Eletrônico Nº. 040/2020 Objeto: Re-
gistro De Preço Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição Equipamentos 
Permanentes Para Mini Industria Conforme Termo De Convenio N° 01202-
2017/Seaf – Firmado Entre A Secretaria De Estado De Agricultura Familiar 
E Assuntos Fundiários – Seaf Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, 
Conforme Especifi cações No Termo De Referencia – Anexo I Do Edital Re-
partição Interessada:..Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico 
Modalidade De Licitação:. Pregão Eletrônico Tipo De Licitação:Menor Preço 
Regime De Execução:.Por Item Forma De Execução: Ndireta Conformidade: 
Edital Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Federal Nº. 8.666/93 E 
Suas Alterações E Lei 123/06. O Município De Tabaporã, Estado De Mato 
Grosso, Através De Seu Prefeito Municipal, Senhor Sirineu Moleta, Em Aten-
dimento Ao Disposto Na Lei Federal N°. 10.520/02 – Art. 4° - Inciso Xxii C.C. 
Lei Federal Nº. 8.666/93 – Art. 43 – Inciso Vi, Homologa O Resultado Final 
Do Processo Licitatório Supracitado, Proferido Pelo Pregoeiro E Sua Equipe, 
Instituídos Pela Portaria Nº. 002/2020 De 10 De Janeiro De 2020, Conforme 
Segue: Engepom Equipamentos Para Refrigeração Ltda – Epp Cnpj Sob Nº. 
39.542.220/0001-82 Venceu O Item: 01  Valor Total: R$ 34.987,00 – (Trinta E 
Quatro Mil Novecentos E Oitenta E Sete Reais) L.F. Silva – Maquinas – Epp 
Cnpj Sob Nº. 07.859.420/0001-77 Venceu Os Itens: 02,03,04,05,06 E 07  Valor 
Total: R$ 17.590,00 – (Dezessete Mil Quinhentos E Noventa Reais) Dirceu 
Longo & Cia Ltda – Epp Cnpj Sob Nº. 92.823.764/0001-03 Venceu O Item: 
16  Valor Total: R$ 3.200,00 – (Três Mil E Duzentos Reais)  >>> Valor Total 
Homologado: R$: 55.777,00 – (Cinquenta E Cinco Mil Setecentos E Setenta 
E Sete Reais) Homologo O Resultado Proferido Pela Comissão Municipal De 
Licitação. Tabaporã – MT, 26 de Novembro de 2020.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
REVOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 21/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que fi ca re-
vogado o Pregão Presencial n.º 21/2020, cujo objeto é Seleção de melhor pro-
posta objetivando a aquisição de materiais para uso na ampliação do barracão 
de obras municipal. Tal revogação se dá devido à ausência de proponentes 
interessados em participar do procedimento licitatório para o objeto mencio-
nado.Informações: (66) 3574-1404. Nova Guarita – MT, 30 de Novembro de 
2020.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

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

A Igreja Evangélica Verbo da Vida Sinop-MT, inscrita no 
CNPJ:18.005.420/0001-26, convoca os integrantes da 
diretoria do CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO RHE-
MA BRASIL – CTBRB para uma reunião extraordinária, 
em sua sede, localizada na Av. Magda Pissinati – 1680 
– Santa Cecília, Sinop-MT no dia 02/12/2020 as 19:00H, 
caso não haja um número considerável de integrantes, 
haverá segunda chamada as 19:30:00H, para tratar de 
assuntos relacionados a eleição e posse da nova diretoria 
do CTBRB.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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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 

27,28,01/ 12/2020.
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PREFEITURA DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 057/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os 
interessados que realizará no próximo dia 11 de dezembro de 2020 às 09h30min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO, E DEMAIS EQUIPAMENTOS E/OU 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SHOW QUE SERÁ REALIZADO 
NO REVEILLON 2021, NO LAGO MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações 
através do Edital nº. 133/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá 
– MT, 30 de novembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

Campo Novo do Parecis, 30 de novembro de 2020.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo 

Novo do Parecis torna público aos interessados o PROSSEGUIMENTO 

DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA nº 004/2020 que tem 

por objeto Contratação de empresa de engenharia para realização de 

obra de drenagem de águas pluviais em algumas ruas do Bairro Jardim 

das Palmeiras. A continuidade da sessão ocorrerá no dia 04 de dezembro 

de 2020 às 08h00min. (horário de Mato Grosso) para abertura das 

propostas das empresas habilitadas, a sessão ocorrerá na Sala de 

Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, Centro, 

Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 

junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, e-mail: 

licitacnp@gmail.com ou pelo telefone 65 3382 5108 / 5138.

Leandro Nery Varaschin

CONCORRÊNCIA N° 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2020

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
042/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Rede de Iluminação 
Pública e demais manutenções Elétricas do Município de Ipiranga do 
Norte - MT”, as seguintes Empresas: 1) ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.° 00.226.324/0001-42, localizada na Rua R-5, n.° 140, Quadra R9, 
Lote 19, Bairro Setor Oeste, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.125-
070, vencedora dos itens n.° 2, 7, 8, 9, 11, 20, 25, 29, 32, 34, 40, 42, 44, 
54, 58, 61, 64 e 68 dos Lotes n.° 001 e 002, com valor global de R$ 
263.931,50 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Trinta e Um 
Reais e Cinquenta Centavos); 2) MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI – 
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 33.440.338/0001-13, 
localizada na Rua Quatro  (Lot. Jardim Alencastro), n.° 10, Quadra 06, 
Lote 10, Bairro Coxipó, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.085.035, 
vencedora dos itens n.°  3, 10, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 38, 43, 47, 48, 
49, 52, 53, 56, 62, 63, 70 e 71 dos Lotes n.° 001 e 002, com valor global de 
R$ 154.058,90 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Cinquenta e Oito Reais e 
Noventa Centavos). 3) R J M COMERCIAL EIRELI – ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 20.771.901/0001-94, localizada na Rua 
Conego Guiramães (Lote C Deus), n.° 12, Bairro Santa Isabel, Várzea 
Grande – MT, CEP: 78.150-541, vencedora dos itens n.° 1, 5, 6, 15, 16, 
18, 19, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 69, 72, 
73 e 74 dos Lotes n.° 001 e 002, com valor global de R$ 135.769,40 
(Cento e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e 
Quarenta Centavos). Os itens n.° 4, 12, 13, 14, 65, 66 e 67 restaram-se 
frustrados. Ipiranga do Norte – MT, 30 de Novembro de 2020.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N° 011/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020

Elena Maria Maass Lima

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que prorroga o prazo 
para inscrições e altera o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
denominado de “CULTURA POPULAR E TRADICIONAL”, na modalidade 
premiação, a fim de selecionar propostas ENTIDADES, COLETIVOS, 
GRUPOS E ASSOCIAÇÕES DE CULTURA TRADICIONAL E POPULAR, 
no formato de apresentação em vídeo. A INSCRIÇÃO deverá ser 
efetuado até o dia 07/12/2020, às 23h59min, destaca-se que o horário 
exposto é do Estado de Mato Grosso. O EDITAL E SEUS ANEXOS 
p o d e r ã o  s e r  o b t i d o s  n o  s i t e  e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

Mauro Antônio Manjabosco - Gerente de Gabinete

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Ordenador de despesa - Port. 041/2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

INEXIGIBILIDADE N° 010/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2020

Nova Mutum, 30 de novembro de 2020.

Elena Maria Maass Lima

Nova Mutum, 30 de novembro de 2020.
Mauro Antônio Manjabosco - Gerente de Gabinete

Ordenador de despesa - Port. 041/2020
Elena Maria Maass Lima

Secretária Municipal de Educação e Cultura

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que prorroga o prazo 
para inscrições e altera o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
denominado de “OLHARES E IMAGENS”, na modalidade premiação, a 
fim de selecionar fotografias de amadores e profissionais residentes no 
município de Nova Mutum-MT. A INSCRIÇÃO deverá ser efetuado até o 
dia 07/12/2020, às 23h59min, destaca-se que o horário exposto é do 
Estado de Mato Grosso. O EDITAL E SEUS ANEXOS poderão ser obtidos 
n o  s i t e  e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

Nova Mutum, 30 de novembro de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO

Ordenador de despesa - Port. 041/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que prorroga o prazo 
para inscrições e altera o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
denominado de “CULTURA PARA TODOS”, na modalidade premiação, a 
fim de selecionar propostas de apresentações culturais, em formato de 
vídeo. A INSCRIÇÃO deverá ser efetuado até o dia 07/12/2020, às 
23h59min, destaca-se que o horário exposto é do Estado de Mato 
Grosso. O EDITAL E SEUS ANEXOS poderão ser obtidos no site 
e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

INEXIGIBILIDADE N° 009/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2020

Mauro Antônio Manjabosco - Gerente de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 047/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Nova Mutum - MT, 30 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

Objeto: Contratação de empresa para construção de Quadra Esportiva na 
Escola Municipal do Campo São José - Comunidade São Manoel, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 16 de 
dezembro de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS N° 038/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Nova Mutum – MT, 30 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
01.12.2020 às 14:00 horas. Nova Mutum - MT, 30 de novembro de 2020.

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Município de Nova Mutum, através do pregoeiro Sr. Eduardo Henrique 
Correia Miiller, nomeado pela Portaria nº 020 de 28 de fevereiro de 2020, 
comunica que foi retificado a data de publicação do aviso de abertura do 
pregão eletrônico n°029/2020, onde se lê: 27 de dezembro de 2020, deve 
se ler: 27 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

DO AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO RESULTADO DO P. E. N° 024/2020

Nova Mutum - MT, 30 de Novembro de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum torna público a retificação do resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 23 de 
Novembro 2020, com início às 14:30, tendo como objeto registro de preço 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, material hospitalar, 
bolsas de colostomia e insumos para portadores de diabetes. Após 
desistência de alguns itens sangraram-se vencedoras as empresas: Item 
825610, HIPERDENTAL COM. E REP. PRO. ODONT. HOS. LTDA EPP 
inscrita no CNPJ 13.994.852/0001-93 no valor de R$ 42.000,00; Itens 
837939, 838143, 838146, 838148, 838149, MEDEFE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ 25.463.374/0001-74 
no valor de R$ 20.224,00; Itens 210361, 838141, 838142, UNIMARCAS 
DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI  insc r i ta  no  CNPJ 
18.812.673/0001-01 no valor de R$ 45.000,00; Itens 821409, 829798, 
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
inscrita no CNPJ 34.027.398/0001-71 no valor de R$ 47.072,00; Itens 
831890, 838144, COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA 
LTDA inscrita no CNPJ 78.688.660/0001-02 no valor de R$ 30.326,00; 
Itens 828638, 832357, 838137, VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI inscrita 
no CNPJ 30.949.099/0001-33 no valor de R$ 7.824,00; Item 140878, 
CLINICA DIETETICA LTDA inscrita no CNPJ 01.240.677/0001-60 no 
valor de R$ 61.540,00; Item 838145, SALVI, LOPES & CIA. LTDA inscrita 
no CNPJ 82.478.140/0001-34 no valor de R$ 4.250,00; Itens 820769, 
838140, CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICOS LTDA 
inscrita no CNPJ 46.962.122/0003-21 no valor de R$ 17.475,00; Itens 
828359, 836093, 838135, 838138, INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ 12.889.035/0001-02 no valor 
de R$ 22.698,00; Itens 825747, 828336, 828410, CENTERMEDI-
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ 
03.652.030/0001-70 no valor de R$ 79.350,00; Item 825741, FLYMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME inscrita no 
CNPJ 25.034.906/0001-58 no valor de R$ 21.840,00; Itens 820770, 
828335, 828349, 834568, 838131, 838134, 838136, MD COMERCIO E 
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA inscrita no CNPJ 
14.234.142/0001-28 no valor de R$ 111.417,70; Itens 838133, 838147, 
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ 
07.847.837/0001-10 no valor de R$ 3.559,00; Itens 828363, 828419, 
836205, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA inscrita no CNPJ 02.520.829/0001-40 no valor de R$ 31.100,00. 
Não houve interposição de recursos. Foram fracassados os itens: 
825434, 838150, 838151, 838152, 838153.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº110/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
039/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI (DIESEL S-10) NO 
PERÍMETRO URBANO DE CUIABÁ/MT, COM MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO MENSAL DE CUIABÁ/MT 
DIVULGADO PELA ANP. Empresa contratada: B & M COMERCIAL DE 
C O M B U S T I V E I S  E  L U B R I F I C A N T E S  LT D A ,  C N P J  N º 
37.488.012/0001/17. Valor total R$ 115.355,13.

Marisete M. Barbieri

ADESÃO N° 093/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES DE 
LIMPEZA HOSPITALAR PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
MICROBIOLÓGICA/HIGIENIZAÇÃO E CONTAINER PLÁSTICO PARA 
LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 01/12/2020 até às 08:00 horas do dia 14/12/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 15/12/2020 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A  E  E V E N T U A L  A Q U I S I Ç Ã O  D E  M AT E R I A I S 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE (ITENS FRACASSADOS PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 019/2020), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. Realização: Por 
meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento 
das propostas: das 14:00 horas do dia 01/12/2020 até às 08:00 horas do 
dia 14/12/2020 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: 
Dia 14/12/2020 as 10:30 horas (horário de Brasília). Julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do 
telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
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Após acidente, Grosjean grava 
vídeo para dizer que está bem
DA REPORTAGEM

Após ser internado 
em um hospital militar 
após ao grave acidente so-
frido durante o GP do Ba-
rein, Romain Grosjean gra-
vou um vídeo em um dos 
seus perfis de redes sociais 
para tranquilizar os fãs so-
bre seu estado de saúde. O 
piloto francês aproveitou a 
oportunidade para exal-
tar o Halo, o dispositivo de 
proteção de cabeça na F1 
que parece ter sido funda-
mental para que o piloto 
saísse do carro sem feri-
mentos mais graves.

“Oi, pessoal. Só queria 
dizer que estou bem, mais 
ou menos bem. Obrigado 
pelas mensagens. Eu não 
era fã do Halo, mas sem 
ele eu não conseguiria es-
tar aqui falando com vocês 
hoje. Obrigado a todos os 
profissionais envolvidos 
no resgate e espero que 
possa voltar a responder 
as mensagens de vocês 
em breve”, afirmou o pilo-
to em vídeo.

Em comunicado emi-
tido pela equipe, foi afas-
tada a possiblidade inicial 
de fraturas pelo corpo. 
Contudo, Grosjean dormi-
rá no hospital para tratar 
as queimaduras sofridas 
em ambas as mãos.

“Após avaliação médi-
ca, o piloto Romain Grosje-
an permanecerá no hospi-
tal durante esta noite para 
o tratamento de queima-
duras em ambas as mãos 
após ao acidente na volta 
de abertura do GP do Ba-
rein. 

Os raio x realizados 
não apontaram fraturas. 

Atualizaremos o estado 
de saúde quanto tivermos 
mais informações a respei-
to”, afirmou o time.

INVESTIGAÇÃO
PROFUNDA
O Diretor técnico da 

Fórmula 1, Ross Brawn 
prometeu uma investiga-
ção profunda a respeito do 
violento acidente de Ro-
main Grosjean no GP do 
Barein. 

A batida se deu dire-
tamente no guard rail, na 
saída da curva 3 do circui-
to de Sakhir. No ponto do 
impacto, não havia prote-
ção de pneus ou “soft wall” 
(barreira de proteção que 
absorve os impactos), e o 
guard rail se rompeu com 
o choque. 

O carro se partiu ao 
meio e pegou fogo, mas 
Grosjean, que demorou 29 
segundos para sair do co-
ckpit em chamas, escapou 
apenas com queimaduras 
leves.

“Penso que hoje po-
deríamos estar diante de 
uma situação diferente, 
se não tivéssemos o Halo 
(dispositivo de seguran-
ça acima do cockpit, o 
que protegeu a cabeça 
de Grosjean). E para mim, 
isso foi o que manteve o 
guard rail afastado, quan-
do o carro passou por ele. 
Mas tenho certeza de que 
faremos uma investigação 
profunda para entender 
o que podemos aprender 
com isso. 

Porque ver uma bar-
reira dividida como essa 
claramente não é o que 
queremos ver”, disse Bra-
wn.

Foto: PreFeitura de CamPo Verde

Apesar de queimaduras nas mãos, fraturas foram afastadas

F1. Francês sofreu acidente violento em que ficou em meio a incêndio por quase 30 segundos

Tragédia aérea vitimou 71 pessoas

Foto: reuters

DA REPORTAGEM

Os três representantes 
de Mato Grosso encerraram 
suas respectivas participa-
ções no Brasileirão da Série D 
- Edição 2020 neste sábado.

Em Várzea Grande, no 
Dito Souza, o Operário Vár-
zea-grandense perdeu por 6 
a 2 para a Aparecidense-GO; 
enquanto o União perdeu por 
4 a 3 para o Águia Negra, fora 
de casa. As equipes não con-
seguiram a classificação no 
grupo A5. O Chicote ficou em 
penúltimo, com 12 pontos, e o 
Colorado na lanterna, com 11 

pontos. Ambas tiveram ape-
nas três vitórias em 14 jogos.

Aparecidense-GO, Goi-
ânia, Goianésia e Real Noro-
este-ES se classificaram no 
grupo A5.

Já o Sinop, também se 
despediu da competição sem 
conseguir a vaga na próxima 
fase. O Galo do Norte fechou 
sua participação no grupo A2 
com derrota por 2 a 0 para o 
River no Piauí. A equipe ce-
leste fez apenas sete pontos, 
sendo duas vitórias, um em-
pate e 11 derrotas.

Altos-PI, River-PI, Moto 
Club-MA e Juventude Sa-

Operário perdeu de 6 a 2

EM BAIXA

Mato-grossenses se despedem 
da Série D com derrotas

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM

As famílias das vítimas 
do acidente aéreo da Chape-
coense ainda tentam na jus-
tiça a indenização do seguro 
da aeronave que fazia o trans-
porte para a final da Copa Sul-
-Americana, em novembro de 
2016. Foram 71 vítimas fatais 
entre jogadores, funcionários, 
convidados e jornalistas. A 
busca por respostas é incan-
sável, e alguns passos já fo-
ram dados quatro anos após 
a tragédia: ação civil pública 
contra empresas envolvidas, 
processo em andamento nos 
Estados Unidos e a criação de 
uma CPI no Senado. A aero-
nave da LaMia, que caiu nas 
proximidades de Medellín, 
possuía uma apólice de segu-
ro contratada no valor de US$ 
25 milhões - valor abaixo do 
usado para voos deste tipo -, 
mas a seguradora se recusa a 
fazer o pagamento por consi-
derar que havia problemas no 
voo. As famílias, por sua vez, 
apontam outras irregularida-
des na contratação do seguro, 

liberação do voo, e buscam 
na justiça reparação, mas ain-
da estão sem receber.

“A realidade é que qua-
se nenhum dos envolvidos 
foi responsabilizado pelo aci-
dente ainda, o que é muito 
triste. O acidente é o resulta-
do da negligência de várias 
empresas e agentes públicos 
e o não pagamento das inde-
nizações é fruto do descaso 
das empresas responsáveis 
pelo seguro e resseguro que 
protegia a aeronave e a ope-
ração da empresa LaMia. Tris-
te saber que tantas famílias, 
num acidente que chocou o 
mundo, são vítimas do desca-
so mesmo após tanto tempo”, 
disse Mara Paiva, presidente 
da Associação de Familiares 
e Amigos das Vítimas do Voo 
da Chapecoense.

A conquista mais re-
cente foi em agosto, quando 
a Justiça dos Estados Unidos 
definiu indenização de R$ 4,8 
bilhões em ação proposta por 
familiares de 40 vítimas do 
voo. Decisão é favorável às fa-
mílias.

ACIDENTE DA CHAPE

Familiares ainda lutam por
respostas quatro anos depois

DA REPORTAGEM

A derrota por 3 a 0 do 
Athletico contra o Palmei-
ras no sábado, no Allianz 
Parque, pela 23ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, traz 
uma certa preocupação 
para o time paranaense. 
Pelo segundo jogo seguido, 
o Furacão foi amplamente 
dominado e só não perdeu 
de mais pela ineficiência do 
adversário.

Do primeiro minuto ao 
último, o time atleticano fi-
cou acuado em seu campo 
e deixou o Verdão à vontade. 
A equipe paulista chegava 
com liberdade, seja em tro-
ca de passes ou na transição 
rápida, e finalizou 22 vezes. 
Um verdadeiro bombardeio, 
principalmente no primeiro 
tempo, com 14 tentativas.

O cenário foi bem pa-
recido com o confronto 
diante do River Plate, na úl-
tima terça-feira, quando foi 
atacado o jogo inteiro. Dife-
rente daquela partida, até 
pelo contexto de desfalques 
em cima da hora, o Athle-
tico teve grande postura e 
ainda incomodou o adver-
sário sul-americano.

Em Avellaneda, a ten-
dência é de que a dinâmica 
seja parecida, com o Millo-
narios reafirmando seu mo-
delo de jogo agressivo e o 
time rubro-negro não pode 
continuar dando espaços. 

O Athletico encara o 
River Plate nesta terça (1º), 
na Argentina, pelo jogo de 
volta da Libertadores. 

A partida de ida termi-
nou 1 a 1, na Arena da Baixa-
da.

APÁTICO

Athletico é bombardeado de novo
e liga alerta para o River Plate

Palmeiras teve muito espaço e liberdade diante do Athletico

Foto: marCos ribolli

mas-MA avançaram à segun-
da fase pelo grupo A2.

O Brasileirão da Série 

D segue para a próxima fase 
sem representantes de Mato 
Grosso.



Estado de Mato Grosso, terça-feira, 01 de dezembro de 2020 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

MT tem 7 dos municípios com maior 
dinamismo no mercado de trabalho
DA REPORTAGEM

Mato Grosso tem sete 
municípios na lista dos 100 
com maior dinamismo no 
mercado de trabalho do país. 
O levantamento foi realizado 
pela Confederação Nacional 
de Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), a pedi-
do do jornal Estadão, e mos-
tra que as cidades ligadas ao 
agronegócio ampliaram a 
quantidade de empregos for-
mais em 2020.

Campo Verde, Querên-
cia, Mirassol D’Oeste, Nova 
Mutum, Sapezal, Sorriso e 
Barra do Bugres são os repre-
sentantes estaduais na lis-
ta, respectivamente, em 22º, 
60º, 67º, 69º, 77º, 95º e 100º 
lugar. O economista chefe da 
CNC, Fabio Bentes, responsá-
vel pelo estudo, explica que 
quando é feita a pesquisa 
pelo crescimento proporcio-
nal de emprego estes muni-
cípios se destacam.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico 
de Mato Grosso, César Miran-
da, para além de bons resul-
tados no campo, o agronegó-
cio também gera emprego e 
renda nos municípios mato-
-grossenses. “Os números 
cada vez mais mostram que 
há este movimento de mais 
e melhores empregos nas ci-

dades agropecuárias. E o Go-
verno do Estado investe para 
melhorar ainda mais, focan-
do em agroindustrialização, 
em trazer empreendimentos 
e mais riquezas para todos os 
cidadãos que vivem nas cida-
des”, afirma.

Exemplo de que o agro-
negócio é sólido em Mato 
Grosso foi a pandemia da 
Covid-19, que pouco afetou 
o setor. A safra estadual de 
soja no ciclo 2019/2020 teve 
produção de 35 milhões de 
toneladas. Demanda chine-
sa e outros países asiáticos, 
preços internacionais em alta 
e desvalorização do câmbio 
foram fatores que levaram ao 
bom resultado.

Dos sete municípios na 
lista da CNC, cinco são des-
taque na produção de soja: 
Sorriso é o primeiro produtor, 
com 2,2 milhões de tonela-
das nesta safra; Nova Mu-
tum produziu 1,4 milhão de 
toneladas; Sapezal produziu 
1,2 milhão de toneladas, Que-
rência, 1,1 milhão de tonela-
das e Campo Verde, que pro-
duz 753 mil toneladas. 

Mirassol D’Oeste é um 
município com aptidão para 
pecuária e Barra do Bugres 
tem produção de cana-de-
-açúcar e usina.

Para o economista Fa-
bio Bentes, o agronegócio 

DA REPORTAGEM

Existe uma iniciativa 
com objetivo de solucionar 
o aumento no repasse fi-
nanceiro do Fundo Estadual 
de Equilíbrio Fiscal (Feef), 
baseado na Lei estadual n.º 
10.709/2018, para atender 
as instituições filantrópicas. 
Essa demanda foi apresen-
tada pela superintendente 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Rondonópolis, Bian-
ca Talita Franco, que apon-
tou a redução dos valores 
que são feitos anualmente, 
passou de uma média de R$ 
600 mil para R$ 120 mil.  

O deputado estadual, 
Delegado Claudinei já se 
reuniu com o presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), Eduar-
do Botelho (DEM), para soli-
citar o apoio na alteração da 
legislação vigente, visando 

DA REPORTAGEM

A cidade de Santa Rita do 
Trivelato (352,7 km de Cuiabá) 
recebeu convênio do governo 
do estado para recuperar ruas 
e avenidas no Município, a fim 
de revitalizar e dar mais dura-
bilidade à pavimentação no 
perímetro urbano.

As obras já estão em an-
damento e, ao todo, são mais 
de 70 mil metros de lama as-
fáltica a serem aplicadas em 
todas as avenidas e ruas que 
estejam com a pavimentação 
comprometida, de modo a re-
vestir o desgaste e fissuras do 
asfalto. O serviço terá duração 
de 60 dias.

Para a realização das 
melhorias, Estado e Município 
estão investindo R$ 308 mil e 
as obras são mais um exemplo 
das várias ações que o Governo 
do Estado realiza em prol das 
cidades mato-grossenses, con-
forme o secretário de Estado 

DA REPORTAGEM

Nove pessoas envolvidas 
no roubo de uma minerado-
ra, ocorrido no município de 
Nova Lacerda (644 km a oeste 
de Cuiabá) foram presas em 
flagrante em ação rápida das 
forças de segurança da região 
de fronteira, realizada menos 
de 24 horas do crime. Na ação 
foram apreendidos veículos, 
armas de fogo e dinheiro. Os 
suspeitos foram autuados em 
flagrante pelos crimes de la-
trocínio tentado e associação 
criminosa. Participaram dos 
trabalhos, as equipes da Policia 
Civil da Delegacia de Pontes e 
Lacerda, Comodoro, Vila Bela 
da Santíssima Trindade, Ge-
rência de Operações Especiais 
(GOE), Polícia Militar, Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron), 
com apoio do Centro Integrado 
de Operações Aéreas (Ciopaer). 
O crime ocorreu por volta das 
22 horas, quando aproximada-
mente 15 homens chegaram 
à mineradora, a pé pela mata 
e renderam os seguranças. 
Durante a ação, os criminosos 
agiram com estrema violência, 
efetuaram disparos de arma 

de arma de fogo e subtraíram 
uma caminhonete Toyota Hilux 
além de objetos das pessoas 
que trabalham no local. Com os 
suspeitos foram localizados três 
veículos, um Fiat Uno, um Fiat 
Palio e um Hiunday Santa Fé, 
além da caminhonete Toyota 
Hilux roubada da mineradora. 

Em continuidade as di-
ligências foram realizadas as 
buscas nas casas, onde foram 
apreendidas armas de fogo, 
material para refino de ouro e 
R$ 6,9 mil em dinheiro, além de 
outros objetos de origem ilícita. 
Segundo o delegado, João Pau-
lo Berté, mesmo tentando ocul-
tar suas identidades utilizando 
apetrechos como bala clavas 
no momento do crime, os sus-
peitos foram reconhecidos pe-
las vítimas por outros aspectos 
fiscos diversos dos rostos. “Em 
ação rápida e integrada das 
forças de segurança, foi possí-
vel identificar e prender parte 
do grupo envolvido no crime, 
que confessou que estava pla-
nejando o roubo há aproxima-
damente um mês. As investiga-
ções estão em andamento para 
prender os outros envolvidos 
no crime”, disse o delegado.

Foto: PreFeitura de CamPo Verde

Campo Verde é o município melhor colocado no ranking da CNC

Os valores repassados pelo Feef tiveram redução este ano

DESTAQUE. Lista mostra que cidades com base no agro se destacam em contratação de mão de obra

RONDONÓPOLIS

Santa Casa busca apoio para 
aumentar repasse do Feef

SANTA RITA DO TRIVELATO

Convênio recupera ruas e avenidas

NOVA LACERDA

Ação integrada prende 
nove pessoas  envolvidas 
em roubo de mineradora

Foto: assessoria 

de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira.

Os serviços de aplicação 
de conservação de pavimen-
tação com lama asfáltica estão 
sendo realizados nas Avenidas 
Matrinxã, Magester e Flávio 
Luiz. Já as ruas que estão rece-
bendo a revitalização são a Ara-
ras, Altivo Taborda, Conchas, 
Estudantes, Morocó, Manguei-
ras, Marechal Rondon, Jatobá, 
Flores, Pequi e Sonhos. 

Segundo o prefeito Egon 
Hoepers, a lama asfáltica me-
lhora o trânsito e traz de volta 
a qualidade da pavimentação. 
“As nossas avenidas e ruas por 
muito tempo vinha necessi-
tando desse serviço. A lama as-
fáltica faz a correção e fissuras 
e desgastes do asfalto; além 
disso, melhora a rolagem dos 
veículos na pista. Vamos con-
servar a nossa pavimentação 
e economizar com serviços de 
tapa-buracos, por exemplo”, 
conclui Egon. Ao todo, são mais de 70 mil metros 

A ação resultou na apreensão de armas de fogo

Foto: assessoria

Foto: PolíCia CiVil

corrigir essa instabiliadde, 
por conta da  relação direta 
com a arrecadação tribu-
tária do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) em determi-
nados setores. “Já entreguei 
o ofício ao nosso presidente 
Botelho. O Feef teve uma re-
dução drástica no repasse, o 
que prejudica os hospitais 
filantrópicos de Mato Gros-
so, ainda mais neste período 
de pandemia da Covid-19”, 
explica o parlamentar.

“Na verdade, estamos 
fazendo uma proposta para 
alteração da lei, em 2021, 
para que sejam inseridas 
outras atividades para au-
mentar os valores. Tínha-
mos uma previsão de in-
vestir em capacitações, mas 
com a Covid-19, nós tivemos 
um aumento de gastos com 
a aquisição de materiais e 
medicamentos. Agora com 

a segunda onda da pande-
mia, estamos muito preo-
cupados. O hospital cada 
vez mais lotado. Precisamos 
deste apoio do nosso go-
vernador, bancada federal 
e deputados estaduais para 
que possamos avançar, 
ainda mais que a Covid-19 
não tem data prevista para 
terminar”, destaca Bianca 

Franco. Ela sugere que com 
a alteração da lei, seja possí-
vel trabalhar em alguns in-
dicadores, como, por exem-
plo, dos próprios projetos 
do Ministério da Saúde e 
do Núcleo de Segurança do 
Paciente, para que sejam 
incluídos como referencial 
de distribuição destes valo-
res. 

tem investido fortemente 
em tecnologia e isso, teorica-
mente, deveria torna-lo um 
setor poupador de mão de 
obra. “Os números mostram 
que, mesmo com a tecnolo-

gia, o setor tem contratado 
mão de obra em um esforço 
para o aumento da produtivi-
dade”, afirma.

O levantamento consi-
derou o estoque de emprego 

formal dos municípios pela 
Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS), do Mi-
nistério da Economia, e cru-
zou essas informações com 
os micro dados do Cadastro 

Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) até 
setembro. Foram excluídos 
municípios com menos de 5 
mil postos formais de traba-
lho no fim de 2019.
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Parque Mãe Bonifácia é reaberto
com a fiscalização reforçada
DA REPORTAGEM

O Parque Estadual 
Mãe Bonifácia foi reaberto 
no sábado (28) após ficar 
por quase 30 dias fecha-
do devido a morte de 16 
macacos. A Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema) realizou uma blitz 
educativa orientando os 
usuários sobre a proibição 
de alimentar os animais no 
local. A Sema trabalha em 
parceria com o Batalhão de 
Polícia Militar de Proteção 
Ambiental (BPMPA) e o 10º 
Batalhão da PM que reforça 
a fiscalização na Unidade 
de Conservação.

O Mãe Bonifácia esta-
rá aberto entre às 6h e 17h 
com os protocolos de segu-
rança mantidos, com regras 
para distanciamento social 
e uso de máscara. 

Ele permaneceu fe-
chado para varreduras sa-
nitárias e isolamento dos 
saguis desde o dia 30 de 
outubro. A orientação da 
Sema é que se evite entrar 
com qualquer tipo de ali-
mento e que o usuário não 
deixe resíduos nas Unida-
des de Conservação.

As campanhas edu-
cacionais realizadas pela 
Superintendência de Edu-
cação Ambiental da Sema 
reforçam que os animais sil-
vestres dos parques estadu-
ais não devem ser alimen-
tados por conta própria. A 
alimentação inadequada é 
prejudicial aos bichos e traz 
riscos à população, gera 
desequilíbrio na cadeia ali-
mentar e é proibido por lei. 
Os servidores espalharam 

cartazes informativos em 
pontos estratégicos do Mãe 
Bonifácia.

Os saguis encontram 
no parque todos os alimen-
tos que precisam, como in-
setos, brotos de flor, frutas 
silvestres e seiva, este últi-
mo uma alternativa impor-
tante no período da seca. 
Os animais que vivem ali 
são monitorados por ser-
vidores que trabalham no 
local e só devem ser ali-
mentados em necessida-
de extrema e comprovada, 
sempre por profissionais 
especializados.

Uma infecção por Her-
pes Simplex foi a causa da 
morte dos saguis no Parque 
Mãe Bonifácia, comprovada 
por exames da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e Universidade de 
Brasília (UnB). O vírus é pas-
sado do homem para o ma-
caco por meio de alimentos 
contaminados ou pelo con-
tato direto. O humano pode 
transmitir a doença mesmo 
sem estar com manifesta-
ção clínica aparente.

Apesar da Herpes Sim-
plex quase sempre causar 
sintomas brandos em hu-
manos, é fatal para os ma-
cacos desenvolvendo um 
quadro severo inflamatório 
que pode afetar diversos 
órgãos, podendo causar le-
são de pele e nas mucosas 
e atingir pulmão, coração, 
fígado e sistema nervoso 
central. A principal manifes-
tação é neurológica.

Depois que um maca-
co do grupo é contaminado 
a tendência é que ele espa-
lhe entre os agregados e a 

Campanha Educativa da Sema e BPMPA para não alimentar animais nos parques estaduais

CUIABÁ. Usuários da Unidade de Conservação foram orientados da proibição de alimentar os animais
FOTO: SEMA

doença, por ser altamente 
fatal, pode fazer com que 
todos os membros de um 
bando morram. Com a pos-
sibilidade, inclusive, de con-
taminar outros grupos de 
primatas.

Os parques urbanos 
estaduais são Unidades de 
Conservação e possuem 
Plano de Manejo com re-
gras específicas, como o 
não fornecimento de ali-
mentos a animais de vida 
livre. Tal medida é necessá-
ria para não causar um de-
siquilibro na cadeia alimen-

tar. Os macacos passam o 
dia em busca de comida e 
só param de andar em ho-
rários de sol mais quente 
e a noite, quando se reco-
lhem, e com a alimentação 
inadequada podem deixar 
de procurar alimentos em 
seu habitat natural.

A legislação prevê mul-
ta de R$ 500 a R$ 10 mil para 
atividades ou condutas em 
desacordo com os objetivos 
da unidade de conservação, 
o seu plano de manejo e 
regulamentos específicos. 
A Polícia Militar Ambiental 

informou que irá endurecer 
a fiscalização, orientando os 
usuários e autuando as pes-
soas flagradas alimentando 
os animais. A população 
também pode denunciar as 
infrações.

A infração pode ser 
agravada caso ocorra a 
morte de um animal de 
vida livre por alimentação 
inadequada na Unidade de 
Conservação. 

Neste caso, se o res-
ponsável for identificado, 
ele poderá ser detido e ter 
uma multa adicional de até 

R$5 mil por animal morto, 
de acordo com BPMPA.

Dar comida com obje-
tivo de fazer com que estes 
animais se aproximem para 
tirar uma foto ou acariciar, 
ou mesmo pelo julgamen-
to equivocado de que estão 
com fome, faz com que eles 
se acostumem e que esse 
vire um hábito inadequado, 
causando o risco, inclusive, 
de um ataque a um tran-
seunte para se ter alimento, 
já que o animal associa a 
presença do ser humano a 
fonte de alimento fácil.


