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ELIMINAÇÃO SINOP NOVA MUTUM CUIABÁ

SORRISO

RENDA E PROSPERIDADE

Pitaya é 
alternativa 
econômica 
dentro da 
agricultura 
familiar

A produtora rural Elenir 
Alves de Souza, do Sítio Monte 
Azul, em Juína, cultiva pitaya há 
quatro anos como alternativa de 
renda em sua propriedade. A co-
lheita da fruta rústica com sabor 
doce, de polpa fi rme e repleta 
de sementes será realizada no 
início de dezembro. Ela destaca 
que alguns frutos chegam a 
pesar 700 gramas a unidade. 
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BOA NOTÍCIA

VALORIZAÇÃO 
E RESPEITO 
AO POVO 
INDÍGENA
A ação faz parte do programa “Vem 
Ser Mais Solidário”, que vai dis-
tribuir um total de 4 mil kits de 
alimentos, materiais de limpeza 
e higiene pessoal, contemplando 
ainda as comunidades indígenas 
de Juína e Campinápolis.
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O Estado de Mato Grosso manteve o desmatamento sob controle freando a tendência de aumen-
to em toda Amazônia Legal, de acordo com o projeto de Monitoramento do Desmatamento da 
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) divulgado pelo Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).                                        Página -3

ASSESSORIA 

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mais sorrisenses estão contando com o benefício da coleta seleti-
va de recicláveis porta a porta. Ao todo um total de 8.135 residên-
cias benefi ciadas com a iniciativa.                 Página -7

Coleta seletiva será ampliada 
e atenderá mais de 8 mil casas

DESMATAMENTO 
CONTROLADO



    

Cada dia a vida nos oferece um prêmio 
e às vezes um castigo, por isso devemos 
comemorar as conquistas e aprender 
com as derrotas

O Governo Federal coreografou com esmero o 
anúncio do que todos sabiam seria má notícia: a área 
desmatada na Amazônia voltou a crescer, chegou a 
11.088 km² e ultrapassou o temido limiar de 20% de 
floresta destruída. O esforço de relações públicas, po-
rém, não afasta a péssima repercussão da estatística.

Em lugar de Ricardo Salles, ministro do Meio 
Ambiente responsável por políticas de preservação 
(em realidade, seu desmonte), a encenação no Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi co-
mandada por Hamilton Mourão, vice-presidente da 
República à frente do Conselho da Amazônia. Se Sal-
les não pode aparecer, o mais correto seria o presi-
dente Jair Bolsonaro demiti-lo.

O general passeou pelas dependências do Inpe 
e celebrou o apuro tecnológico da instituição na 
montagem e testes do satélite Amazônia-1. O afa-
go não deixa de ser um progresso, para um gover-
no cujo chefe já acusou pesquisadores de sabotar a 
imagem do Brasil.

Mourão disse não haver o que comemorar nos 
11.088 km² de devastação. De fato, o dado represen-
ta quase o triplo da meta no Plano Nacional de Mu-
dança Climática (3.925 km²) e, na prática, inviabiliza 
compromisso que o país assumiu no Acordo de Paris.

Trata-se da maior cifra desde 2008, a segunda 
com cinco dígitos sob Bolsonaro e a primeira intei-
ramente em sua alçada, já que abarca o período de 
agosto de 2019 a julho de 2020. Não há como isentar-
-se de responsabilidade.

Muito menos se sustenta a narrativa delirante 
que nega haver destruição, atribuindo a reação do-
méstica e internacional a uma conspiração contra o 
Brasil. Enquanto o general faz mesuras, Salles avan-
ça com a missão de manietar Ibama e ICMBio, que 
teriam meios, experiência e atribuição legal para 
proteger a floresta.

Assim como no fracasso do combate à pande-
mia com um general no Ministério da Saúde, Bolso-
naro põe as Forças Armadas na linha de tiro transfe-
rindo-lhes a contenção da crise amazônica. Mourão 
sustenta que a situação melhora, agarrando-se à de-
saceleração do incremento no desmate (em 2019 a 
taxa havia sido de 34%), mas não existe cortina de 
fumaça retórica capaz de camuflar um polígono de 
110 km por 100 km.

Com esses 11.088 km² de floresta derrubada, 
cruza-se o limite inferior da margem projetada por 
cientistas (20% a 25%) para que o bioma entre em 
colapso, com a interrupção da turbina de umidade 
que o sustenta e garante chuvas para a maior parte 
do setor agrícola. No ritmo atual, tal desastre pode 
tornar-se a grande e nefasta obra de Bolsonaro na 
Amazônia.

Editorial

Ruína amazônica

MAIS ACIRRADA
A reportagem do Jornal Folha de S.Paulo 

desta terça-feira (1) sobre as viradas em cida-
des onde houve segundo turno relatou que a 
disputa em Cuiabá foi a “mais acirrada” entre 
as capitais. Na Capital mato-grossense, Ema-
nuel Pinheiro (MDB) venceu Abílio Junior 
(Podemos) por uma margem apertada de vo-
tos, depois de terminar o primeiro turno em 
segundo lugar. “Um dia antes da votação, o 
candidato que liderou o primeiro turno, Abí-
lio Jr. (Podemos), pedia em transmissão nas 
redes sociais que os seus seguidores tentas-
sem convencer outras pessoas a votarem 
nele”, escreveu o jornalista José Marques.

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!

PREOCUPANTE
É grave a situação do secretário estadual de 

Saúde Gilberto Figueiredo, de 59 anos, que está 
internado num leito de UTI do Hospital Femi-
na, em Cuiabá. Segundo informações, ele es-
taria intubado e apresentou piora em seu qua-
dro de saúde. Diante da situação, está sendo 
estudada a possibilidade de transferir o gestor 
para um hospital particular em São Paulo. Ele, 
que já teve a Covid-19, passou por uma série de 
exames que descartaram a possibilidade de 
reinfecção pelo coronavírus.

Crédito: Sinop Mil Grau

IMAGEM DO DIA

O afago não deixa de ser um progresso, 
para um governo cujo chefe já acusou 
pesquisadores de sabotar a imagem 
do Brasil
“ “

Cada dia a vida nos oferece um 
prêmio e às vezes um castigo, por 
isso devemos comemorar as con-
quistas e aprender com as derrotas, 
como é bom dizer: não tenho nada a 
aprender hoje, porque o meu dia foi 
vitorioso.

Mas, nem tudo acontece seguin-
do pelos caminhos da nossa vontade, 
por isso, temos que estar preparados 
para aceitar os resultados das me-
tas planejadas, pois ela vem sempre 
com a possibilidade de dois resulta-
dos, e são eles que nos darão o prazer 
de estar vivos, por isso não devemos 
assumir por antecipação os compro-
missos apenas com exclusividade do 
êxito, mas também, aceitar as coisas 
como elas precisam acontecer, só as-
sim você terá os dias aceitáveis, aca-
tando a realidade e as verdades da 
sua vida, sabendo que nem tudo que 
esperamos acontece como quere-
mos.

Devemos entender que o que 
mais nos perturba, não são os fatos e 
os atores dos fatos, mas sim o julga-
mento que fazemos deles, temos que 
entender que em nossas vidas exis-
tem fatos que surgem e nos surpre-
endem, mas que não temos poder 
de interferir, porque somos surpre-
endidos o tempo todo, por isso é in-
teressante, que em nosso viver, pos-

samos saber usar as coisas que estão 
aos nossos alcances, porque muitas 
outras não estão.

Não devemos esquecer que no 
mundo em que vivemos está cheio de 
surpresas e que às vezes nos inspiram 
e outras vezes nos desanimam pelas 
etapas da vida, que estão cheias de 
obstáculos.

O importante é entender a vida 
como ela, é, deixá-la seguir em fren-
te, por isso, temos que usar os nossos 
pensamentos e nossos impulsos para 
decidir pela vontade do “querer ou 
não querer” de tudo que está a nos-
so favor, e acima de tudo, saber usar 
as sequências dos nossos passos em 
busca dos objetivos propostos, e apro-
veitando das nossas experiências que 
são necessárias e indispensáveis para 
o entendimento das viradas que a vida 
dá, e essa vontade de vencer deve es-
tar ancorada em nossas crenças e na 
fé em Deus.

Devemos estar conscientes que 
existe uma força suprema e inteligente 
disposta a nos auxiliar através da fé, e 
que é infinitamente superior aos nos-
sos medos, dúvidas e inseguranças, 
pois na verdade somos o que somos, 
pelo resultados  das nossas obras, do 
nossos trabalhos  e das ações positi-
vas em busca do crescimento mate-
rial e espiritual.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIALISTA EM 
RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E 
POLÍTICAS

Somos o que somos

No nome de outra pessoa?
inclusive, pleitear indenização, mas seria 
um caminho mais longo. Como o cliente 

é “da paz” e queria apenas re-
solver a situação e liberar sua 
conta, procurou o camarada 
responsável pelo fato.

Sabendo do tamanho do 
absurdo que havia feito o 
responsável se dispôs a, ime-
diatamente, solucionar a si-
tuação, arcando com todas as 
despesas referentes ao que 

deveria ter sido pago, multas e quaisquer 
outras despesas envolvidas. Um “final fe-
liz”, de forma simples, para o caso.

Mas nem sempre é assim que aconte-
ce. Boa parte das vezes os dados são uti-
lizados por desconhecidos e geram mui-
ta dor de cabeça e prejuízo para a vítima. 
Esse é um dos tantos motivos que você 
deve, sempre, preservar ao máximo suas 
informações. Não que isso vá evitar total-
mente problemas dessa natureza, mas as 
chances passam a ser bem menores.

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Preservar seus documentos, não fornecendo informações pesso-
ais ou outros dados, sem ter certeza da idoneidade de quem está 
recebendo, pode fazer com que seu nome seja utilizado indevida-
mente, causando incontáveis transtornos e prejuízos. Além de ter 
esse cuidado é importante monitorar, com frequência, se nada está 
sendo feito sem sua autorização. Mas isso é assunto para o próximo 
artigo!

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente chegou até mim um 
caso muito comum, porém pouco comen-
tado: o cliente foi fazer 
uma movimentação ban-
cária e descobriu que a 
mesma estava bloqueada. 
O motivo informado foi, 
para ele, surpreendente: 
o CPF estava bloqueado 
pela Receita Federal. Ele, 
então, entrou em contato 
comigo, por eu ser dete-
tive, para saber se alguém poderia ter 
feito uso indevido de suas informações. 
Indiquei o caminho mais evidente: pro-
curar a Receita para saber do que se trata 
o bloqueio.

Na agência do órgão Federal ele des-
cobriu o que já imaginava: haviam utili-
zado seus dados para fazer uma grande 
movimentação financeira na qual, su-
postamente, teria entrado um valor ex-
pressivo em sua conta, o que, lógico, não 
aconteceu. A situação tinha um detalhe 
interessante: quem havia intermediado 
a situação (e feito a declaração do movi-
mento) era seu conhecido.

Recomendei, então, que entrasse em 
contato com a pessoa responsável, afinal, 
seu nome foi usado para “preservar” o 
de alguém. O outro caminho seria judi-
cial, por questões da falsidade ideológi-
ca e demais crimes cometidos, podendo, 

WILSON CARLOS FUÁH

Os finais de semana têm sido propensos para cenas, no mínimo, 
curiosas - e perigosas - em Sinop. No último sábado, dois rapazes foram 
flagrados sentados em uma cadeira de área na caçamba de uma Fiat 
Strada. Por mais que caiba, em seu carro, de forma “confortável”, um 
número superior de passageiros em relação ao que é apontado, você 
estará cometendo uma infração se exceder o limite estabelecido. Se um 
passageiro estiver fora do assento reservado, o condutor está sujeito à 
multa gravíssima, correndo o risco de ter sua CNH suspensa.
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Justiça solta secretário de 
governo após grave acusação
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O juiz plantonista do 
Fórum de Sinop concedeu 
relaxamento de prisão em 
flagrante ao secretário Muni-
cipal de Governo e Projetos 
Estratégicos, Jaime Dalastra. 
Conforme a decisão, o fla-
grante foi baseado em crime 
de responsabilidade por uso 
de bem público, porém fi-
cou evidenciado em boletim 
de ocorrência elaborado pela 
própria Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) que tratavam-se 
de bens particulares, versão 
confirmada em depoimentos 
de testemunhas colhidos na 
própria Delegacia da Polícia 
Civil.

“Nesse contexto, a prisão 
em flagrante foi e está escora-
da em fundamento inidôneo, 
isto é, na prática de ilícito cuja 
materialidade, ao menos em 
princípio, não está demons-
trada, porquanto ausentes in-
dícios mínimos da utilização 
indevida, em proveito próprio 
ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos, porquan-
to ao que consta o material 
estava sendo supostamente 
subtraído da Concessionária 
Rota do Oeste, sem utilização 
de bens públicos”, considerou 
o juiz plantonista, Mário Au-
gusto Machado. 

Jaime Dalastra compa-
receu na Delegacia da Polí-
cia Civil, na terça-feira (01/12), 
após ser informado de ocor-
rência envolvendo caminhões 

particulares. Em depoimento, 
conforme relatado na própria 
decisão do juiz, o secretário 
explicou que teria solicitado a 
Concessionária Rota do Oeste 
a doação de material fresado 
que se encontrava deposi-
tado às margens da BR-163. 
Após ter recebido autorização 
para a coleta, teria contratado 
caminhões particulares para 
o carregamento do material, 
que seria utilizado para recu-
peração de estradas vicinais. 

“Foi equivocada e pre-
cipitada vinculação do fato 
ocorrido, com a Prefeitura 
Municipal. Isso porque até fi-
cou consignado na decisão, 
mais tarde trazida durante a 
madrugada, que nem mes-
mo no b.o. da Polícia Rodo-
viária Federal havia qualquer 
menção de vinculação com 
a Prefeitura. Seja através dos 
motoristas que lá estavam ou 
mesmo os veículos envolvidos 
no evento. E mesmo antes da 
conclusão dos depoimentos, 
já foi divulgado e dado cole-
tiva”, pontuou o procurador 
Geral do Município, Ivan Sch-
neider.

O juiz Mario Machado 
determinou o relaxamento 
da prisão (ocorrida ontem no 
final da tarde) do secretário 
municipal de Governo, Jaime 
Dalastra, investigado por su-
posto desvio de material de 
recuperação de rodovia, da 
concessionária que adminis-
tra a 163, para a fazenda da 
prefeita Rosana Martinelli. Ele 
foi solto esta madrugada.

DA REPORTAGEM

O Pleno do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE-
-MT) emitiu parecer prévio 
favorável à aprovação das 
contas anuais de governo das 
prefeituras de Marcelândia e 
Querência, referentes aos 
exercícios de 2019. Os balan-
cetes foram julgados na ses-
são ordinária remota.

Em seu voto, seguido 
por unanimidade, o relator 
das Contas Anuais de Gover-
no da Prefeitura de Marce-
lândia, conselheiro Valter Al-
bano, ressaltou que, embora 
tenham sido mantidas duas 
irregularidades de nature-
za grave referentes à plane-
jamento e orçamento, elas 
não se afiguraram potencial-
mente capazes de conduzir 
à emissão de parecer prévio 
contrário à aprovação das 
contas.

“No presente caso, tem-
-se que o Poder Executivo 
apresentou resultado orça-
mentário superavitário de R$ 

DA REPORTAGEM

O Estado de Mato 
Grosso manteve o desmata-
mento sob controle freando 
a tendência de aumento 
em toda Amazônia Legal. 
De acordo com o projeto de 
Monitoramento do Desma-
tamento da Floresta Ama-
zônica Brasileira por Satélite 
(Prodes) divulgado pelo Ins-
tituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) nesta 
segunda (30), Mato Grosso 
atingiu 1767 km² de desma-
tamento em 2020.

“Este ainda não é o 
cenário ideal. Nossa meta 
é reduzir o desmatamen-
to, zerando as ilegalidades. 
Mas diante da tendência 
generalizada de aumento 
do desmatamento na Ama-
zônia Legal, vemos que es-
tamos no caminho certo ao 
implementar políticas de 
comando e controle mais 
rígidas e com uso de tec-
nologia avançada. Acredi-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Na última sessão em 
que participou como de-
putado estadual, Henrique 
Lopes (PT) apresentou um 
Projeto de Decreto Legis-
lativo (ainda sem nume-
ração) que, caso aprova-
do, suspende o Decreto 
723/2020, da Secretaria Es-
tadual de Educação (Se-
duc), que prevê que, até 
2027, o Estado deixará de 
oferecer matrículas até o 
5º ano do Ensino Funda-
mental. Com o retorno do 
deputado estadual Valdir 
Barranco (PT) para o Parla-
mento, Henrique voltou a 
ser primeiro suplente des-
de ontem (02). 

O parlamentar afir-
mou que, apesar do secre-
tário estadual de Educa-
ção, Alan Porto, negar que 
escolas serão fechadas, o 
Decreto 723/2020 mostra 
justamente o oposto. Hen-
rique ainda pediu que o 
Ministério Público Estadual 
(MPE), Tribunal de Contas 
Estadual (TCE), União dos 

6,2 milhões, disponibilidade 
financeira de R$ 7,2 milhões 
e liquidez para saldar os com-
promissos de curto prazo, 
tendo, inclusive, apresenta-
do dívida consolidada líquida 
dentro dos limites estabele-
cidos pelo Senado Federal. 
Soma-se a isso, a constatação 
de que as irregularidades re-
manescentes não implica-
ram em comprometimento 
dos atos de governo essen-
ciais ao alcance de equilíbrio 
fiscal e orçamentário”, argu-
mentou o conselheiro.

Seguindo o parecer do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC), Albano destacou 
ainda que restaram cum-
pridos os imperativos cons-
titucionais e legais relativos 
aos repasses para o Poder 
Legislativo e aos investimen-
tos na saúde, educação e re-
muneração dos profissionais 
do Magistério. Foi recomen-
dando que o Poder Legisla-
tivo determine à atual ges-
tão municipal que observe 
e cumpra os dispositivos da 

tamos que, para o próximo 
ano, teremos uma redução 
de mais de 20%”, projeta o 
secretário adjunto Executi-
vo da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, Alex Ma-
rega.  

As projeções para o 
próximo ano foram realiza-
das com base nos últimos 
seis meses, em que os aler-
tas de desmatamento do 
DETER/Inpe apontam uma 
redução média de 30% nos 
avisos.  No período de estia-
gem, quando a pressão cos-
tuma ser maior, os alertas 
reduziram em 30% para o 
mês de julho, 22% em agos-
to e 47% em setembro em 
relação aos mesmos perío-
dos de 2019. 

No ano passado, a taxa 
Prodes em Mato Grosso se 
consolidou em 1702km² de 
desmatamento no bioma 
Amazônico.

“Esses resultados são 
fruto da postura de tolerân-
cia zero que adotamos fren-

Dirigentes Municipais de 
Educação de Mato Gros-
so (Undime) e Associação 
Mato-Grossense dos Muni-
cípios (AMM), intervenham 
na situação. 

“Essa é a forma que o 
governo está encontrando 
para fechar nossas escolas 
públicas, que é negando o 
direito a Educação. É de se 
lamentar que o secretário 
de Educação tenha vindo 
nessa Casa dizer que não 
vai fechar escolas”. 

Henrique ainda cha-
mou atenção para o pro-
blema que o Decreto 
723/2020 causará na vida 
dos estudantes e profissio-
nais da Educação. 

“Isso nada mais é do 
que a eliminação de pos-
tos de trabalho. Portanto, 
com essa publicação feita 
no Diário Oficial [sobre o 
Decreto 723/2020], pos-
so afirmar que o scretário 
mentiu aqui nessa Casa de 
Leis. A prova está pública. 
É urgente que essas enti-
dades se manifestem. Os 
municípios já estão sobre-
carregados”, afirmou.

Juiz diz que prisão foi ilegal

Os balancetes foram julgados na sessão ordinária remota

Dados do Deter apontam redução média de 30% 

SINOP. Secretário está sendo investigado por suposto desvio de material da Rota do Oeste

MARCELÂNDIA

TCE aprova contas da prefeitura em 2019

AMAZÔNIA LEGAL

MT mantém desmatamento sob controle

EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto quer impedir que Estado
deixe de oferecer matrículas
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Deputado chamou atenção para sobrecarga nas prefeituras 

FOTO: MAYKE TOSCANO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Lei de Responsabilidade Fis-
cal, bem como determinado 
à Secretaria de Controle Ex-
terno (Secex) de Previdên-
cia que instaure tomada de 
contas ordinária, a fim de se 
apurar os juros e multas inci-

dentes sobre os pagamentos 
intempestivos das parcelas 
relativas à débitos previden-
ciários, devendo os encargos 
moratórios serem restituídos 
aos cofres públicos por quem 
lhes deu causa. 

te aos crimes ambientais. 
Estamos implementando 
esforços para sermos cada 
vez mais eficientes tanto na 
autuação, quanto no julga-
mento dos processos para 
fechar o ciclo da responsabi-
lização. Além disso, estamos 
modernizando as políticas 

de licenciamento ambien-
tal para que os produtores 
que querem trabalhar em 
conformidade com a legis-
lação, encontrem eficiência 
nos serviços prestados”, de-
clara a secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti.



Pitaya é alternativa econômica
para a agricultura familiar
DA REPORTAGEM

A produtora rural Ele-
nir Alves de Souza, do Sítio 
Monte Azul, em Juína, cultiva 
pitaya há quatro anos como 
alternativa de renda em sua 
propriedade. A colheita da 
fruta rústica com sabor doce, 
de polpa firme e repleta de 
sementes será realizada no 
início de dezembro. Ela des-
taca que alguns frutos che-
gam a pesar 700 gramas a 
unidade. A produtora vende 
as frutas nas cores branca, 
amarela e vermelha.

Em geral, conforme 
Elenir, o preço avulso do fru-
to varia de R$ 10 a R$ 25 a 
unidade na época da safra. 
Ela possui uma área de meio 
hectare e acha o cultivo ren-
tável, já que a colheita dura 
em média sete meses (outu-
bro a maio).

“Esse tipo de fruta dá 
retorno e considero bem lu-
crativa. Além do sabor, tem 
os benefícios para a saúde 
com a prevenção de doenças 
crônicas. Devido a sua com-
posição nutricional, a pitaya 
tem ação antioxidante, rica 
em vitamina C, responsável 
pelo reforço da defesa do 

organismo, efetuada pelo 
sistema imunológico”, escla-
rece.

O supervisor do Campo 
Experimental da Empresa 
Mato-grossense de Pesqui-
sa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) em Tangará 
da Serra, Welington Procó-
pio, fala que numa parceria 
com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) estão sendo avaliados 
cinco materiais genéticos 
em 135 plantas.

Estão pesquisando 
também, palanques de sus-
tentação para o manejo da 
planta. “Estamos testando 
madeira de lei, eucalipto 
tratado e poste de cimento 
para sustentar a planta aci-
ma do solo”, explica.

Serão instaladas Unida-
des de Referência Tecnológi-
ca (URT) nos municípios de 
Acorizal, São José do Rio Cla-
ro e Nova Ubiratã para avalia-
ção dos materiais genéticos 
oriundos da Embrapa.  Se-
gundo Procópio, o objetivo 
do trabalho de pesquisa é es-
tudar o manejo e buscar al-
ternativas economicamente 
viáveis para a agricultura fa-
miliar. O trabalho teve início 

DA REPORTAGEM

A etapa de novembro 
da vacinação contra a febre 
aftosa foi prorrogada até o 
dia 10 de dezembro em todo 
Mato Grosso para vacinação 
e comunicação ao Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea MT). Bo-
vinos e bubalinos de até 24 
meses devem ser imuniza-
dos.

Os animais do Panta-
nal podem ser vacinados até 
o dia 15 de dezembro, assim 
como a comunicação feita ao 
Indea MT. Nesta etapa, 14 mi-
lhões de animais devem ser 
vacinados em todo o estado.

“Avaliamos os índices 
de vacinação desta etapa e 
verificamos a necessidade 

DA REPORTAGEM

O projeto-piloto de sub-
venção ao prêmio do seguro 
rural em 2020 resultou na 
contratação de 10 mil apóli-
ces, o que representou uma 
área segurada de aproxima-
damente 282 mil hectares e 
um valor segurado de R$ 937 
milhões. O projeto é voltado 
para operações enquadra-
das no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) para 
as culturas de milho 1ª safra, 
soja, banana, maçã e uva, no 
âmbito do Programa de Se-
guro Rural (PSR).

A iniciativa, que teve 
como objetivo fomentar a 
contratação de seguro ru-
ral para o público do Pronaf, 
contou com a participação 
de oito seguradoras que co-
mercializaram apólices em 11 
estados do país. Os resulta-
dos preliminares foram divul-

de mais prazo para os pe-
cuaristas. Está sendo um 
ano atípico, com pandemia, 
baixos índices hídricos e in-
cêndios no Pantanal. Então, 
avaliamos semanalmente, 
juntamente com o Ministé-
rio da Agricultura e Pecuária, 
a situação para tomar novas 
decisões”, explica Marcos Ca-
tão, presidente do Indea MT.

A vacinação diferencia-
da no Pantanal foi determi-
nação do secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda: “Devido aos 
incêndios florestais ocorri-
dos no Pantanal neste ano, o 
setor pecuário passa por um 
momento muito delicado. O 
Indea MT está atento aos ín-
dices e às necessidades dos 
pecuaristas neste período”.

DA REPORTAGEM

Os preços das princi-
pais hortaliças comercializa-
das no atacado em Cuiabá e 
Várzea Grande apresentaram 
queda brusca nesse início de 
dezembro, em relação à se-
mana anterior. É o que apon-
ta o levantamento realizado 
pela Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar (Seaf), 
divulgado na terça-feira (01). 

Entre os produtos que 
tiveram os preços reduzidos 
vertiginosamente estão o to-
mate, a berinjela, o jiló, o chu-
chu e a pimenta-de-cheiro. 
Nesse último item o índice 
de queda chegou a 83% em 
apenas sete dias. De R$ 120, 
a caixa com 8kg do tempero 
de refogados está sendo ven-
dida a R$ 20.

Já a berinjela que hoje 
custa R$ 15 a caixa com 12kg, 
na semana passada era ven-
dida a R$ 35. Queda de 57% 
no valor de comercialização 
do fruto. De R$ 100 a caixa 
com 15kg do jiló caiu para 
R$ 50, representando uma 
redução de 50% no valor, e o 
chuchu teve redução de 42% 
no preço, passando de R$ 60 
para R$ 35 a caixa com 21kg.

De acordo com técnica 

da Seaf, Doraci Maria Siquei-
ra, a oferta elevada desses 
produtos no atacado é a cau-
sa para a redução nos pre-
ços. “A pimenta-de-cheiro 
por exemplo está em gran-
de quantidade no comércio 
e por ser um produto com 
prazo de consumo curto, 
os comerciantes tratam de 
abaixar o preço significativa-
mente para não correr o risco 
de perder o produto por des-
carte”, comenta a técnica da 
Seaf. O único item que subiu 
de preço foi a mandioca, que 
de R$ 120 subiu para R$ 150. 
Nos últimos meses a raiz, tra-
dicionalmente cultivada na 
agricultura familiar, está em 
escassez em Mato Grosso. A 
seca prolongada, a incidên-
cia de pragas e a pandemia 
provocaram a queda na pro-
dução da mandioca no Es-
tado e, consequentemente, 
causaram a elevação do pre-
ço da raiz. Com a falta para 
abastecer o mercado interno, 
o comércio está tendo de im-
portar mandioca de outros 
estados. “A grande maioria 
da mandioca que hoje é con-
sumida em Mato Grosso tem 
vindo do Paraná, Mato Gros-
so do Sul e Goiás”, acrescenta 
Doraci Maria de Siqueira.

Foto: Welington ProcóPio

Mudas de pitaya são comercializadas por R$ 15 nas cores vermelha e branca

No Pantanal, especificamente, a vacinação pode ser realizada até dia 15

No total, foram aplicados cerca de R$ 38 milhões

Oferta elevada é a causa da redução nos valores

COLHEITA. Uma planta pode produzir 20 kg da fruta; no mercado chega a ser vendida por R$ 40/kg

PRORROGAÇÃO

Vacinação contra febre aftosa em 
MT segue até dia 10 de dezembro

PRONAF

Seguro rural teve adesão de 
quase 10 mil produtores

ÍNDICE

Aumento na oferta leva 
a queda nos preços de 
hortifrúti em MT

Foto: Francisco alves - secoM Mt

Foto: Divulgação

Foto: assessoria seaF-Mt
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em 2016. As mudas de pitaya 
já estão sendo produzidas 
pela Empaer e comercializa-
das por R$ 15 nas cores ver-
melha e branca.

Uma planta de pitaya 
pode produzir 20 kg da fruta. 
No mercado a pitaya chega a 
ser vendida por R$ 40/kg. O 
alto valor pago pelo quilo da 
fruta, que pode variar depen-
dendo da época do ano e da 
demanda, também constitui 
um grande atrativo para o 
plantio.

O custo para implanta-
ção de um hectare pode che-
gar a até R$ 60 mil e o retor-
no pode ser de R$ 100 mil por 
hectare. “A planta produz no 
primeiro ano e pode estabili-
zar no quarto ano de produ-
ção com a produtividade de 
até 20 toneladas por hecta-
re”, comenta.

As espécies mais co-
nhecidas e comercializadas, 
especialmente pela quali-
dade dos seus frutos, são a 
pitaya-branca (rosa por fora e 
branca por dentro), a pitaya-
-amarela (amarela por fora e 
de polpa branca) e a pitaya-
-vermelha (avermelhada por 
fora e por dentro). 

É uma planta perene, 

gados, nesta terça-feira (1º), 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

“Ficamos contentes 
com os resultados alcança-
dos, o número de interessa-
dos foi bastante significativo, 
isso demonstra que as con-
tratações de seguro rural têm 
potencial para crescer junto a 
esse perfil de produtor, que 
em muitos casos ainda não 
conhece como funciona esse 
mecanismo de mitigação de 
riscos”, explica o diretor do 
Departamento de Gestão de 
Riscos do Mapa, Pedro Loyola. 
As contratações se concen-
traram nos estados do Para-
ná (46%), Rio Grande do Sul 
(34%) e Santa Catarina (13%), 
mas também ocorreram nos 
estados de Mato Grosso do 
Sul, São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Pará, Ro-
raima e Tocantins.

O produtor que tiver 

trepadeira com característi-
cas básicas, com dias longos 
e florescimento a noite. Rica 

em nutrientes como as vita-
minas C, B1, B2 e B3 e mine-
rais como ferro, cálcio e fósfo-

ro, a pitaya oferece excelente 
alternativa para a alimenta-
ção.

interesse em contratar o se-
guro rural deve procurar um 
corretor ou uma instituição 
financeira que comerciali-
ze apólices de seguro rural. 
Atualmente, 14 seguradoras 
estão habilitadas para ope-
rar no PSR. O seguro rural é 
destinado aos produtores 

pessoa física ou jurídica, in-
dependente de acesso ao 
crédito rural. A subvenção 
econômica concedida pelo 
Mapa pode ser pleiteada por 
qualquer pessoa física ou ju-
rídica que cultive ou produza 
espécies contempladas pelo 
Pronaf.



 

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 047/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa PIZARRO HOSPITALAR DIA 
LTDA, com CNPJ nº 02.506.535/0001-64, fora julgada APTA ao EDITAL N° 
028/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 011/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de “CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE 
CATARATA”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos 
legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de dezembro de 2020. 
                                                JESSICA DAYANE MULTA 
                                                         Presidente - CPL 
 
                                               ALINE VANESSA MOCHI 
                                               Secretária Executiva - CISVP 

 

INOVAGRO LTDA  - CNPJ: 23.694.663/0001-59 Torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia, de Insta-
lação e de Operação para atividade de  46.23-1-06 – Co-
mércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 
46.83-4-00 – Comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos do solo,  localizado 
na Rua Novo Horizonte, n° 1861 no Bairro Novo Horizonte 
II no município de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehrenbrienk Mar-
chioro - Engenheira Agrícola e Ambiental e Engenheira de 
Segurança do Trabalho – 066 9 96121699)

Clínica de longevidade santos e cirurgia Ltda, CNPJ 
15.147.439/0001-19, torna público que requereu a SEM-
MA/MATUPÁ – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Matupá/MT, a LICENÇA PRÉVIA – LP, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – LI e LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
para a atividade Médica ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos, localizado na Rua 
Luis Mena, N° 212, Sala 02, Bairro ZH2-001  no município 
de Matupá/MT.

TERRA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CNPJ 19.807.432/0001-37, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente – SAMA/SORRISO, a Licença de Operação 
para a atividade de Loteamento de Imóveis Próprios. Lo-
calizado no LOTE 46 46-B1, conforme matrícula 52.726 do 
CRI de Sorriso/MT, S/N, município de Sorriso/MT. Coorde-
nadas geográficas do Empreendimento: 55°43’15,25”W, 
12°31’21,49”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

TESTA TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA – CNPJ 
n° 20.506.716/0002-53, torna público que requereu junto 
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso 
(SEMA/MT). As Licenças Ambientais – Modalidade: Licen-
ça de Operação (LO), e as Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) de Ampliação , e Alteração de Razão 
Social , para a atividade: ATT – Área de Transbordo e 
Triagem de Resíduos da Construção Civil e Volumosos, 
localizado na Estrada Rosália/ Rodovia MT 140, Km 784, 
Bairro de Chácaras, município de Sinop/MT.

GILBERTO VICENTE DALROSSO GUISOLFI, CPF 
203.827.829-68, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação para atividade de Condomínio Hori-
zontal, na Rua Projetada 01, Quadra 04, Lote 14, Residen-
cial Deville, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambien-
tal Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

RAUBER MOTORES ELÉTRICOS LTDA-ME, CNPJ 
10.463.894/0001-00, torna público que requereu a SEM-
MA/MATUPÁ – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Matupá/MT, a RENOVÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
– RLO para a atividade de Manutenção e Reparação de 
Geradores, Transformadores e Motores Elétricos, localiza-
do na Av. B-Oeste, N° 317, Bairro Industrial no município 
de Matupá/MT.

JBS S/A – DIVISÃO COUROS, CNPJ 02.916.265/0189-64  
torna público está requerendo à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT a RENOVAÇÃO DE OUTOR-
GA  Portaria n° 537 de 28 de junho de 2019. Captação de 
água superficial e diluição de efluentes no rio Matrinchã 
- Captação superficial:coordenadas:10°48’35,81’’ Lat Sul 
– 55°20’12,87’’ Long Oeste, vazão máxima de captação 
58,32 m3/h(24h/dia). Ponto de lançamento de efluentes 
no Rio Matrinchã: coordenadas:10°48’43,27’’ Lat Sul 
– 55°20’09’’ Long Oeste, vazão máxima de lançamento  
46,8 m3/h (13 l/s - 24h/dia).  Finalidade de indústria – Cur-
tume com 4.000 peles/dia município de COLIDER –MT.

INSTITUTO HELEN KELLER (HOSPITAL DA VISÃO DE 
SINOP), CNPJ nº 26.722.786/0001-44, sede e endereço 
na  rua das Palmas, nº 563, Bairro Jardim Paraiso II, na 
Cidade Município e Comarca de Sinop/MT, CEP 78.556-
156, torna público que requer a Secretária de Estado do 
Meio Ambiente - SEMA-MT  a Licença Prévia(LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licencia de Operação (LO), para a 
instituição.

GABRIELA ANDREA SAUER, CPF 030.842.681-93, tor-
na público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-
VEL DE SINOP, Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para Atividade Odontológica, locali-
zado na Avenida das Embaúbas, n° 656, Setor Comercial, 
em Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

Á EMPRESA AGROPECUÁRIA PONTO ALTO LTDA - 
CNPJ 06.244.239/0001-93 torna público que requereu 
junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
pedido de Licencias Ambientais Prévia, Instalação e Ope-
ração da atividade de Confinamento Bovino da FAZENDA 
NOSSA SENHORA APARECIDA localizada na ESTRADA 
ANGELA KM 7,5 S/N Zona Rural Município de SINOP/MT.

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (FILIAL), CNPJ 
06.092.671/0002-97, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO), para atividade de Comércio varejista de mate-
riais de construção em geral, localizada na Rua Alexan-
dria, N 125, São Cristóvão, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

JESSICA CRISTINA SILVESTRE LOPES 05837051112 
(LAVANDERIA LOPES), CNPJ nº 24.928.729/0001-90, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mu-
tum, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação para atividade de “Lavanderia e tinturaria para 
roupas e artefatos de uso doméstico”, localizada na Rua 
Londrina, n° 568 – W, Bairro Cidade Nova, neste muni-
cípio. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 010/2020 PROCESSO Nº 190/2020

A prefeitura Municipal de Cotriguaçu AV. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – 
Cotriguaçu/MT, Torna público a abertura de LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇO nº 010/2020 forma de julgamento: MENOR PREÇO 
GLOBAL, com a finalidade de selecionar propostas para: “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE 
LAZER NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU-MT CONFORME PROJETO,  
PLANILHAS E MEMORIAL DISCRITIVO, ATENDENDO O CONVÊNIO 
884026/2019’’. Cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital da 
Licitação. Regem a presente licitação, a Lei nº 8.666/93, e demais legisla-
ções aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 18 (Dezoito) de 
dezembro de 2020, às 09:00 (nove horas), na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas 
que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições 
constantes do edital. O Edital completo poderá ser solicitado pelos interessa-
dos em dias úteis, no horário de 07:30 às 11:30 horas pelo e-mail licitacao@
cotriguacu.mt.gov.br ou no site da Prefeitura www.cotriguacu.mt.gov.br, (Portal 
da Transparência). 

Cotriguaçu-MT, 02 de dezembro de 2020.

JAIR Klasner
Prefeito Municipal De Cotriguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 067/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍ-
CIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS NACIONAIS 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEE, 
PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora a 
empresas COMERCIAL LUAR EIRELI – ME (CNPJ Nº 02.545.557/0001-33), 
com o valor total de R$ 709.892,00 (Setecentos e nove mil, oitocentos e no-
venta e dois reais). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em 
sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 02 de dezembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

CONSTRUTORA LINDÓIA CNPJ: 01.831.822/0001-84, 
Localizada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 9.933, Bairro 
Chácaras Sinop, Sinop-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário JOSE APARECIDO DA SILVA, CTPS 7976168 
SÉRIE 0040/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra 
“I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Em-
prego. Sinop/MT 02 de dezembro de 2020.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 03 de dezembro de 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

02,03,04/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ALTERAÇÃO DE DATA - CONCORRÊNCIA N° 004/2020

AVISO DE ADIAMENTO DO PROSSEGUIMENTO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo 

Novo  do  Parec is  to rna  púb l i co  aos  in te ressados  que  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, que ocorreria em 04 de dezembro de 

2020, foi adiado para o dia 08 de dezembro de 2020 às 08h00min (horário 

de Mato Grosso). Abertura das propostas das empresas habilitadas 

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. Campo Novo do Parecis, 02 de dezembro de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 03 de dezembro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 17 de dezembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 17 de dezembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 17 de dezembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da Atenção 
Básica. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bll.org.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo 
do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital 
n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 090/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de dezembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÕES DE IMÓVEIS RURAIS - Dias 10, 11 e 14/12

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

Fazenda, Cáceres/MT, 2.446ha (parte ideal),
João Crioulo, Rodovia BR-070 sentido  Cáceres – 

Laranjeiras – Limoeiro, aprox. 160 km de Cáceres. 
Inicial R$ 13.491.373,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Cáceres/MT, 128ha (parte ideal), 

João Crioulo, Rodovia BR-070 sentido  Cáceres – 
Laranjeiras – Limoeiro, aprox. 160 km de Cáceres. 

Inicial R$ 706.792,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Gaúcha do Norte/MT, 1.972ha, Gleba
Kevuaiele, confrontando c/ o Rio Kewuaiele e Curisevu. 

Inicial R$ 4.734.437,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Terra Nova do Norte/MT, 405ha,

confrontando c/ o Rio Peixoto. 
Inicial R$ 2.560.213,00 (PARCELÁVEL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

O Sr. ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de 

Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar 

que, após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, 

RATIFICOU, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no 

Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO nº 023/2020, a favor da contratação da empresa HANAUER 

SUPERMERCADO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 13.533.956/0001-09, 

objetivando a Aquisição de arroz para compor as cestas básicas para 

atender as famílias vulneráveis usuárias do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Cidadania e Cultura do Município de Marcelândia/MT,  no valor de 

R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais).

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Marcelândia/MT, 02 de dezembro de 2020.

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2020

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
hidráulico, cimento e grama), para atender as Secretarias Municipais - 
Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 16 de dezembro de 2020. 
Horário: 08h30min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, 
N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 02 de dezembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
de limpeza de caixas de gordura e fossas sépticas, para atender as 
Secretarias Municipais- Tipo:  menor preço por ITEM - Data de abertura: 
15 de dezembro de 2020. Horário: 07h30min – local:  Edital e anexos: 
P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400. 
Nova Mutum – MT, 02 de dezembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 122/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2020

Pregoeiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇO N° 038/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa para 
construção da quadra coberta da EMEB 15 de outubro, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa: HFC – 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
09.427.335/0001-65, no valor de R$ 793.824,41 ( setecentos e noventa e 
três mil, oitocentos e vinte e quatro reais, quarenta e um centavos).
Nova Mutum - MT, 02 de dezembro de 2020.

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 037/2020

Nova Mutum - MT, 02 de dezembro de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum - MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, cujo  julgamento final foi 
proferido no dia 02 de dezembro de 2020, tendo como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de reforma do Centro 
Social Desenvolver, da qual foi vencedora a empresa NEIDEMAR FELIX 
DA SILVA ME, CNPJ – 00.087.218/0001-25 no valor de R$ 109.526,30 ( 
cento e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais, trinta centavos ). Os 
participantes, não manifestaram interesse na interposição de recursos, 
de acordo com os termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020
O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 23 de Novembro 2020, com 
início às 09:10, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual aquisição de peças mecânicas e materiais de primeira linha para 
utilizar nos ônibus escolares. Após manifestação de recursos e 
respeitado os devidos prazos legais, sagrou-se vencedoras as empresas: 
Itens 221869, 226047, TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI inscrita 
no CNPJ 30.369.251/0001-09 nos valores de 51,50% e 49,99%; Item 
227912, SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ 
24.717.067/0001-00 no valor de 49,10%; Item 226048, IDEAL 
COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI  insc r i ta  no  CNPJ 
30.865.963/0001-19 no valor de 19,00%.
Nova Mutum - MT, 2 de Dezembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 055/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 02 de dezembro de 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PATRIMONIAL DA 
DECORAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO O MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: WAGNER LUIS BATISTA VIEIRA - ME inscrita no 
CNPJ 26.651.211/0001-88 com valor total de R$ 34.498,29. Matupá – MT, 02 de 
dezembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 025/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO ( ITENS 
FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA 
SOLICITANTE' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA: 
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
04.372.020/0001-44 ITENS VENCEDORA - 844426 - R$0,12, - 844593 - 
R$0,669, - 844436 - R$0,17, VALOR TOTAL R$ R$73.428,00; EMPRESA 
VENCEDORA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.847.837/0001-10 ITENS VENCEDORA - 844428 - R$0,28, - 844482 - 
R$30,00, - 844708 - R$15,00, - 844731 - R$2,56, - 844456 - R$2,98, 
VALOR TOTAL R$ R$144.640,00; EMPRESA VENCEDORA: MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 
28.418.133/0001-00 ITENS VENCEDORA - 844432 - R$1,72, - 844634 - 
R$7,24, - 844605 - R$13,75, VALOR TOTAL R$ R$46.138,00; EMPRESA 
VENCEDORA: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 
CNPJ/CPF Nº 01.571.702/0001-98 ITENS VENCEDORA - 844507 - 
R$3,20, VALOR TOTAL R$ R$64.000,00; EMPRESA VENCEDORA: F&F 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
28.093.678/0001-85 ITENS VENCEDORA - 844584 - R$1,64, - 844716 - 
R$8,70, VALOR TOTAL R$ R$136.200,00; EMPRESA VENCEDORA: 
FARMACIA BOM PRECO LTDA CNPJ/CPF Nº 11.504.314/0001-48 
ITENS VENCEDORA - 844721 - R$137,25, VALOR TOTAL R$ 
R$137.250,00; EMPRESA VENCEDORA: CENTERMEDI-COMERCIO 
D E  P R O D U T O S  H O S P I TA L A R E S  LT D A C N P J / C P F  N º 
03.652.030/0001-70 ITENS VENCEDORA - 844732 - R$0,228, - 844748 - 
R$0,27, - 844598 - R$1,246, - 844730 - R$2,35, - 844515 - R$0,145, 
VALOR TOTAL R$ R$41.560,00; EMPRESA VENCEDORA: TERRA SUL 
C O M E R C I O  D E  M E D I C A M E N TO S  LT D A C N P J / C P F  N º 
32.364.822/0001-48 ITENS VENCEDORA - 844737 - R$7,53, VALOR 
TOTAL R$ R$22.590,00; EMPRESA VENCEDORA: PROMEFARMA 
R E P R E S E N TA C O E S  C O M E R C I A I S  LT D A C N P J / C P F  N º 
81.706.251/0001-98 ITENS VENCEDORA - 844750 - R$1,438, VALOR 
TOTAL R$ R$28.760,00; EMPRESA VENCEDORA: INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 12.889.035/0001-02 ITENS 
VENCEDORA - 844562 - R$55,00, VALOR TOTAL R$ R$11.000,00. 
VALOR TOTAL GERAL R$705.566,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º Cartório Extrajudicial de Sinop

COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO
Municípios de Sinop e Santa Carmem

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMÓVEL 

DA MATRÍCULA 6.043

O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, situado 
na Rua das Nogueiras, 1108 centro, faz saber que as partes Euclesio Bortolas, 
inscrito no CPF nº 361.534.781-15, Marilize Schneider Bortolas, inscrita no 
CPF nº 893.293.171-20, Helio Mar Bortolas, inscrito no CPF nº 299.940.041-
15, Reni Maria Bortolas, inscrito no CPF nº 887.874.781-53, Carlos Alberto 
Bortolas, inscrito no CPF 327.781.041-00, Valéria Bortolas, inscrita no CPF 
nº 814.778.561-53, requereram averbação de retificação do Imóvel inscrito 
na Matrícula nº 6.043 livro 02, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, 
com área certificada de 857,577 has, situado no Município de Santa Carmem/
MT, processo nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos 
(LRP: Lei nº 6.015/73).  Bem como o registro da Escritura Pública Declarató-
ria de Localização, lavradas no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, ás folhas 
056/059, do Livro 0083-A, na forma dos Art. 1.659 à 1.669 da CNGCE/MT-3ª 
Edição. A Certidão de Legitimidade de Origem foi dispensada em conformida-
de com Art. 1.615. § 7º da CNGCE/MT.
Em atendimento ao disposto no Art. 3º §7 do Provimento 63/2014 da CGJ/
MT, fica Notificado os proprietários e/ou sucessores dos títulos, bem como 
os terceiros interessados e em lugar incerto ou não sabido, do inteiro teor 
dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste Serviço Registral, 
poderá, impugnar fundamentadamente os referidos trabalhos, no prazo legal 
de 15 (quinze) dias. O pedido de Georreferenciamento foi instruído com os do-
cumentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais 
se encontram disponíveis neste Serviço Registral imobiliário para exame e 
conhecimento do interessado.
Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação 
deste edital, que será afixado no lugar de costume e publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retificação pretendida. Eu, Oficial Osvaldo Reiners, o fiz 
digitar, conferi e subscrevi. 

Sinop-MT, 02 de Dezembro de 2.020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º Cartório Extrajudicial de Sinop

COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO
Municípios de Sinop e Santa Carmem

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMÓVEL 

DA MATRÍCULA 6.044

O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, situado 
na Rua das Nogueiras, 1108 centro, faz saber que as partes Euclesio Bortolas, 
inscrito no CPF nº 361.534.781-15, Marilize Schneider Bortolas, inscrita no 
CPF nº 893.293.171-20, Helio Mar Bortolas, inscrito no CPF nº 299.940.041-
15, Reni Maria Bortolas, inscrito no CPF nº 887.874.781-53, Carlos Alberto 
Bortolas, inscrito no CPF 327.781.041-00, Valéria Bortolas, inscrita no CPF 
nº 814.778.561-53, requereram averbação de retificação do Imóvel inscrito na 
Matrícula nº 6.044 livro 02, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, com 
área certificada de 750,9781 has, situado no Município de Santa Carmem/
MT, processo nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos 
(LRP: Lei nº 6.015/73).  Bem como o registro da Escritura Pública Declarató-
ria de Localização, lavradas no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, ás folhas 
056/059, do Livro 0083-A, na forma dos Art. 1.659 à 1.669 da CNGCE/MT-3ª 
Edição. A Certidão de Legitimidade de Origem foi dispensada em conformida-
de com Art. 1.615. § 7º da CNGCE/MT.
Em atendimento ao disposto no Art. 3º §7 do Provimento 63/2014 da CGJ/
MT, fica Notificado os proprietários e/ou sucessores dos títulos, bem como 
os terceiros interessados e em lugar incerto ou não sabido, do inteiro teor 
dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste Serviço Registral, 
poderá, impugnar fundamentadamente os referidos trabalhos, no prazo legal 
de 15 (quinze) dias. O pedido de Georreferenciamento foi instruído com os do-
cumentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais 
se encontram disponíveis neste Serviço Registral imobiliário para exame e 
conhecimento do interessado.
 Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação 
deste edital, que será afixado no lugar de costume e publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retificação pretendida. Eu, Oficial Osvaldo Reiners, o fiz 
digitar, conferi e subscrevi. 

Sinop-MT, 02 de Dezembro de 2.020.
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Ceni “peso gigantesco” por eliminação 
do Flamengo nas oitavas da Liberta
DA REPORTAGEM

Rogério Ceni viu suas 
escolhas pesarem na que-
da do Flamengo, nesta 
terça-feira, pelas oitavas 
de final da Libertadores. 
O Rubro-Negro caiu em 
pleno Maracanã, após um 
novo empate em 1 a 1 com 
o Racing, que ficou com 
a vaga ao triunfar nos pê-
naltis. E o técnico admitiu 
o peso “gigantesco” da eli-
minação. 

“O peso é gigantes-
co. A Libertadores tem 
o maior significado dos 
campeonatos que nós jo-
gamos na América do Sul. 
Não há como mensurar o 
tamanho, o prejuízo finan-
ceiro, de confiança, o que 
pode afetar para o dia a 
dia. O que temos que fa-
zer é continuar trabalhan-
do firme, fazer com que a 
equipe produza mais para 
conquistar o último título, 
que é o Brasileiro”, disse o 
treinador, um dos alvos de 
protestos do lado de fora 
do Maracanã. 

Ceni também comen-
tou a respeito das saídas 
de Arrascaeta e Everton 
Ribeiro, em um intervalo 
curto e quando o Racing 
já tinha aberto o placar, na 
etapa final. Ele justificou: 
alternativa por mais “velo-
cidade pelos lados”. 

“Era um jogo que, por 
mais qualidade que eles 
(Arrascaeta e Everton Ri-
beiro) tenham, se faz ne-
cessária a velocidade pelos 
lados. Reforçamos o meio, 
abrimos Vitinho pela direi-
ta e Bruno Henrique, pela 
esquerda, arriscando um 
pouco mais para manter a 
pressão - explicou Ceni.

O técnico ainda foi 
abordado a respeito de 
uma possível pressão no 
cargo, onde está há me-
nos de um mês. “Acredito 
que posso continuar fa-
zendo meu melhor todos 
os dias. É o que me pre-

Foto: AFP

Prejuízo financeiro será imenso para o time carioca

MEA CULPA. Em pleno Maracanã, Flamengo foi eliminado após derrota nos pênaltis para o Racing

Empilhou chances de gols perdidos e sofreu no final

Foto: AFP

DA REPORTAGEM

Depois de um apro-
veitamento de 85% em no-
vembro, o São Paulo deseja 
seguir na mesma direção no 
último mês do ano. Com oito 
compromissos e poucos dias 
livres para preparação, os co-
mandados de Fernando Di-
niz terão a oportunidade de 
chegar à liderança do Cam-
peonato Brasileiro, consoli-
dar-se nela e ainda garantir 
uma vaga para a final de um 
torneio cujo troféu ainda não 
possui.

PUBLICIDADE
A maratona será inicia-

da hoje, às 18h, no horário de 
Cuiabá, em rodada atrasada 
do primeiro turno do Cam-
peonato Brasileiro. A partida 

será contra o Goiás, na Ser-
rinha. Depois, pela mesma 
competição, o Tricolor en-
frentará Sport, Botafogo e 
Atlético-MG dentro de casa, 
enquanto viajará para pegar 
Corinthians e Fluminense.

Em relação a esses con-
frontos, o São Paulo tem um 
aproveitamento de 80% em 
2020 (lembrando que o time 
ainda não jogou contra o Bo-
tafogo na atual temporada). 
Dos cinco jogos disputados, 
portanto, foram quatro vitó-
rias e apenas uma derrota, 
contra o Galo, em 3 de se-
tembro, por 3 a 0, justamen-
te o último revés sofrido na 
competição pelo clube. É o 
time de Jorge Sampaoli, aliás, 
o atual líder da competição e 
que luta ponto a ponto pelo 

Em novembro Tricolor teve 85% de aproveitamento

EMBALADO

São Paulo inicia hoje uma maratona 
decisiva visando dezembro perfeito

Foto: Miguel SchincAriol/São PAulo

DA REPORTAGEM

O Santos está nas quar-
tas de final da Libertadores, 
mas se quiser ir longe na 
competição terá que apro-
veitar melhor as oportuni-
dades e não dar sopa para o 
azar, pois uma hora o caldo 
pode engrossar e prejudicar a 
equipe nas próximas fases da 
competição continental. 

A equipe, que teve 
Cuquinha, auxiliar de Cuca, 
no banco de reservas, come-
çou bem, imprimindo veloci-
dade e conseguindo chegar 
com facilidade ao gol equa-
toriano. A comissão técnica 
santista apostou em Soteldo 
como meia armador, colocan-
do Lucas Braga de titular, ao 
lado de Marinho e Kaio Jorge 
no trio de ataque. 

Tendo mais velocidade 
no setor de criação, o Santos 
criava mas não conseguia 
concretizar as oportunida-
des em gols. Felipe Jonathan, 
Kaio Jorge (duas vezes) e Die-
go Pituca, tiveram chances de 
marcar, mas pecaram na hora 
da finalização. Os erros nos 
chutes foi o principal motivo 
do jogo ser mais complicado 

do que deveria. Segundo o 
site ‘SofaScore’, foram 18 chu-
tes do Peixe, sendo somente 
dois em direção ao gol equa-
toriano. Muito pouco para 
quem não podia se complicar 
na partida. E tantas chances 
desperdiçadas permitiram 
o crescimento da LDU. E no-
vamente o Santos sofreu o 
gol em decorrência de cru-
zamentos. Assim como havia 
sido contra o Sport, na vitória 
por 4 a 2. Após bola cruzada 
na área, a zaga santista parou 
e permitiu duas finalizações 
em sequência com a bola 
passando no meio de todo 
mundo. Em alguns momen-
tos, parece que a falta de con-
centração atrapalha a vida da 
defesa. 

Para finalizar, a sorte 
também teve que estar ao 
lado do Santos na derrota. 
Logo depois que sofreu o 
gol, o Peixe quase levou ou-
tro, mas Zunino perdeu uma 
chance claríssima na peque-
na área, podendo complicar 
ainda mais a vida do Alvine-
gro. Resta saber se o time 
conseguirá corrigir os erros e 
seguirá avançando de fase na 
Libertadores.

LIBERTADORES

Vacilos quase
eliminam o Santos 

DA REPORTAGEM

Após um período de 
turbulência e com diversas 
críticas dos torcedores, Re-
nato Portaluppi deu a volta 
por cima recolocou o Grê-
mio no caminho das vitó-
rias, onde o time subiu na 
classificação e avançou na 
Copa do Brasil e Libertado-
res da América.

Com a vitória na últi-
ma segunda-feira diante 
do Goiás, o Tricolor chegou 
à marca de 14 partidas de 
invencibilidade, algo come-
morado internamente pelo 
elenco e comissão técnica.

O primeiro jogo da in-
vencibilidade veio no dia 
14 de outubro, quando der-

rotou o Botafogo por 3 a 1. 
Desde então, o time de Por-
taluppi somou 11 vitórias e 
apenas dois empates.

Até mesmo o setor 
ofensivo, antes criticado, 
conseguiu responder e con-
seguiu balançar a rede por 
23 oportunidades. Apenas 
contra São Paulo e Corin-
thians o Tricolor deixou o 
campo sem marcar ne-
nhum gol.Desempenho do 
Grêmio é de 14 jogos, 12 vi-
tórias, 2 empates. 23 Gols 
marcados e 8 gols sofridos.

Muito desses números 
se dá para a recuperação 
de Jean Pyerre. ‘O Jean sem 
dúvida é um jogador dife-
renciado. Qualquer atacan-
te gosta de jogar com ele. 

GRÊMIO

Em momento decisivo, Grêmio 
retoma caminho das vitórias

Imortal está invicto há 14 partidas

Foto: AFP

dispus a fazer quando vim 
para cá. Trabalhar para fa-
zer com que o time possa 
pressionar mais, ter mais 
quilometragem no jogo, 
melhorar parte tática e 
técnica. Só não posso con-
trolar o resultado. Isso não 

é possível da parte de nin-
guém. Sei da minha dedi-
cação nos meus últimos 
21 dias. Trabalhei de 12 a 
14 horas por dia, tentando 
pensar e realizar treinos 
para que esse time me-
lhore cada vez mais sua in-

tensidade. Só tenho coisas 
boas para falar dos atle-
tas. É uma oportunidade 
fantástica na vida, infeliz-
mente a Libertadores fica 
para trás” finalizou Ceni. 
Agora, o Flamengo, elimi-
nado na Copa do Brasil e 

da Libertadores em um in-
tervalo de 13 dias, terá que 
recolher os cacos e voltar 
os holofotes, agora exclu-
sivos, para o Brasileiro. O 
próximo jogo será neste 
sábado, contra o Botafogo, 
no Nilton Santos.

Infelizmente, não peguei 
um Jean na minha época 
de jogador, mas estou pe-
gando como treinador. É 
importante o crescimento 
dele no campo e também 
profissionalmente, algo que 

a gente cobrava dele’, afir-
mou Portalupi.

Com Jean Pyerre em 
alta, o Tricolor volta a campo 
hoje para encarar o Guaraní, 
pelas oitavas de final da Li-
bertadores.

título. No meio desses difíceis 
compromissos, o São Paulo 
ainda terá uma dura mis-
são: dois jogos contra o Grê-
mio pela semifinal da Copa 
do Brasil, título que o clube 
ainda não possui. O primei-
ro jogo acontecerá no sul do 
país, enquanto o segundo 
será no Morumbi, fechando a 

maratona de partidas, no dia 
30 de dezembro. Para chegar 
até a semifinal, o Tricolor eli-
minou o Fortaleza (dois em-
pates e decisão nos pênaltis) 
e o Flamengo (duas vitórias). 
Agora, precisará deixar para 
trás o Tricolor gaúcho de Re-
nato Portaluppi para avançar 
à final.
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Coleta seletiva porta a porta é 
ampliada na cidade de Sorriso
DA REPORTAGEM

Mais sorrisenses estão 
contando com o benefício da 
coleta seletiva de recicláveis 
porta a porta. O serviço, que 
teve início em dezembro do 
ano passado, no Residencial 
São Francisco, e foi ampliado 
em setembro para os bairros 
do setor 7 (Rota do Sol, Santa 
Clara I e II e Monte Líbano) e 
o Alphaville, foi novamente 
estendido.

No sábado (5), a coleta 
começará a ser feita no Re-
sidencial Mário Raiter. Além 
das 1.272 famílias do bairro, os 
moradores dos bairros Benja-
min Raiser, Centro Sul, Centro 
Norte, Vila Romana, Village, 
Bom Jesus e Jardim das Acá-
cias também estão contando 
com o benefício de terem os 
recicláveis coletados em casa 
uma vez por semana, perfa-
zendo um total de 8.135 resi-
dências beneficiadas com a 
iniciativa.

São muitos os itens que 
podem ter outro destino 
além do lixo, trazendo renda 
para muitas famílias e ga-
rantindo um ambiente mais 
sustentável. Embalagens de 
plástico, papel, metal, isopor 
e também as tetra pak (cai-
xinhas de leite, suco ou acho-
colatado) devem ser limpas, 

acondicionadas no saco de 
ráfia distribuído pela Prefei-
tura e entregues para que 
voltem à indústria e tenham 
uma nova utilidade.

Para os sorrisenses que 
ainda não dispõe da cole-
ta de recicláveis na porta de 
casa, também é possível con-
tribuir para um mundo me-
nos descartável. Basta levar 
os recicláveis (sempre lim-
pos) em um dos três ecopon-
tos que recebem este tipo de 
material na cidade, como o 
ecoponto localizado no bair-
ro Vila Romana (Rua São Pe-
dro), o ecoponto do Cemeis 
Caminhos do Saber (Jardim 
Primavera) e da Escola Muni-
cipal Flor do Amanhã (Bairro 
Industrial), assim como dire-
tamente no Depósito Muni-
cipal de Entulhos e Galhadas 
(DMEG).

A responsável pela co-
leta seletiva no município, 
Lucyellen Garcia, explica que 
o serviço também será es-
tendido para os condomí-
nios, mas dentro de critérios 
específicos, respeitando a 
legislação vigente. “Alguns 
condomínios já aderiram ao 
processo, e outros ainda es-
tão em processo de adapta-
ção”. Mesmo nos bairros que 
contam com a seletiva, os 
moradores devem ficar aten-

DA REPORTAGEM

Considerado um dos 
mais perigosos e procurados 
pela polícia em Mato Gros-
so, um homem conhecido 
pelo apelido de “Fantasma” 
e com uma vasta ficha cri-
minal foi preso na Nova Mu-
tum-MT.zO suspeito foi loca-
lizado no bairro Bela Vista, 
após trabalho investigativo 
da Delegacia Especializada 
de Roubos e Furtos (DERF). 
O homem em outra ocasião 
chegou a simular a própria 
morte para tentar despistar 
a polícia.

“Há cerca de três dias 
recebemos informação de 
que ele estaria em nossa re-
gião. Diante disso, nosso ser-
viço de inteligência come-
çou a rastreá-lo e na manhã 
de hoje nós abordamos um 
motorista de aplicativo. Du-
rante esta abordagem havia 
um suspeito que estava em 
posse de uma arma de fogo 
(pistola) com símbolo da Po-

DA REPORTAGEM

A Escola Estadual Militar 
Tiradentes Major PM Ernestino 
Veríssimo da Silva, sediada em 
Rondonópolis (212 km de Cuia-
bá), criada em 2019, já obteve o 
credenciamento e autorização 
junto ao Conselho Estadual de 
Educação (CEE-MT).

De acordo com a deci-
são publicada no Diário Ofi-
cial essa unidade escolar já 
está autorizada para oferecer 
Educação Básica nas etapas: 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio.

Na sessão de julgamento 
realizada na última terça-feira 
os conselheiros do CEE-MT 
analisaram o processo de cre-
denciamento e autorização da 
Escola Tiradentes e Rondonó-
polis e por unanimidade deli-

DA REPORTAGEM

A cidade de Lucas do Rio 
Verde mais uma vez será con-
templada por ações do Governo 
Federal, e dessa vez, num pro-
jeto piloto com 50 famílias que 
serão atendidas pelo Programa 
Nacional do Crédito Fundiário, 
antigo Banco da Terra. Parado 
desde 2012, o processo marca a 
retomada Crédito Fundiário em 
Mato Grosso.

De acordo com o líder da 
bancada no Congresso Nacio-
nal, deputado federal Neri Gel-
ler (PP/MT), a iniciativa é uma 
modalidade diferenciada de 
acesso ao crédito para a com-
pra do imóvel rural, garantindo 
acesso facilitado ao financia-
mento, em condições acessí-
veis ao produtor. “Isso mostra 
o compromisso do presidente 
Bolsonaro com Mato Grosso. As 
negociações estão em anda-
mento entre Mapa, Incra, Seaf, 
Banco do Brasil, e por fim, per-
to de ser tornarem realidade”, 
comemorou o parlamentar. 
Após ser aprovado pelo MAPA, 
a SEAF/MT encaminhou toda a 
documentação para a Superin-

tendência do Banco do Brasil e 
agora já seguem os trâmites do 
financiamento. O valor total da 
negociação é de R$ 6 milhões 
numa área de 347.0323 hecta-
res, ou seja, R$ 17 mil/ha.

“Os agricultores estão 
conscientes sobre o papel que 
têm na cadeia produtiva, e com 
a instalação das famílias e o 
grande apoio que temos re-
cebido da SEAF vamos dar ro-
bustez à produção de itens que 
serão comercializados em im-
portantes frentes como a ces-
ta básica, a merenda escolar e 
o PAA [Programa de Aquisição 
de Alimentos]”, comentou o de-
putado Neri Geller.

O secretário de Agricul-
tura do Estado, Silvano Ama-
ral, afirma que serão investidos 
recursos para a formação de 
infraestrutura básica de aten-
dimento comunitário. “A Em-
paer tem a função de auxiliar 
no processo de identificação e 
orientação das famílias, além 
de atuar na vistoria técnica da 
área e na elaboração do laudo 
agronômico demonstrando a 
capacidade produtiva do espa-
ço”, disse. 

Foto: AssessoriA

Em todos os bairros a coleta começa às 7h

O homem já chegou a simular a própria
morte para despistar a polícia

CIDADE LIMPA. Ao todo são 8.135 residências beneficiadas com a iniciativa no município

“FANTASMA”

Um dos homens mais procurados de 
Mato Grosso é preso em Nova Mutum

RONDONÓPOLIS

Escola Militar Tiradentes 
tem autorização aprovada

LUCAS R.V

Governo Federal retoma 
com Crédito Fundiário no 
estado de Mato GrossoFoto: DjeFerson KronbAuer

beram pela aprovação.
Para o diretor da Esco-

la, tenente-coronel Kleber 
Franklin de Lima Ferreira, essa 
aprovação é fruto da preocu-

Autorização foi dada de forma unânime pelo CEE

Inicialmente 50 famílias que serão atendidas pelo Programa
Foto: PMMt

Foto: AssessoriA 

lícia Militar”, comentou o in-
vestigador Renato Castro à 
imprensa Mutuense. 

A partir do suspeito 
que estava com a arma de 
fogo, a polícia chegou até 
a residência onde estava 
“Fantasma”.

“Anteriormente havía-
mos tido informação, atra-
vés de aplicativo de what-
sapp, que ele havia sido 
morto em troca de tiros em 
Rondonópolis. Mas chegou 
a informação que ele esta-
ria em nossa região e foram 
três dias de trabalho bem 
intenso até chegarmos a pri-
são do Fantasma na data de 
hoje”, reforçou Castro.

Além dos dois maiores, 
duas menores também fo-
ram apreendidas e conduzi-
das para a delegacia.

“O Fantasma tem pas-
sagem por roubo, tráfico de 
drogas, organização crimi-
nosa, ou seja, ele tem uma 
ficha criminal bem extensa”, 
finalizou o investigador.

tos para não colocar vidros 
para a coleta. Estes resíduos, 
sempre limpos, devem ser 
descartados exclusivamente 
nos ecopontos. Vale a reco-
mendação para sejam aco-

modados de maneira a não 
provocar acidentes no mo-
mento da coleta.

“Além da questão am-
biental, a coleta de resíduos 
para reaproveitamento tam-

bém gera renda para muitas 
famílias, que agora podem 
recolher os materiais já sepa-
rados, limpos e organizados, 
o que garante melhores con-
dições de trabalho”, explica 

a coordenadora, reforçando 
que o DMMEG foi organiza-
do e as famílias dos catado-
res também foram atendidas 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

pação, empenho e dedicação 
da Polícia Militar, por meio da 
Diretoria de Ensino da Polícia 
Militar, e da equipe da esco-
la, servidores civis e policiais 

militares. Essa escola tem 363 
alunos matriculados e nos pró-
ximos meses deve abrir as ins-
crições para o processo seleti-
vo de novos alunos.
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Nova história de valorização
e respeito ao povo indígena
DA REPORTAGEM

A primeira-dama do 
Estado, Virginia Mendes, 
esteve na terça (1º), pela ter-
ceira vez, na aldeia Wazare, 
em Campo Novo do Pare-
cis. Ela entregou 500 ces-
tas básicas, 500 cobertores 
e 300 brinquedos para as 
crianças da comunidade 
indígena local, incluindo 12 
aldeias de três etnias (Hali-
ti-Paresi, Manoki e Nambi-
kwara).

A ação faz parte do 
programa “Vem Ser Mais 
Solidário”, que vai distri-
buir um total de 4 mil kits 
de alimentos, materiais de 
limpeza e higiene pesso-
al, contemplando ainda as 
comunidades indígenas de 
Juína e Campinápolis.

Os índios de Campo 
Novo do Parecis, da etnia 
Haliti-Paresi, receberam a 
primeira-dama, a sua filha 
Maria Luiza e uma comitiva 
de representantes do Go-
verno do Estado. 

Na ocasião, elas par-
ticiparam de cerimônias 
e se caracterizaram com 
vestimentas próprias para 
rituais de purificação e for-
talecimento de fé.

“É com grande alegria 
que recebemos a primeira-
-dama do Estado pela ter-
ceira vez. Estamos muito 
contentes de poder acom-
panhar o trabalho que ela 
vem realizando para a co-
munidade indígena. 

Virginia Mendes está 
fazendo história em Mato 
Grosso, com tamanha va-
lorização e respeito aos po-

vos indígenas”, disse o caci-
que da aldeia Wazare, Roni 
Paresi.

A primeira-dama res-
saltou a satisfação de po-
der retornar à aldeia Wa-
zare. “Tenho um carinho 
especial pela comunidade 
indígena. Na aldeia Wazare 
sempre fui bem recebida. 
Os alimentos e brinquedos 
que doamos hoje são o mí-
nimo que podemos fazer 
para esse público. Quero 
estreitar e fortalecer ainda 
mais as ações sociais em 
benefício dos nossos povos 
indígenas”.

A pequena Maiara 
não escondia a felicidade 
de ter recebido uma Bar-
bie como presente. Além 
do brinquedo, ela também 
recebeu uma sacola com 
chocolates e outras gulo-
seimas. “Eu queria agrade-
cer a primeira-dama pelo 
presente”, acrescentou 
Lara Marcela, outra criança 
atendida com as doações.

O prefeito Rafael Ma-
chado pontuou que as 
ações da primeira-dama 
têm beneficiado muitas 
comunidades indígenas. 
“É muito gratificante tê-la 
aqui novamente, mostran-
do um carinho especial 
para os indígenas”.

Agnaldo Santos, su-
perintendente de Assun-
tos Indígenas da Casa Civil, 
acrescentou que todas as 
ações são acompanha-
das de perto por Virginia e 
pelo governador do Estado, 
Mauro Mendes. 

A previsão, segundo 
ele, é atender todos os 128 

Primeira-dama esteve em aldeias em Campo Novo do Parecis 

C.N.PARECIS. Foram entregues para a comunidade indígena cestas básicas, cobertores e brinquedos
FOTO: JANA PESSÔA

municípios que têm comu-
nidades indígenas. “Vamos 
entregar mais de 25 mil 
cestas básicas para 43 et-
nias que abrigam cerca de 
120 mil índios”.

Durante a visita da pri-
meira-dama, as mulheres 
indígenas da aldeia Waza-
re apresentaram os traba-
lhos e as ações realizadas 

na comunidade. A esposa 
do cacique, Valdirene Pare-
si, destacou a importância 
da visita para estreitar o 
diálogo com o Governo do 
Estado. “Estávamos ansio-
sos pela vinda da primeira-
-dama. É uma oportunida-
de para que ela conheça os 
nossos projetos e para que 
possa nos apoiar nas inicia-

tivas que planejamos para 
a comunidade. Como mu-
lher ela tem essa sensibili-
dade e queremos que ela 
nos apoie em projetos de 
geração de renda para as 
mulheres”, afirmou a líder 
indígena. 

Nesta primeira entre-
ga participaram lideran-
ças indígenas de 12 aldeias:  

Wazare, Katyola, Salto da 
Mulher, Chapada Azul, 
Bakaval, Vale do Rio Papa-
gaio, Quatro Cachoeiras, 
Marekua, Seringal, Sacre 2, 
Utiariti e Bakaioval. 

Também estavam 
presentes representantes 
de Coophanama, Coopare-
si e Associações Wayamare 
e Halitina.


