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CUIABÁ PANTANAL MATO GROSSO CAIXA 2

PROSPERIDADE

Começou o 
remanejamento 
dos alunos 
em Sorriso
A secretária salienta que os pais de-
vem atualizar o endereço, o cartão de 
vacinação e o número do contato ao 
preencher a fi cha.  Lúcia acrescenta 
que está sendo realizado o remane-
jamento automático entre as escolas 
municipais.
                                 Página  -7

MICHEL ALVIN 

ASSESSORIA

O governador Mauro Mendes garantiu que fará “grandes parcerias” com os prefeitos 
eleitos em Mato Grosso para entregar resultados à população nos próximos anos. O 
gestor se reuniu com os prefeitos eleitos pelo partido MDB na manhã de ontem (03). 
Nos próximos dias, serão feitas mais reuniões com outros blocos de prefeitos que se 
sagraram vencedores nas eleições municipais deste ano.                      Página -3

Mendes promete grandes parcerias
com os prefeitos eleitos em 2020

BASE VEM FORTE

Veron brilha 
em goleada 
do Palmeiras
na Liberta

Tanto Veron quanto os 
jovens atletas recebem atenção 
especial de Abel Ferreira, que 
fez questão de dar um abraço 
em Danilo e brincar com Gabriel 
Silva assim que o árbitro apitou 
o fi m do jogo. Quando o papo é 
sério, lições e dicas são cons-
tantes, como uma citada em 
especial pelo destaque do jogo.
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PETROBRAS

A Petrobras anunciou que vai reajustar o valor do gás de cozinha nas refi narias em 5%, desde 
ontem (03). Com a medida, o preço do botijão de 13 quilos custará R$ 33,89. Este é o segundo 
aumento feito pela autarquia em menos de um mês. No acumulado do ano, o valor do gás subiu 
21,9%.                                            Página -4

DIVULGAÇÃO

CESAR GRECO/AG. PALMEIRAS

GÁS SOBE MAIS UMA VEZ



    

Eleitorado passa a campanha toda 
procurando defeitos nos candidatos ao 
invés de propostas reais e concretas

o INPE divulgou os dados do PRODES (balanço dos 
desmatamentos em um ano – agosto de 2019 a julho de 
2020) referentes aos desmatamentos na Amazônia Legal. A 
projeção que tínhamos, com base nos dados do DETER (que 
identifica os desmatamentos em tempo real frente à atual 
política de desconstrução das políticas ambientais conser-
vacionistas) era de aumento de até 35%.

Mato Grosso aumentou em 3,67% (em 2019 foram des-
matados 1.702 Km² e em 2020 foram 1.767 Km²). O vizinho 
estado do Pará aumentou seus desmatamentos em 20%. 
Significa que não obstante o pequeno aumento, estamos 
no caminho certo e o Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso é um dos protagonistas nesse enfrentamento.

Utilizando ferramentas próprias (Projeto SatAlertas, 
decorrente de um Termo de Cooperação Técnica firmado 
com o INPE), o MPMT identificou e está investigando 116.810 
hectares de desmatamentos ilegais. Foram encaminhados 
aos Promotores de Justiça 282 relatórios técnicos com mi-
nutas de Portarias de Inquérito Civil e Notificações prontas, 
sendo que na maioria dos casos houve prévio contato do Mi-
nistério Público com os investigados para confirmação de 
endereços, ocasião em que foram informados de que nossos 
satélites os identificaram como degradadores não autoriza-
dos da Floresta Amazônica na porção localizada em nosso 
estado.

Em 2020 foram priorizados os 20 (vinte) municípios 
que mais desmataram a floresta, sendo que para 2021 pre-
tende-se aumentar a área de investigação satelital.

A plataforma SatAlertas – Sistema Integrado de Mo-
nitoramento da Degradação Ambiental, permite a emissão 
de relatórios automatizados a partir da integração de infor-
mações de diferentes fontes, como dados do Cadastro Am-
biental Rural (CAR) e licenças e autorizações dos órgãos de 
controle ambiental, registros fundiários, mapas temáticos 
do meio biótico e abiótico e dados de degradação ambien-
tal, com as áreas desmatadas mapeadas pelo PRODES/INPE, 
alertas de desmatamento e degradação ambiental do DE-
TER/INPE e focos de calor e áreas queimadas do Programa 
de Queimadas/INPE. Atualmente, a plataforma conta com 
uma base de dados geográficos com mais de 150 mil imó-
veis rurais, centenas de licenças e autorizações concedidas 
pelo órgão ambiental estadual, autuações administrativas, 
embargos de áreas, mapas de vegetação, limites geopolíti-
cos, entre outros.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente autuou 
aproximadamente 1.700 desmatamentos ilegais no Estado 
de Mato Grosso. Com o uso de sensoriamento remoto foram 
embargados 120.543 hectares. O Ministério Público abriu 
investigações sobre parte dessas autuações da Sema, me-
diante instauração de outras 734 investigações referentes 
ao desmatamento de 70.831 hectares devastados no Estado.

Os desmatadores acreditam na impunidade e certa-
mente este é um dos vetores da atividade ilegal. Contudo, as 
ferramentas tecnológicas disponíveis permitem a identifi-
cação das áreas degradadas e a correlata responsabilização, 
sendo que com o decorrer do tempo mesmo as intervenções 
ilícitas pretéritas serão passíveis de punição e reparação.

Esse ano Mato Grosso já se destacou como um dos es-
tados onde houve o menor aumento nos desmatamentos. 
Não é o ideal, pois a meta é reduzir.

Editorial

Vencendo o desmatamento

EXPLICAÇÕES
Faltando apenas 30 dias para encerrar 

seu mandato, a prefeita de Sinop, Rosana 
Martinelli (PL) corre risco de encerrar sua 
passagem como gestora municipal sendo 
implicada em um rumoroso caso de desvio 
de bens e serviços. O irmão dela e secretário 
de Governo, Jaime Dallastra, foi preso em fla-
grante na noite de terça-feira (1º) acusado de 
ordenar a retirada de material pertencente 
à Concessionária da Rota do Oeste das mar-
gens da BR-163, sem autorização da empresa. 
O material, segundo a polícia, teria sido des-
carregado na fazenda da prefeita, em Santa 
Carmen.

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!

AÇÃO CONTRA ABÍLIO
O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) disse, 

em ação de indenização proposta contra Abí-
lio Júnior (Podemos), que não aceita qualquer 
tipo de conciliação judicial com o adversário 
que derrotou no segundo turno em Cuiabá. Na 
ação, o prefeito aponta que Abílio divulgou em 
sua rede social um vídeo-montagem em que o 
ex-agente da Polícia Federal, Newton Ishii, o 
“Japonês da Federal” aparece dizendo que irá 
prender o prefeito. Emanuel então ingressou 
com ação pedindo R$ 50 mil por danos morais.

Crédito: Projeto Amigos da Natureza/Divulgação

IMAGEM DO DIA

A Secretaria de Estado do Meio Am-
biente autuou aproximadamente 1.700 
desmatamentos ilegais no Estado de 
Mato Grosso
“ “

Olhando desde o longe para as esco-
lhas feitas em geral nos dias de eleições, 
parece que somos um povo flexível e 
sempre estamos tentando algo diferen-
te para ver se dá certo, né? Mas, na ver-
dade, tudo isso é reflexo da preguiça in-
telectual e orgânica para com o próprio 
futuro, pois a cada eleição damos um 
chute para um dos lados para ver se dá 
certo.

Voto por estas terras é sinônimo de 
loterias, de jogo de azar, onde cada um 
tem um palpite baseado sempre na sor-
te do dia ou nas superstições e manias.

Para quem não sabe aonde quer che-
gar qualquer caminho lhe parece bom! 
Isto é: sem objetivo a médio e longo pra-
zo, ninguém faz planejamento.  As elei-
ções, quanto mais democráticas e popu-
lares, mais tem evidenciado este caráter 
de loteria ou jogatina.

Pode até não parecer, mas um dos 
maiores esforços intelectuais está no 
exercício de planejar. A execução quase 
sempre é método (já conhecido) e ação 
(execução ou laboral). Ambos advindos 
dos conhecimentos pré-existentes. Pre-
cisa esforço, estudo, para entender.

Dito isso, o eleitorado passa a cam-
panha toda procurando defeitos nos 
candidatos ao invés de propostas reais e 
concretas. E depois “vai” às urnas como 
quem vai à casa lotérica, pega o cartão 
(título de eleitor), chuta os números e es-
pera quatro anos para ver se foi sorteado 
com a sorte grande!

O ano de 2020 fechará com eleições 
em 5.570 municípios. Vereadores a gra-
nel, prefeitos aos borbotões e de ante-

mão já sabemos que a grande maioria vai 
frustrar a população. Onde está o erro? 
Em quem se candidatou ou em quem vo-
tou? A resposta é simples: o erro está em 
quem não se preparou para ser cidadão. 
Em quem não sabe o que quer para o seu 
próprio futuro.

Mas também é importante sinalizar 
que esta deficiência em não planejar 
nada não se apresenta apenas na política. 
São pessoas que não planejam nem suas 
próprias vidas. Não planejam seu futuro e 
por isto não investem nas suas próprias 
vidas.  Se não se importam consigo mes-
mas, porque iriam se importar com o fu-
turo de seu país?

Somos um dos pouquíssimos países 
do mundo que temos salário prêmio, ou 
décimo terceiro e férias separados do sa-
lário corriqueiro. Ao receber este “extra”, 
quantas pessoas investem nelas mes-
mas? Quantas investem em curso de 
aperfeiçoamento? Em novas capacita-
ções? Quantos investem em seu conheci-
mento para ampliar a área de trabalho ou 
vislumbrar promoções na carreira? Deve 
ter sim, mas bem menos dos que gastam 
tudo em bebedeiras e festas, ou mesmo 
em troca de objetos domésticos pelo pra-
zer de ter um mais novo do mesmo que 
já tinha.

Se no dia eleição caminharmos rumo 
às urnas como quem caminha para a lo-
térica, é porque tratamos nosso futuro 
como um grande cassino; o cassino Bra-
sil. A grande verdade é que todos nós fa-
zemos escolhas, mas, no fim, nossas es-
colhas nos fazem.

JOÃO EDISOM DE SOUZA É PROFES-
SOR UNIVERSITÁRIO E ANALISTA POLÍTI-
CO EM MATO GROSSO

Cassino Brasil

Tentando se proteger
cumentos sem necessidade, como, por 
exemplo, um estacionamento.

Outro cuidado que de-
vemos ter é monitorar com 
freqüência nossos docu-
mentos. Existem serviços 
gratuitos nos próprios por-
tais de consulta, como Se-
rasa e Boa Vista, onde você 
cadastra e acompanha se 
algo estiver errado. Isso dá 
a possibilidade de agir logo 
que algum problema surge, 
mas não resolve a questão. 

É fundamental acompanhar quem con-
sulta seus dados. Essa informação fica 
registrada sempre que alguma empresa 
verifica sua situação de crédito, algo ex-
tremamente comum ao se fazer qualquer 
tipo de negociação. Consultas feitas por 
empresas com as quais você não tenha 
se relacionado deve acender um alerta e 
fazer com que você busque maiores in-
formações sobre tal consulta.

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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Existem outras formas de consultar seu CPF sem ser apenas verificando os 
serviços gratuitos do Serasa e do Boa Vista. Você pode assinar um serviço 
de monitoramento, que vai enviar notificação sempre que algo de anormal 
acontecer, pode ir com regularidade ao CDL, Associação Comercial ou en-
tidade similar e solicitar a consulta (gratuita) ou mesmo pedir para algum 
amigo que tenha comércio e assine serviços dessa natureza para verificar 
regularmente sua situação. Prevenir ainda é uma das melhores formas de 
evitar problemas, embora, infelizmente, não seja totalmente eficaz.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre a de-
sagradável situação de uma pessoa que 
teve seu nome utili-
zado de forma inde-
vida, como “laranja”, 
em uma negociação e 
descobriu agora, dois 
anos depois, que seu 
CPF foi bloqueado 
por conta da ausência 
de declaração de tal 
movimento. Só falar 
isso não vai resolver 
grande coisa se eu 
não tentar ao menos passar algumas di-
cas para que você evite vir, um dia, a pas-
sar pela mesma situação (ou ao menos 
minimize os riscos).

O mais simples e fundamental a se 
fazer é não fornecer seus dados sem 
ter certeza de quem os está recebendo 
e, claro, de que exista uma necessidade 
para tanto. Você não deve, por exemplo, 
fornecer informações para quem liga 
oferecendo cartão, cadastro, emprésti-
mo, financiamento, internet ou qualquer 
outra coisa do gênero. Se a proposta ofe-
recida for tentadora, desligue e busque 
os canais oficiais de comunicação para 
confirmar a veracidade do que foi ofere-
cido e só então seguir em frente.

Você deve, também, ficar atento aos 
locais que solicitam números de do-

JOAO EDISOM DE SOUZA

O projeto ‘Amigos da Natureza’ vai soltar 8 mil tartarugas no Rio Ara-
guaia, em São Félix do Araguaia, neste mês. O projeto tem o objetivo 
de repovoar a espécie de tartarugas-da-amazônia na região. Durante o 
período de geração dos filhotes, os ovos são cuidados pelos integrantes 
do projeto em uma praia artificial. Após o nascimento, os filhotes são 
colocados em um berçário feito de caixas d’água. Depois de um período 
de reforço, os animais são soltos no rio em um local onde tem esconde-
rijo e alimentos para aumentar as chances de sobrevivência.
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Mendes garante grandes parcerias
com os prefeitos eleitos em 2020
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes garantiu que fará 
“grandes parcerias” com os 
prefeitos eleitos em Mato 
Grosso para entregar resul-
tados à população nos pró-
ximos anos. O gestor se reu-
niu com os prefeitos eleitos 
pelo partido MDB na manhã 
de ontem (03). Nos próximos 
dias, serão feitas mais reuni-
ões com outros blocos de pre-
feitos que se sagraram vence-
dores nas eleições municipais 
deste ano.  

“Vocês foram escolhi-
dos e teremos seguramente 
grandes parcerias para tocar 
muitas políticas públicas nos 
próximos anos e agora pre-
cisam trabalhar para o povo. 
E para que possamos levar 
entregas de forma mais efi-
ciente para a população, te-
mos que trabalhar junto com 
os prefeitos. O Governo tem 
muitos programas que serão 
executados nessa parceria 
com os municípios: na Infra-
estrutura, Saúde, Segurança 
e em outras áreas, que vão 
trazer um grande resultado 
para os mato-grossenses”, 
afirmou.

De acordo com Mauro 
Mendes, o programa Mais MT 
está trazendo o maior investi-
mento já feito em Mato Gros-
so, e a parceria com os mu-
nicípios é fundamental para 
que esse grande volume de 
obras seja executado. Como 
exemplo, o governador citou 
os programas para a constru-

ção de 5 mil pontes em todo 
o estado e para instalação de 
lâmpadas de LED em 100% 
dos municípios.

“Vamos contratar mais 
de 2.400 km de asfalto novo. 
Estruturar a nossa polícia 
com pistolas Glock, investir 
em viaturas, equipamentos, 
fardas. Retomamos as obras 
do Hospital Central, do Ju-
lio Muller e vamos construir 
três novos hospitais regionais, 
além de concluir as reformas 
nos existentes. Muita coisa 
boa vai acontecer nos pró-
ximos anos e muitas obras 
serão entregues já em 2021”, 
ressaltou, lembrando que a 
atual gestão regularizou to-
dos os repasses para a Saúde 
dos municípios.

O presidente estadual 
do MDB, deputado federal 
Carlos Bezerra, agradeceu o 
apoio que o Governo de Mato 
Grosso tem dado aos municí-
pios, que sempre são ouvidos 
na formulação de políticas e 
ações para as regiões.

“O MDB é um partido 
municipalista e estamos sa-
tisfeitos com o seu governo. 
Cada dia mais estamos con-
victos de que acertamos ao 
apoiá-lo para governador. 
Vossa Excelência viabilizou o 
Estado e sei que o Governo 
do Estado vai poder ajudar 
muito em várias demandas 
que os municípios possuem, 
porque trabalha a política de 
forma séria, entregando re-
sultado”, afirmou.

Para o prefeito eleito de 

DA REPORTAGEM

Em nota pública divul-
gada ontem (03) o Conselho 
Universitário da Universidade 
Federal de Mato Grosso (Con-
suni-UFMT) manifestou ter 
recebido a portaria Nº 1.030, 
publicada pelo Ministério da 
Educação na terça-feira (02), 
com bastante preocupação. 
A portaria assinada pelo mi-
nistro Milton Ribeiro determi-
nava a volta às aulas presen-
ciais em instituições públicas 
federais de ensino a partir de 
04 de janeiro de 2021. Interlo-
cutores do governo afirmam, 
entretanto, que deve haver 
recuo nos próximos dias.  

A UFMT se junta a de-
zenas de outras instituições 
que rapidamente opuseram-
-se à decisão tomada pelo 
MEC, por considerarem que 
o ritmo de crescimento da 
pandemia de covid-19 no 
Brasil não permite um retor-

DA REPORTAGEM

A deputada estadual 
Janaína Riva (MDB), ontem 
(03), que já convidou o sena-
dor Wellington Fagundes (PL), 
para ingressar nas fileiras do 
seu partido com o propósito de 
disputar a reeleição ao Senado, 
em 2022. A deputada descartou 
que o projeto do senador seria a 
disputa do governo do Estado.

“Wellington hoje é candi-
dato à reeleição do Senado. Já 
fiz um convite e a gente está 
trabalhando dentro do MDB 
para trazer ele para o partido 
e ser um candidato dentro do 
partido à reeleição. Resolveria 
um problema familiar e parti-
dário ao mesmo tempo”, disse 
a parlamentar.

DA REPORTAGEM

O juiz federal Fá-
bio Henrique Rodrigues 
de Moraes Fiorenza, vo-
tou ontem (03) favorável à 
cassação do mandato do 
deputado estadual Carlos 
Avallone (PSDB) pela prá-
tica de caixa 2 e abuso de 
poder econômico nas elei-
ções de 2018. Seguiram o 
voto do relator o juiz Bru-
no D’Oliveira Marques e o 
desembargador Sebastião 
Barbosa. 

O julgamento foi adia-
do após pedido de vista 
do juiz substituto Jackson 
Coutinho. Ontem, a sessão 
foi suspensa a pedido do 
juiz substituto Armando 
Biancardini Cândia.

A ação só retornará à 
pauta na próxima quinta-
-feira (10).  O pleno do TRE 
é composto de sete mem-
bros e caso receba mais 
um voto desfavorável, 
Avallone terá o seu manda-
to cassado.

“Julgo procedente a 
representação para reco-
nhecer que o representado 
incidiu nos ilícitos de cap-
tação de recuso previsto 

no seguro a servidores, pro-
fessores e estudantes a partir 
do início do próximo ano. A 
nota do Consuni-UFMT ain-
da aponta a falta de diálogo 
com a comunidade acadêmi-
ca em torno da decisão e rea-
firma a defesa da autonomia 
universitária. 

“Nesse momento de 
tragédia humanitária em de-
corrência da pandemia da 
Covid-19, que já soma mais 
de 170 mil vítimas fatais no 
Brasil, o nosso compromisso 
é com a preservação da vida 
de servidores, colaboradores, 
estudantes e da comunidade 
em geral, assim como o em-
penho de todo esforço hu-
mano, técnico e científico em 
ações de prevenção e enfren-
tamento dessa crise de saú-
de pública”, traz um trecho.  
O Comitê é composto por 
especialista de várias áreas e 
em seu último parecer aler-
tou para a impossibilidade de 

Conforme Janaína Riva, 
“o projeto hoje do Wellington 
não conflita com o projeto do 
MDB. Nós não temos hoje um 
projeto ao Senado, que seria 
o principal dele. O projeto do 
partido é a reeleição do Mauro 
Mendes, que está hoje gover-
nando e fazemos parte da base 
de sustentação na Assembleia 
Legislativa”.

Segundo ela, “não quer 
dizer que isso não pode mudar, 
política é dinâmica, mas o pro-
jeto do partido hoje é a reelei-
ção do governador, dos depu-
tados estaduais e federais, e o 
Wellington entraria nesse pro-
jeto com candidatura ao Sena-
do. É isso que estou trabalhan-
do dentro do MDB e com ele 
também”, disse a parlamentar.

artigo 30-A bem como de 
abuso de poder econômi-
co previsto artigo 18-B da 
mesma lei 9.504 e no arti-
go 19 da lei complementar 
64/90. Em consequência 
disso, condeno o represen-
tado à sanção de cassação 
de seu mandato de depu-
tado estadual com funda-
mento no parágrafo 2º do 
artigo 30-A bem como a 
sansão de inelegibidade 
para eleições a se reali-
zarem nos 8 anos subse-
quentes à eleição de 20”8″, 
justificou o relator em seu 
voto.

A ação foi proposta 
pelo Ministério Público Es-
tadual (MPE) e é referente 
à apreensão de R$ 89,9 mil 
em um carro cheio de ade-
sivos do então candidato 
Carlos Avallone na BR-070, 
em Poconé, em 4 de ou-
tubro de 2018, véspera das 
eleições.

Avallone ficou como 
primeiro suplente e assu-
miu a titularidade como 
deputado após Guilherme 
Maluf deixar o cargo e se 
tronar conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE).

Serão feitas mais reuniões com outros blocos de prefeitos

Consuni menciona preocupação e defesa da 
autonomia universitária

Legenda quer Fagundes como seu candidato ao Senado

REUNIÃO COM MDB. Governador pediu que prefeitos se dediquem a trabalhar em prol da população

OPOSIÇÃO AO MEC

Conselho da UFMT é contra
volta das aulas presenciais

MUDANÇAS

Janaina Riva quer levar Wellington
Fagundes para o MDB visando 2022

CAIXA 2
Deputado Carlos Avallone corre 
risco de ter seu mandato cassado
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Três membros do TRE votam pela cassação
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retorno presencial completo 
das atividades antes de dis-
ponibilização de tratamento 
farmacológico  comprovada-

mente efetivo para a doen-
ça ou vacina efetiva liberada 
pela Anvisa e Ministério da 
Saúde. 

Diamantino, Manoel Lourei-
ro Neto, o Governo de Mato 
Grosso tem ajudado a região 
a criar oportunidades de 
crescimento.

“Estamos vendo muitos 

projetos para beneficiar o 
nosso povo, a nossa cidade. 
Vamos estar aqui junto ao 
Governo fazendo muitas par-
cerias, porque o nosso muni-
cípio ainda precisa de muita 

coisa”, declarou.
O prefeito eleito de Vár-

zea Grande, Kalil Baracat, 
destacou que o Governo já 
tem auxiliado o desenvolvi-
mento da cidade em várias 

ações estruturantes. “Temos 
muitas demandas e precisa-
mos da mão do Governo para 
que a gente some forças. Os 
desafios não são pequenos”, 
relatou.



Falta de chuvas prejudica 
desenvolvimento da soja
DA REPORTAGEM

A produtora rural Elenir 
A falta de chuva atrasou o 
início do plantio da soja em 
Mato Grosso e, em algumas 
fazendas, foi preciso fazer 
o replantio porque devido 
à baixa umidade as plantas 
não germinaram como deve-
riam. O percentual que ain-
da precisa ser cultivado em 
Mato Grosso é baixo, menos 
de 1% da área total, estimada 
em 10,3 milhões de hectares 
para a atual safra. Em algu-
mas lavouras em que houve a 
necessidade de fazer o plan-
tio duas vezes, as plantas es-
tão em fase inicial, como na 
fazenda do produtor Fabricio 
Dambrós, que fica em Dia-
mantino. O produtor preci-
sou plantar novamente uma 
área com 50 hectares de 
soja. Em outra área da pro-
priedade, com cerca de 250 
hectares, as plantas também 
não nasceram direito, mas o 
agricultor resolveu não plan-
tar de novo, porque, segundo 
ele, já não compensaria mais.

“Devido ao atraso na 

época da semeadura da soja, 
a gente optou por não fazer, 
porque já estava muito fora 
da época e também porque 
a gente vai perder a época 
de semeadura da próxima 
safra que é de milho, então a 
gente optou por deixar uma 
lavoura que a gente sabe 
que não vai entregar tudo 
aquilo que a gente espera-
va, pra ter a possibilidade de 
apostar na próxima cultura 
que vai ser o milho que vem 
a seguir”, explica.

O risco citado pelo pro-
dutor, é quanto ao prazo de 
cultivo do milho na segunda 
safra, que necessariamente 
precisa ser feito até o final 
de fevereiro. Com isso, quem 
plantar soja agora deve co-
lher somente em março e 
então não há mais período 
ideal para cultivar o milho.

De acordo com dados 
do Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) e da Associação de 
Produtores de Soja e Milho 
(Aprosoja), em Mato Grosso, 
os produtores precisaram 
fazer o replantio da soja em 

DA REPORTAGEM

A Petrobras anunciou 
que vai reajustar o valor do 
gás de cozinha nas refinarias 
em 5%, desde ontem (03). 
Com a medida, o preço do 
botijão de 13 quilos custará 
R$ 33,89.

Este é o segundo au-
mento feito pela autarquia 
em menos de um mês. No 
último dia 4 de novembro, a 
empresa acrescentou outros 
5% no preço médio do Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP). 
No acumulado do ano, o va-
lor do gás subiu 21,9%. Em 
nota, a empresa informou 
que o aumento será equiva-
lente a R$ 1,61 por botijão e 
ressaltou ser responsável por 
43% do preço ao consumidor 
final, enquanto os tributos e 
encargos correspondem a 

DA REPORTAGEM

O senador Jayme Cam-
pos (DEM-MT) anunciou, em 
pronunciamento na quarta-
-feira (02), a apresentação de 
projeto que autoriza a criação 
de linha de crédito especial, 
com recursos do Fundo Cons-
titucional do Centro-Oeste 
(FCO), para pequenos agri-
cultores, empreendimentos 
familiares rurais, pequenos e 
médios produtores rurais e 
ribeirinhos.

O PL 5.244/2020 prevê 
um aporte de crédito no va-
lor R$ 150 milhões, que serão 
destinados aos agricultores 
para que possam fazer inves-
timentos nas propriedades, 
com o objetivo de recuperar 
a capacidade produtiva local. 
Jayme Campos esclareceu 
que o limite de crédito para 
cada agricultor será de R$ 50 
mil, com uma carência de um 
ano e prazo de até dez anos 

57% do valor.
Um levantamento feito 

pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, aponta que o custo do 
GLP nas distribuidoras, entre 
22 e 28 de novembro, variou 
entre R$ 75 e R$ 80. 

Um levantamento feito 
pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, aponta que o custo do 
GLP nas distribuidoras, entre 
22 e 28 de novembro, variou 
entre R$ 75 e R$ 80.

“Apesar do aumento 
neste trimestre, os preços 
acumulam uma redução de 
38% em US$/MMBtu e de 13% 
em R$/m3, desde dezembro 
de 2019”, explicou a compa-
nhia em nota.

A Petrobras esclareceu 
que o preço final do gás na-
tural ao consumidor não é 
determinado apenas pelo 
custo do produto e do trans-

DA REPORTAGEM

A agropecuária, que 
registrou queda de 0,5% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do terceiro trimestre, apre-
sentou também taxas inte-
ranuais positivas, e a expec-
tativa é de crescimento da 
atividade neste ano, como 
ocorreu no ano passado e 
em 2018.

Segundo a coordena-
dora de Contas Nacionais do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
Rebeca Palis, entre as três 
grandes atividades da eco-
nomia brasileira, a agropecu-
ária é a menos prejudicada 
pela pandemia de covid-19.

Para o resultado do ano, 
espera-se crescimento de 
7,1% da soja, principal lavou-
ra do país. O que ocorreu no 
terceiro trimestre é que o de-
sempenho da agropecuária 
foi influenciado pela safra do 
produto, que é concentrada 
no primeiro e segundo tri-
mestres do ano.

Se for considerada a 
taxa interanual, a agropecuá-
ria cresceu mais no primeiro 
e segundo trimestres do ano 
do que cresceu agora. “Esse 
0,5% de queda, que também 

não é muito entre o terceiro 
e o segundo, e se explica pela 
saída da safra da soja, que 
fez com que a agropecuária 
caísse um pouquinho no ter-
ceiro em relação ao segundo, 
mas, no acumulado do ano, 
é a única das três atividades 
econômicas [agropecuária, 
indústria e serviços], que tem 
crescimento neste ano em 
relação ao ano passado”, ob-
servou Rebeca.

De acordo com Rebeca, 
no resultado geral, o cresci-
mento de 7,7% do PIB no ter-
ceiro trimestre não cobriu as 
perdas provocadas pela pan-
demia no segundo trimestre 
deste ano, por causa do de-
sempenho dos serviços, que, 
apesar de terem avançado 
6,3% de julho a setembro, 
ainda não tiveram recompo-
sição do impacto da pande-
mia.

A economista lembrou 
que a atividade agropecuá-
ria colabora com três quar-
tos da economia brasileira e 
destacou que, mesmo que 
tenham acabado as restri-
ções em quase todo o país, 
nem a oferta, nem a procura 
voltaram aos patamares pré-
-pandemia, porque as pesso-
as continuam receosas.

Foto: Divulgação

A região oeste apresentou o maior índice de lavouras replantadas nesta safra 

No acumulado do ano, o valor do gás subiu 21,9% 

Projeto que autoriza a criação de linha de crédito especial 

Atividade foi a menos prejudicada pela pandemia 

REPLANTIO. Poucas chuvas atrasaram o plantio no estado e produtores têm que refazer o plantio em MT

NOVO AUMENTO

Petrobras reajusta o valor médio
do Gás em 5% nas refinarias

PROJETO DE LEI

Crédito beneficiará agricultor 
afetado por incêndios no Pantanal

NO TRIMESTRE

Agropecuária cai, mas 
mantém influência
positiva no PIB
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uma área total de quase 260 
mil hectares, ou seja, cerca 
de 2,5% do total de 10,3 mi-
lhões de hectares.

“O plantio da safra 
2020/2021 tem sido muito 
desafiador e muito atípico 
para os produtores do nosso 
Estado. Andando no Estado, 
a gente vê várias situações. A 
gente vê lavouras muito bem 
estabelecidas, mas na sua 
grande maioria as lavouras 
estão, muitas delas murchas, 
amareladas, com plantas 
pequenas e isso preocupa 
como será a produtividade lá 
na frente”, é o que explica o 
produtor rural em Nova Mu-
tum e diretor da Aprosoja, 
Lucas Costa Beber.

A região mato-grossen-
se que apresentou o maior 
índice de lavouras replanta-
das nesta safra foi a Oeste, 
onde estão localizados mu-
nicípios produtores de grãos 
e algodão, como Sapezal, 
Campo Novo do Parecis e 
Campos de Júlio. Por lá, qua-
se 6% das lavouras tiveram 
ressemeaduras. “Nessa re-
gião que se planta bastante 

para reembolso.
“As queimadas no Pan-

tanal brasileiro trouxeram 
enormes prejuízos ao campo 
ambiental, social e econômi-
co. Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), os focos de incêndio 
na região aumentaram 210% 
neste ano, recorde histórico. 
Esse alarmante dado revela a 
necessidade de se envidarem 
esforços políticos, legislativos 
e financeiros para mitigar os 
mais diversos impactos ge-
rados por essas queimadas”, 
declarou.

Jayme Campos também 
apresentou duas indicações 
de ações Executivo. A primei-
ra (INS 78/2020) prevê a inclu-
são de prevenção e combate 
a incêndios florestais entre as 
atribuições da Força Nacional 
de Segurança Pública, para 
reforçar a atuação das briga-
das nos incêndios existentes 

cedo, geralmente no começo 
de outubro, este ano plan-
tou-se depois do dia 15 de 
novembro, coisa que não se 

via há muitos anos. Até o mo-
mento o clima está bastante 
quente, algumas lavouras ti-
veram replante. E pela tem-

peratura que está bastante 
elevada estamos com algu-
mas lavouras em que a soja 
está morrendo”, afirmou.

porte, mas também pelas 
margens das distribuidoras e 
pelos tributos federais e esta-
duais. Além disso, o processo 
de aprovação das tarifas é re-
alizado pelas agências regu-
ladoras estaduais, conforme 
legislação e regulação espe-

cíficas.
Os contratos de venda 

para as distribuidoras são 
públicos e estão disponí-
veis para consulta no site da 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis.

no Pantanal. A segunda (INS 
79/2020) sugere ao presiden-
te da República a edição de 
uma medida provisória para 
conceder, pelos próximos 
três anos, isenção do Impos-
to sobre a Propriedade Terri-

torial Rural (ITR) que incide 
sobre imóveis rurais situados 
em municípios compreendi-
dos no Pantanal, que, com-
provadamente, tenham sido 
atingidos pelas queimadas 
em 2020.



 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO  
CONTRATADO: DIS – DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA 

OBJETO: “CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PELO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE – SUS, VISANDO CUMPRIR A RESOLUÇÃO CIB/MT N° 063/2020 e 
PROPOSIÇÃO OPERACIONAL – CIR VALE DO PEIXOTO DE AZEVEDO Nº 004 
DE 16 DE JULHO DE 2020”. 

VIGÊNCIA: 03/11/2020 à 03/11/2021 
VALOR: R$ 215.280,79 

DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2004.3390.39 00 ”39” 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: CLINICA MEDICA E REMOÇÃO 
TERRESTRE DE SAÚDE LTDA OBJETO: “PROCEDIMENTO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 018/2020 REFERENTE AO EDITAL Nº 013/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020” VIGÊNCIA: 03/11/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 3.750,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2003.3390.39 00 ”29” 
 

 
 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão 
Presencial em tela, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG”, a serem 
entregues no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo - MT, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias nº269, Bairro Alvorada Peixoto de Azevedo MT, em 
atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no 
Edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, realizado em 03 de dezembro de 2020, a Pregoeira e sua 
equipe declararam o certame como DESERTO por não haver nenhuma empresa 
participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, 
das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, no e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
Peixoto de Azevedo MT, 03 de dezembro de 2020. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2020

 O Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Vera – MT, nomeada pela Portaria nº 020/2020, em cum-
primento a ratifi cação procedida pelo Prefeito Municipal, 
faz publicar o extrato resumido do processo de DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: SERVIÇOS TÉC-
NICOS DE EXECUÇÃO DE AMOSTRA E ELABORAÇÃO 
DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IRMÃ DULCE, A TRATO 
DE 0,60 A 1,00 METRO DE PROFUNDIDADE, TRECHO 
DE APROXIMADAMENTE 17 KM, PARA POSTERIOR 
REALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. CONTRA-
TADA: GISEMAR FERREIRA DA CRUZ 00707059178, 
CMPJ nº 15.650.038/0001-87; VALOR TOTAL: R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, I, da Lei Federal no 8.666/93.Declaração de Dispen-
sa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação e Ratifi cada pelo Prefeito Municipal, Sr. Moacir 
Luiz Giacomelli.

Vera - MT, 02 de Dezembro  de 2020.
Joedson Amaral de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
Portaria nº 020/2020

NAVARRO INDUSTRIAL E COMERCIAL MADEIREIRA 
LTDA, CNPJ 00.777.151/0001-50, pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida na Avenida das Itaúbas nº 
218 setor Industrial II Feliz Natal – MT torna público que 
requereu da SEMA-MT (Secretaria Estadual do Meio Am-
biente) A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para o desenvolvimento de atividades de Serraria com 
Desdobramento e Benefi ciamento de Madeira. Não foi 
determinado estudos de Impacto Ambiental.     Feliz Natal-
-MT, 03/12/2020.

MARIA JOANA CORREA ANTUNES, CNPJ Nº 
39.586.770/0001-01, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Alteração de Razão Social, para a 
atividade de Lavanderias, localizada na AV. TANCREDO 
NEVES, nº 2018, Centro. Não foi determinado EIA-RIMA.

localizada na Av. das Acácias, n° 1245-W, bairro bandei-
rantes, município de Lucas do Rio Verde (MT) torna públi-
co que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT 
a liberação das Licenças Prévia – LP, de Instalação – LI e 
de Operação - LO, para a atividade de “Loteamentos para 
fi ns residenciais ou comerciais – Área total ≤ 10ha” para 
o Licenciamento Ambiental do LOTEAMENTO URBANO 
RESIDENCIAL – JAIME SEITI FUJII VIII, localizado no 
Lote 40A – Quadra 999 – Setor 35 - Lucas do Rio Verde/
MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIEN-
TAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

FARMÁCIA POPULAR MENDONÇA LTDA CNPJ n° 
19.651.628/0002-66, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável de SINOP/MT, As Licenças Ambientais – 
Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos , localizada Avenida 
Governador Julio Campos, N: 577 – Bairro Setor Comer-
cial, município de Sinop-MT.

OFICINA E HIDRAULICA ML LTDA, CNPJ 
39.916.210/0001-60, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos 
e pneumáticos, exceto válvulas / Manutenção e reparação 
de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte 
e elevação de cargas, localizada na AV Adolino Bedin, N 
139, sala 01 fundos, JD das Américas, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ n° 
11.403.620/0001-98, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, o pedido para a Renovação da Licença de 
Operação, na qual a empresa situa-se no logradouro Rua 
Colonizador Ênio Pipino, N° 4854, Setor Industrial Norte, 
CEP: 78550-528, no município de Sinop - Mato Grosso, 
para a atividade de Comércio a varejo de automóveis, ca-
mionetas e utilitários novos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

067/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Ofi -
cial, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 17 de 
Dezembro de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2020, DES-
TINADO A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA 
(DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTES), 
ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE, tipo “menor preço por ÍTEM”, conforme 
descrição constante no Termo de Referência do Edital. O 
edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de 
Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, 
de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07:00 às 13:00 horas.Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaove-
ra@gmail.com. 

Vera – MT, 03 de novembro de 2020.
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA

PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

068/2020 – SRP Nº 060/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Ofi -
cial, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 07h30min (Horário Local), do dia 18 de 
Dezembro de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2020, com 
Registro de Preços nº 060/2020, DESTINADO À FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SE-
CRETARIAS MUNICPAIS, tipo “menor preço por ITEM”, 
conforme descrições e quantidades contidas no Termo 
de Referência. O edital completo poderá ser retirado no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br ou ainda na Pre-
feitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licita-
ções, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Espe-
rança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário 
de atendimento das 07h00min às 13h00min. Informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via 
e-mail: licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 03 de dezembro de 2020.
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA

PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 020/2020

O Prefeito Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
determina o inciso I do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores, considerando o disposto no 
Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e o que consta do pre-
sente processo administrativo de Dispensa de licitação nº 
009/2020, vem ratifi car a declaração da DISPENSA DE 
LICITAÇAO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXECU-
ÇÃO DE AMOSTRA E ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE 
CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS PARA PAVIMENTAÇÃO 
DA ESTRADA IRMÃ DULCE, A TRATO DE 0,60 A 1,00 
METRO DE PROFUNDIDADE, TRECHO DE APROXI-
MADAMENTE 17 KM, PARA POSTERIOR REALIZA-
ÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. CONTRATADA: 
GISEMAR FERREIRA DA CRUZ 00707059178, CMPJ 
nº 15.650.038/0001-87 VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
04.001.04.451.0003.2010 - Secretaria de Obras, Trans. e 
Serv. Urbanos; 001 – Gabinete do Sec. de obras, Transp. 
e Serviços Urbanos; 04 - Administração; 451 – infra-es-
trutura Urbana; 0003 – Gestão e Planejamento das ativi-
dades administrativas; 2010 – Manut. da Sec. de Obras, 
Transp., e Serviços Urbanos. (055) – 3390.39.000.000 – 
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. Ratifi co 
integralmente a Dispensa de licitação, conforme justifi ca-
tiva da Comissão de Licitação GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE VERA - ESTADO DE MATO GROSSO, 
AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. 

Vera - MT, 02 de Dezembro de 2020.
MOACIR LUIZ GIACOMELLI

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020- REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Um Veicu-
lo Novo, Zero Quilometro, Tipo Camionete (Stander), Ano De Fabricação E 
Modelo, No Mínimo 20/21, Combustível: Flex, 4 Portas, Capacidade Para 5 
Passageiros, Incluindo O Motorista, Tanque De Combustível Com Capacidade 
De Superior A 70 Litros, Motor Potencia Mínima 2.0, 16 Válvulas, Transmissão 
Manual, Potência Mínima De 163 Cv (Etanol) E 159 (Gasolina); Tração 4x2, 
Freios Abs Nas 04 Rodas, Capacidade Da Caçamba De No Mínimo, 1.050,00 
Litros, Ar Condicionado, Vidros Elétricos, Trava Elétrica, Airbag, Protetor De 
Caçamba, Direção Hidráulica Ou Superior, Rodas Aro 16; Ou Superior, Con-
trole De Estabilidade, Computador De Bordo Com Informações De Viagem, 
Do Veiculo E De Consumo, Banco Do Motorista Com Ajuste De Distancia, 
Inclinação E Altura, Cor Branca, Jogo De Tapetes, Equipado Com Os Demais 
Acessórios Exigidos Pelo Contran, Garantia De No Mínimo, 12 (Doze) Meses 
Contra Defeitos De Fabricação, Devidamente Emplacado E Licenciado, Pri-
meira Documentação Por Conta Da Empresa Contratada, Veiculo Entregue 
Sem Custo Adicionais Para A Prefeitura Municipal De Cláudia - Mt. A Prefeitura 
Municipal De Cláudia/Mt Torna Público Que No Dia 17 De Dezembro De 2020, 
Estará Recebendo Propostas, Para Abertura Às 08h00min,Do Pregão Pre-
sencial Para As Aquisições Supracitadas. O Edital Estará Disponível No Site 
Www.Claudia.Mt.Gov.Br Ou Poderá Ser Obtido Junto À Secretaria Municipal 
De Administração, Durante O Horário De Expediente. Maiores Informações 
Poderão Ser Obtidas Junto À Comissão Permanente De Licitação, Na Pre-
feitura Municipal, Em Horário De Expediente Através Do Telefone (66) 3546-
3100. Cláudia/Mt, 03 De Dezembro De 2020.Luiz Anselmo Feldhaus - Prefeito 
Municipal Em Exercício

SHIRLEY YOTZCHETZ
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 – DATA 27/11/2020 
– CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT - 
CONTRATADO: JAILSON BAUNGARTNER ME - CNPJ: 17.020.529/0001-
70- OBJETO: ADITAR AS CLÁUSULAS TERCEIRA (ITEM 3.1) E QUARTA 
(ITEM 4.1) QUANTO AO VALOR E VIGENCIA - VALOR: 5.989,00 - VIGEN-
CIA: 31/12/2020.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

Licença Previa e Licença de Instalação (LP) e (LI) 

A Prefeitura Municipal de Feliz Natal, CNPJ nº 01.614.088/0001-02, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
Licença Previa e Licença de Instalação (LP) e (LI) para Loteamento Urbano 
com 50 casas no Município de Feliz Natal/MT.

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 confi gura Abandono de Em-
prego. Sinop/MT 02 de dezembro de 2020.

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 

02,03,04/12/2020.

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 Ofi cial 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 retifi cação do Imóvel inscrito 
na Matrícula nº 6.043 livro 02, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, 
com área certifi cada 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, fi ca Notifi cado 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 afi xado no lugar de costume e publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retifi cação pretendida. Eu, Ofi cial Osvaldo Reiners, o fi z 
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 Ofi cial 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 retifi cação do Imóvel inscrito na 
Matrícula nº 6.044 livro 02, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, com 
área certifi cada 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, fi ca Notifi cado 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 afi xado no lugar de costume e publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retifi cação pretendida. Eu, Ofi cial Osvaldo Reiners, o fi z 
digitar, conferi e subscrevi. 

Sinop-MT, 02 de Dezembro de 2.020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de Mão de Obra Especializada em Manutenção 
Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos e Máquinas de Diversas 
Secretarias do Município de Marcelândia/MT. ABERTURA DA SESSÃO 
DE LANCES: 17 de dezembro de 2020, às 09h00min. (Horário de 
Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA 
do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da Prefeitura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Marcelândia/MT, 03 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62, torna público 
que requereu a junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Prévia (PL), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de 
1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas 46.33-8-01 - Comércio 
atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 
legumes frescos, instalado na Rua Dr. Ari Luís Brandao, nº 1402, sala 
02, Bairro Industrial Nova Prata, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira Municipal

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte do 
Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira, no uso de suas 
atribuições, torna público o vencedor do Pregão Presencial n.º 002/2020, 
referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Hipoclorito de Sódio Utilizado no Tratamento de Água Municipal”, a 
seguinte empresa: 1) INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.° 10.717.170/0009-00, localizada na Avenida 
Governador Júlio Domingos de Campos, n.° 6969, Quadra 28, Lote 01, 
Bairro Galpão, na Cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78.150-538, 
vencedora da presente licitação com valor unitário de R$ 5,10 (Cinco 
Reais e Dez Centavos), totalizando o valor de R$ 51.000,00 (Cinquenta e 
Um Mil Reais). Ipiranga do Norte – MT, 03 de Dezembro de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 095/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE N° 015/2020

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, que realizará o CREDENCIAMENTO DE PESSOA 
FÍSICA/JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO,  EXECUÇÃO, 
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, SUAS 
APROVAÇÕES EM ÓRGÃOS COMPETENTES, E ORÇAMENTO DE 
OBRAS EM CARÁTER EVENTUAL, DE ACORDO COM OS 
CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 
I N S T R U M E N T O ,  S E M P R E  Q U E  H O U V E R  I N T E R E S S E 
PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SORRISO/MT ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, O 
credenciamento ocorrerá no período de 07 DE DEZEMBRO DE 2020 à 17 
DE DEZEMBRO DE 2020, devendo os interessados, neste período, 
apresentarem os documentos necessários e a proposta de adesão. O 
horário de atendimento será das 7:00 às 13:00 horas, no departamento de 
licitação da Prefeitura de Sorriso – MT, através do endereço Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”, ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Marisete M. Barbieri
Presidente da C.P.L

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS DE DESINTOXICAÇÃO E 
T R ATA M E N T O  D E  D E P E N D E N T E N S  Q U Í M I C O S  PA R A 
TRANSFERÊNCIA DO MENOR G.A.M. CONFORME DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 1002377-23.2020.8.11.0040. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa para 
tratamento de desintoxicação da menor G.A.M. para atender 
determinação judicial nos autos do processo nº 1002377-
23.2020.8.11.0040. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: VIDA – CLÍNICA DE 
REABILITAÇÃO LTDA, CNPJ 25.163.273/0001-88. VALOR GLOBAL: R$ 
21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 095/2020

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal
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Em grande fase, base do Palmeiras 
empolga a torcida na reta final
DA REPORTAGEM

A base do Palmeiras 
vive grande fase no pro-
fissional. Sob o coman-
do de Abel Ferreira, os 
jovens jogadores ganha-
ram ainda mais espaço 
e têm correspondido, 
como na quarta-feira. Na 
goleada por 5 a 0 sobre o 
Delfín, que assegurou o 
time alviverde nas quar-
tas da Copa Libertadores, 
a equipe contou com cin-
co atletas formados na 
Academia de Futebol e 
com papel de destaque.

Gabriel Menino, Pa-
trick de Paula, Danilo, 
Gabriel Silva e, principal-
mente, Gabriel Veron ig-
noraram a pressão de um 
duelo de Libertadores e 
se sobressaíram diante 
do Delfín. 

Veron, com dois gols 
e uma assistência, agra-
deceu às oportunidades 
e ratificou o que Abel 
Ferreira demonstra no 
dia a dia dando minutos 
para os garotos: o poten-
cial é alto do grupo.

“A gente sabe que 
tem um potencial gran-
de. Subimos porque mos-
tramos trabalho na base, 
e o Abel tem nos ajudado 
muito. Só temos que dar 
o nosso melhor em todos 
os jogos, independente-
mente do adversário. A 
gente busca vencer, in-
dependentemente do 
adversário”, afirmou Ve-
ron, em entrevista cole-
tiva concedida depois do 
duelo.

Eleito o melhor joga-
dor da partida pela Con-
mebol, Veron comentou 
sobre a ajuda de Abel 

Ferreira, que não hesitou 
em colocar atletas jovens 
diante do Delfín.

Se o camisa 27 ter-
minou com o troféu de 
reconhecimento, Danilo 
deu uma assistência e 
fez um gol; Menino atuou 

Foto: Marcello ZaMbrana / aGIF

Gabriel Veron foi eleito o melhor jogador da partida 

GAROTADA BOA. Veron foi o grande destaque da goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, pela Libertadores

Sette Câmara diz torcer abertamente contra o rival 

Foto: Pedro SouZa / atlétIco-MG

DA REPORTAGEM

O Inter perdeu o primei-
ro jogo das oitavas de final da 
Libertadores para o Boca Ju-
niors dentro de casa e agora 
terá de buscar a classificação 
em plena Bombonera. Mes-
mo abatidos, os colorados 
garantem que a remobiliza-
ção para reverter o resultado 
começou já no vestiário, logo 
após a partida na noite chu-
vosa de quarta-feira.

Rodrigo Dourado se 
apega no placar mínimo 
construído pelos argentinos 
em Porto Alegre. Conforme 
afirmou o jogador em entre-
vista coletiva depois do jogo, 
basta a equipe marcar o pri-
meiro gol para deixar tudo 
igual no confronto.

“Acho que temos chan-
ce (de classificação) pelo que 

mostramos hoje (quarta). Sa-
bia que seria difícil, o Boca 
é uma grande equipe. Tive-
mos chance de ganhar, infe-
lizmente não foi o resultado 
que queríamos. Mas iremos 
forte para lá, nos mobiliza-
mos no vestiário. Precisamos 
de um gol para entrar no 
jogo. Então, temos que acre-
ditar até o final e é isso que 
vamos fazer”, destacou.

O auxiliar técnico Leo-
mir de Souza, que mais uma 
vez substituiu Abel Braga à 
beira do campo por conta 
da Covid-19, disse que o Inter 
fez a melhor partida desde 
o retorno da dupla ao clube. 
Também declarou que a fal-
ta de efetividade no ataque 
contrastou com a falha da 
defesa no lance do gol do 
Boca, marcado por Tévez.

Dourado repetiu o dis-

Inter dá sinal de melhora, mas erra e fica por um triz 

NA BERLINDA

Derrota para Boca deixa Inter 
em situação complicada na volta

Foto: StaFF IMaGeS/conMebol

DA REPORTAGEM

Nas últimas semanas, 
o Flamengo foi eliminado da 
Copa do Brasil (pelo São Pau-
lo) e da Libertadores (pelo 
Racing). As saídas dos dois 
torneios geraram uma série 
de provocações dos rivais nas 
redes sociais, e uma delas foi 
republicada pelo perfil oficial 
do Atlético-MG e pelo seu 
atual presidente, Sérgio Sette 
Câmara.

Em entrevista à Rádio 
da Massa, concedida ontem 
(03), o mandatário do Galo 
comentou a provocação. Em 
um primeiro momento, brin-
cou que a republicação foi 
feita pelo “estagiário”. Depois, 
falou abertamente que tor-
ce contra o Flamengo e lem-
brou o histórico de rivalidade 
entre os dois clubes. Sette 
Câmara está na reta final de 
seu mandato, já que o Atléti-
co tem eleições no próximo 
dia 11, e ele não é candidato a 
comandar o clube no próximo 
triênio. Sérgio Coelho será seu 
sucessor.

“Eu sou um atleticano 
de quatro costados. Claro que 
às vezes (muda) o perfil, terno 
e gravata e tal. Estou doido 
pra usar meu tênis, uma ber-

muda, camisa do Galo, e po-
der ir num jogo, tomar uma 
cerveja com os amigos, sair 
de lá ouvindo rádio, comendo 
pipoca. Isso é bom demais. 
Ficar vestido de cartola é um 
saco. Eu tenho 55 anos. Como 
todo atleticano da minha 
idade, passamos muita raiva 
com esse pessoal do Flamen-
go, a verdade é essa. Fomos 
muito prejudicados pela ar-
bitragem em jogos contra 
o Flamengo. Você ver hoje o 
Zé Roberto Wright dentro da 
CBF, pra mim é uma ofensa”, 
desabafou o presidente.

Sérgio Sette Câmara 
também mencionou que, nos 
duelos recentes, o Galo levou 
a melhor. “No ano passado, 
ganhamos uma e perdemos 
outra (no Brasileirão). Neste 
ano ganhamos as duas parti-
das deles, sendo uma de go-
leada. Estão fora da Copa do 
Brasil, fora da Libertadores, é 
nosso grande adversário no 
cenário nacional. Pelo menos 
da minha geração, sempre 
foi. Estou saindo, né, amigo? 
Não vou perder uma oportu-
nidade dessa de deixar um 
recadinho pra quem tanto 
pegou no nosso pé e levou 
título nosso na mão grande”, 
alfinetou.

PELAS ELIMANAÇÕES

Presidente do 
Atlético provoca

DA REPORTAGEM

Em 2018, Tatiana Wes-
ton-Webb decidiu dar um 
grande passo na carreira. 
Nascida em Porto Alegre-
-RS, mas criada no Havaí, 
a gaúcha resolveu passar 
a competir pelo Brasil, tor-
nando-se, ao lado de Silva-
na Lima, as principais refe-
rências do surfe feminino 
no país. As duas, aliás, serão 
as representantes do país 
nas Olimpíadas de Tóquio 
no ano que vem. Até lá, com 
a não-permanência da ce-
arense na elite, no entanto, 
Tatiana tem a responsabi-
lidade de ser a única bra-
sileira no Circuito Mundial 
2020/21, que começa nesta 
sexta-feira com a disputa do 

Maui Pro, no Havaí.
Entre alguns treinos 

com o noivo - o surfista bra-
sileiro Jessé Mendes - e a 
preparação para a tempo-
rada, ela tem expectativas 
para o Tour, revelando estar 
motivada para levar o Brasil 
ao inédito título. A brasilei-
ra tem também uma frus-
tração pelo adiamento dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
e fez um apelo para que os 
patrocinadores não aban-
donem o surfe feminino.

“Não sei se a palavra 
seria responsabilidade, mas 
sim é uma motivação maior. 
Quero muito que o surfe fe-
minino cresça e acredito 
que eu e a Silvana possamos 
fazer a diferença. Quem 
sabe com o título mundial 

VALE A TORCIDA

Brasileira busca título inédito no surf 

Tatiana está na elite do surfe mundial desde 2015 

Foto: JackSon Van kIrk/WSl

até como ponta esquer-
da e conseguiu se des-
tacar; Gabriel Silva deu 
passe para o último gol; 
enquanto Patrick de Pau-
la assinalou um golaço, 
antes de sair lesionado.

Tanto Veron quan-

to os jovens atletas re-
cebem atenção especial 
de Abel Ferreira, que fez 
questão de dar um abra-
ço em Danilo e brincar 
com Gabriel Silva assim 
que o árbitro apitou o fim 
do jogo. Quando o papo 

é sério, lições e dicas são 
constantes, como uma 
citada em especial pelo 
destaque do jogo.

“Abel é um excelente 
técnico. Ele trouxe uma 
coisa de que temos de 

atacar junto e defender 
junto, não importa o re-
sultado. Sempre descan-
sar na nossa posição. Isso 
tem sido excelente para 
o grupo”, analisou o jo-
vem jogador palmeiren-
se após a goleada.

e com medalha nas Olim-
píadas isso não ajude? Pro-
meto que darei o meu má-
ximo para tentar conseguir. 
Aos 24 anos, a gaúcha está 
na elite desde 2015, tendo 

dois quarto lugares (2016 e 
2018) como melhores colo-
cações no Circuito Mundial. 
Sua única vitória na CT foi 
na etapa de Huntington Be-
ach, na Califórnia, em 2016.

curso do chefe e lembrou o 
próximo compromisso da 
equipe antes do duelo de 
volta pela Libertadores. No 
domingo, às 18h15, o Colora-
do enfrenta o Atlético-MG no 
Mineirão, pela 24ª rodada do 
Brasileirão. “Estamos tristes 
pelo resultado, não diz o que 
foi o jogo. Criamos chances, 
tivemos momentos bons, 
poderíamos ter feito gol. Fa-
lhamos defensivamente e 
acabamos sofrendo. Depois 

foi difícil. No domingo é um 
adversário forte também. 
Precisamos voltar a ganhar 
urgentemente”, reforçou.

Se o Inter devolver o 1 a 
0 na Bombonera, na quarta-
-feira que vem, a decisão vai 
para os pênaltis. Vitórias por 
dois gols de diferença classi-
ficam a equipe gaúcha. De-
vido ao saldo qualificado, o 
Colorado também pode ven-
cer por um gol, desde que a 
partir de 2 a 1.
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Memorial às vítimas da covid-19
será inaugurado neste sábado
DA REPORTAGEM

Amanhã (05) será inau-
gurada a exposição Imensu-
ráveis – Memorial das vítimas 
da covid-19 em Mato Grosso. A 
programação inicia às 7h com 
uma missa na Igreja Nossa 
Senhora do Bom Despacho e 
logo após, às 8h, acontece a 
inauguração do Memorial na 
praça do Seminário, em Cuia-
bá. Organizada pelo Museu 
de Arte Sacra de Mato Grosso 
(MASMT), em parceria com 
Santuário Eucarístico Nossa 
Senhora do Bom Despacho, 
a exposição homenageia pes-
soas que morreram devido ao 
contágio pelo coronavírus em 
Mato Grosso. 

“Com a colaboração dos 
familiares essa exposição já 
nasceu grande. Graças a eles, 
que enviaram fotos, mensa-
gens e textos que represen-
tam o homenageado é que 
buscamos tirar essas pessoas 
da condição de meros núme-
ros”, explica Viviene Lozi, dire-
tora do Museu de Arte Sacra.

Mesmo após a inaugu-
ração, os familiares que dese-
jam homenagear seus entes 
queridos podem ainda enviar 
foto, frase e as datas de nasci-
mento e falecimento. Os itens 
continuam sendo recebidos 
pela equipe que faz a gestão 

do equipamento cultural da 
Secretaria de Estado de Cul-
tura, Esporte e Lazer (Secel) 
por email (museuartesacra-
mt@gmail.com) ou por apli-
cativo de mensagem no tele-
fone (65 99965-0319).

“É só enviar as fotos com 
uma frase ou um texto con-
tando como foi a vida desse 
ente querido junto com as 
datas de nascimento e fale-
cimento. Estamos inserindo 
códigos de QR Code nas fotos 
para acesso ao texto elabora-
do pelos familiares”, explica 
Viviene. Além de 14 painéis 
instalados ao redor da pra-
ça, será inaugurado um novo 
Cruzeiro, desta vez em me-
tal. A cruz, que é importante 
símbolo do cristianismo, vem 
sendo substituída desde 1959 
no Morro do Seminário por 
conta da ação do tempo.

SERVIÇO
Exposição Imensuráveis 

– Memorial das vítimas da Co-
vid-19 em Mato Grosso

Local: Praça do Seminá-
rio em frente à Igreja Nossa 
Senhora do Bom Despacho e 
Museu de Arte Sacra 

Abertura: sábado (05.12), 
às 7h 

Visitação: segunda a do-
mingo, 7h às 18h

Entrada: Gratuita

DA REPORTAGEM

Cerca de 12,5% da po-
pulação mato-grossense já 
foi infectada pelo coronaví-
rus. O apontamento é feito 
com base na pesquisa soro 
epidemiológica realizada em 
dez cidades de Mato Grosso, 
entre setembro e outubr o 
de 2020. O projeto foi elabo-
rado pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-MT) e contou 
com a parceira das Secreta-
rias Municipais de Saúde, da 
Unemat e UFMT.    

A prevalência de anti-
corpos no conjunto dos mu-
nicípios avaliados foi de 12,5%, 
variando de 7,4% a 24,3% en-
tre as cidades. O município 
de Várzea Grande apresen-
tou a maior prevalência com 
24,3%, seguido de Cuiabá 
(17,5%), Sinop (13,6%), Barra 
do Garças (12,9%), Cáceres 
(12,8%), Juína (10,4%), Tanga-
rá da Serra (9,7%), Água Boa 
(8,7%), Rondonópolis (8,6%) e 
Alta Floresta (7%).

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A vida escolar de crian-
ças e adultos foi reinventada 
em 2020. Mas uma coisa con-
tinua como sempre: novas 
matrículas, rematrículas e 
remanejamentos continuam 
sendo pautas comuns para os 
pais nesse fim de ano. E a se-
cretária de Educação e Cultu-
ra, Lúcia Drechsler, aproveita 
para lembrar que esse é um 
compromisso de quem tem 
filho nas unidades escolares 
municipais. Lúcia destaca 
que no município o período 
de rematrículas está aberto 
e os pais tem até a hoje (04) 
para realizar.

A secretária salienta 
que os pais devem atualizar 
o endereço, o cartão de vaci-
nação e o número do contato 
ao preencher a ficha.  Lúcia 

DA REPORTAGEM

O MT Hemocentro orga-
nizou seis campanhas de cole-
ta interna de doação de sangue 
e seus hemoderivados para o 
mês de dezembro. A proposta 
é reforçar o estoque de bolsas 
de transfusão para o período 
festivo e de férias, época em 
que o número de doação dimi-
nui no Banco de Sangue Públi-
co do Estado. A programação 
prevê, de 1° a 30 de dezembro, 
a colaboração de militares da 
Marinha Brasileira, conforme a 
disponibilidade de agenda de 
seus integrantes. Ontem (03), 
policiais que atuam no Grupo 
de Combate ao Crime Organi-
zado (GCCO) juntamente com 
funcionários de uma empre-
sa do ramo de papelaria, em 
Cuiabá, agendaram para fa-
zer a doação de sangue. Entre 
os dias 9 e 12 de dezembro, a 
campanha de coleta interna 
será com a equipe da Força Tá-
tica de Várzea Grande. No dia 
12, haverá um café da manhã 
especial ofertado pelos tra-
balhadores da concessionária 

Rota Oeste para os doadores 
agendados para este dia.

Devido as festividades de 
fim de ano, a diretora do MT 
Hemocentro, Gian Carla Zane-
la, informa que o Hemocentro 
não estará funcionando nos 
dias 24, 25 e 31 de dezembro. 

O mês também terá a 
Campanha “Os Últimos”, com 
a entrega de mais de mil ca-
misetas aos atletas corredo-
res doadores; a campanha vai 
durar até acabar o estoque de 
camisetas. “Conclamamos a 
população em geral para doar 
sangue ainda neste ano, para 
garantir que o banco de san-
gue público tenha condições 
de abastecer os hospitais e 
prontos-socorros do Estado, 
salvando vidas de quem preci-
sa de transfusão de sangue em 
cirurgia de urgência e ou para 
continuar com o tratamento 
de saúde”, reforça a diretora. 
Além das campanhas, o Banco 
de Sangue estará atendendo 
os doadores voluntários e fide-
lizados que queiram contribuir 
para salvar vidas antes de saí-
rem de férias de fim de ano. 

Foto: João Felipe / Secel Mt

A programação inicia às 7h com uma missa 

Várzea Grande tem o maior índice de infectados

HOMENAGEM. Exposição Imensuráveis é organizada pelo Museu de Arte Sacra de Mato Grosso 

COVID-19

Pesquisa aponta que 12,5% dos 
mato-grossenses já se infectaram 

SORRISO

Remanejamento automático de alunos
começou na rede pública de ensino

DOAÇÃO DE SANGUE

MT Hemocentro promove 
campanhas de fim de ano

Foto: tchélo Figueiredo 

acrescenta que está sendo 
realizado o remanejamento 
automático entre as escolas 
municipais. Já nos dias 3 e 4 
serão realizados os redimen-
sionamento para unidades 
estaduais; nesse caso os alu-
nos da Escola São Domingos 
irão para a Escola Ignácio 
Schevinski; da Escola Ivete 
Lourdes Arenhardt serão re-
manejados para a Escola 13 
de Maio; da Escola Rui Bar-
bosa irão para a Escola Mário 
Spinelli e da Cemeb Sorriso e 
da Escola Jardim Bela Vista 
serão remanejados para a Es-
cola Estadual José Domingos 
Fraga. “O cronograma das de-
mais unidades será divulgado 
depois dessas transferências 
iniciais”, pontua a secretária.

Por outro lado, o rema-
nejamento a pedido dos pais 
– entre unidades municipais; 
será realizado nos dias 7 e 8 

Prazo para rematrícula vai até hoje 

Exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro 
Foto: reprodução

Foto: SecoM Mt

“É importante refor-
çar que essas porcentagens 
competem aos meses de se-
tembro e outubro e que, mui-
to provavelmente, a prevalên-
cia nessas cidades já é maior. 
Mapear a infecção pela Co-
vid-19 em Mato Grosso é fun-
damental para entendermos 
o comportamento do vírus 
no estado e basearmos as 
ações administrativas neste 
cenário”, disse o epidemiolo-
gista e secretário adjunto de 
Vigilância e Atenção à Saúde 
da SES, Juliano Melo.

Considerando a soro 
prevalência estimada pela 
amostra e a população de 20 
anos ou mais para o estado 
de Mato Grosso – de aproxi-
madamente 2,3 milhões ha-
bitantes –, o número de pes-
soas já infectadas é de cerca 
de 299.563 cidadãos.

Contudo, a área técnica 
esclarece que a generaliza-
ção dos resultados deve ser 
feita com cautela, conside-
rando que o delineamento 

da amostra não incluiu mu-
nicípios com população me-
nor que 25.000 habitantes e 
residentes na área rural. “A 
prevalência, quando maior 
do que 10%, já representa um 
volume grande de transmis-
são ativa. Significa que um 
considerável número de pes-
soas circula em estágios dife-

rentes da infecção e que, por 
outro lado, ainda existe um 
grande número de pessoas 
suscetíveis à infecção. A pes-
quisa possibilita uma clareza 
maior para a tomada de de-
cisões relacionadas à gestão 
da pandemia e auxilia na ela-
boração de soluções”, acres-
centou Juliano.

de dezembro. “Para realizar o 
remanejamento os pais pre-
cisam verificar se há vagas 
na unidade em que desejam 
transferir a criança”, destaca. 
E, finalizando o ano escolar 
de 2020, as novas matrícu-

las serão realizadas a partir 
de 14 de dezembro até o dia 
18, quando as unidades con-
cluem o ano escolar e serão 
fechadas. “Pedimos aos pais 
que fiquem atentos para não 
perder datas”, finaliza.
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Saiba como escolher a máquina de
cartão ideal para o seu negócio
DA REPORTAGEM

Atualmente os consu-
midores têm carregado me-
nos dinheiro no bolso e opta-
do por utilizar outras opções 
para pagar suas compras, 
seja a transferência, depósito 
e principalmente, o cartão de 
crédito.

Por isso, os empreende-
dores precisam se adaptar e 
oferecer novas formas de re-
cebimentos e isso, pode aju-
dar a ampliar seu número de 
clientes. Essa dica se estende 
também aos microempreen-
dedores individuais (MEI). 

Mas você sabia que é 
possível ter uma máquina de 
cartão de débito e crédito e 
contar com todas as vanta-
gens que são disponibiliza-
das para empresas maiores? 
Então, entenda que você 
também pode ter sua má-
quina de cartão, mas para 
isso, é preciso escolher qual é 
a melhor máquina de cartão 
para o MEI. 

Pensando nisso, pre-
paramos esse artigo com 
algumas informações que 
podem te ajudar a escolher 
uma máquina de cartão para 
seu negócio de acordo com 
suas necessidades e deman-
das. 

ESCOLHA CERTA
O mercado tem ofereci-

do várias opções de máqui-
nas com taxas e tarifas para 
todos os tipos de empreen-
dimentos e formas de utili-
zação.

 Por isso, antes de es-
colher é preciso analisar as 
necessidades do seu empre-
endimento. 

Além disso, cada em-
presa possui um fatura-
mento e número de vendas 
diferentes, então, faça uma 
simulação com as informa-
ções do seu faturamento nos 
últimos 12 meses.

COMPRAR OU ALUGAR 
Algumas marcas costu-

mam trabalhar apenas com 
aluguel, mas disponibilizam 
benefícios como os descon-
tos nas mensalidades, devido 
ao número de vendas reali-
zadas pela máquina. 

Por outro lado, se você 
optar pela compra, pode 
parcelar o valor no cartão de 
crédito e a maquininha é sua 
após quitar o valor. 

Neste caso, o MEI não 
precisa se preocupar com 
possíveis reajustes no alu-
guel; Taxas: dependerá da 
marca escolhida e as pro-
moções que elas costumam 
fazer por um período estabe-
lecido.

Então, procure saber 
como ficará o valor ficará 
após esse período para não 
ser surpreendente com um 
valor maior que o esperado.

Assim, faça compa-
rações entre as taxas para 
compras no débito, crédito, 
crédito parcelado e a taxa de 
antecipação do valor recebi-
do; é importante saber quais 
bandeiras são disponíveis 
para a transação. 

Esteja atento aquelas 
que são mais utilizadas pelos 
clientes.  Isso dependerá da 
sua atividade, assim, poderá 
escolher de acordo com o lo-
cal onde atua seja uma ma-
quininha conectada no ce-
lular ou independente, além 

Opção para pagar suas compras

VANTAGENS. Atualmente os consumidores têm carregado menos dinheiro no bolso e optado pelos cartões 
FOTO: JANA PESSÔA

de uma que possui chip, bo-
bina, wifi, etc. 

Sempre esteja atento 
aos custos e, neste caso, veja 
se compensa pedir a ante-
cipação e qual a taxa para 
esse processo. Muitas ve-

zes, são cobrados juros altos 
para que você possa receber 
na hora, quando na verdade 
você só precisará do recurso 
algum tempo depois e pode-
rá pegar o recurso com juros 
bem menores. Várias marcas 

já disponibilizam um cartão 
próprio para você ter acesso 
as vendas, desta forma, você 
pode separar as finanças do 
seu negócio daquelas que 
são pessoais.

Para facilitar a sua esco-

lha, separamos quatro má-
quinas que são consideradas 
menos burocráticas que es-
tão disponíveis no mercado e 
pode atender o MEI que não 
possui muita experiência de 
mercado.

Suas vendas Suas taxas

A SumUp chegou em Sinop!
Com a gente, quanto mais você vende,
menos você paga.

(66) 99976-1370

Vende mais de 10 mil reais 
por mês e quer conhecer 
nossas taxas?
Ligue:

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora


