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CUIABÁ POCONÉ CHAPADA PORTO ALEGRE

POSSÍVEL TROCA

INDÍGENAS

Empaer 
cadastra
famílias
em Fomento

A ação foi para divulgar 
o recurso na ordem de R$ 
2.400,00 por família do Pro-
grama Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais do Governo 
Federal. A previsão é atender 60 
famílias indígenas em situação 
de pobreza inscritas no Cadastro 
Único com renda per capita de 
até R$ 89,00.               Página - 4

BRASILEIRÃO

LAFIN FOI 
BUSCAR 
RECURSOS
EM CUIABÁ

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafi n (PSDB), este-
ve na capital do Estado 
em busca de parcerias 
para investimentos em 
infraestrutura e áreas 
importantes como saúde, 
educação e segurança 
pública.                             
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Na quinta-feira, o São Paulo venceu o Goiás por 3 a 0 em Goiânia, em jogo atrasado da primeira 
rodada, e tomou a liderança do Atlético-MG. Ainda com um jogo a menos do que o Galo, o time 
de Diniz chegou aos 44 pontos, contra 42 do vice-líder.                                Página -6

MICHEL ALVIN 

ASSESSORIA

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO

O convite foi feito ao governador, para que faça parte dos quadros do MDB, o 
presidente da sigla em Mato Grosso disse que todos os prefeitos presentes na 
reunião com Mauro Mendes solicitaram isso. “Ele não disse nada, isso não se 
resolve assim, tem que dar tempo ao tempo para ver o que acontece. Resta ao 
governador pensar e resolver o que vai fazer”, disse.                      Página -3

Governador Mauro Mendes 
pode trocar DEM pelo MDB

São Paulo 
assume 
liderança 



    

Vivemos em um país marcado por profundas de-
sigualdades: políticas, econômicas e sociais. A desigual-
dade social no Brasil é um problema sistêmico, as desi-
gualdades existentes tem como vertente uma série de 
fatores, entre os quais: má distribuição de renda, corrup-
ção sistêmica, vilipendiação dos valores éticos, morais e 
institucionais.

Para combater as desigualdades sociais exacerba-
das no Brasil, necessário se faz, combater o cenário de 
injustiça social e construir uma sociedade mais justa e 
igualitária, além da existência por parte dos gestores 
públicos, de maior: coerência, disciplina e uso coerente 
dos recursos públicos. Vamos de forma empírica definir 
como está dividido o Ministério Público no Brasil, divide-
-se em Ministério Público da União (MPU) e o Ministério 
Público do Estado (MPE). Como iremos declinar, sobre o 
(MPE) de Mato Grosso, que é uma instituição que atua 
na defesa dos interesses sociais e indisponíveis, como o 
direito à vida, à moradia, à liberdade, à educação, ao tra-
balho, à cidadania, dentre outros. O papel primordial do 
(MPE), é o de fiscalizar as leis, atuar, na defesa da ordem 
jurídica e do regime democrático, defender o patrimônio 
cultural, o meio ambiente, os direitos e interesses da co-
letividade como os das comunidades indígenas, da famí-
lia, da criança, do adolescente e do idoso. Olha que coisa 
linda, é de se emocionar, diante de tantas atribuições e 
funções delegadas a um poder constituído, o Ministério 
Público Estadual (MPE).

Até, deparar-me com uma notícia esdrúxula, imoral, 
vergonhosa, arbitraria e por aí vai; de que, esse mesmo 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE), vai 
gastar a bagatela de R$ 2,2 milhões  com a compra de 
400 smartphones, do tipo Iphone 11 e Samsung Galaxy 
de última geração, com câmera tripla, memória  acima 
de 100 giga e cores específicas, por certo, esses senhores 
irão falar com a  National Aeronautics and Space Admi-
nistration (NASA), só se for.

Dói em meu coração,  saber que existem inúmeras 
escolas públicas em Mato Grosso, que não tem se quer 
um ventilador para os alunos, água para beber, em algu-
mas delas nem tratada é,  falta merenda escolar, ensino 
precário e de baixa qualidade,  em função dos baixos sa-
lários aos docentes, e por aí vai.

Enquanto isso, o nosso glorioso (MPE), vai gastar R$ 
2,2 milhões com tecnologia de ponta para atender uma 
minoria os apropriados do capital.

As benesses não param por aí, se um de nós reles 
mortais, precisarmos de atendimento médico-hospitalar, 
caso não tenhamos um plano de saúde, só nos restará, 
Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, ou Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA).

Enquanto isso, nossos promotores e procuradores 
de Justiça; pasmem os senhores, cada um deles pode-
rá receber R$ 1,5 mil a título de “auxilio saúde”, que an-
tes coitadinhos era de apenas R$ 1 mil. Olha, nunca se 
viu tanta mordomia e vida nababesca para alguns; em 
detrimento de milhões de brasileiros que vivem com R$ 
1.045,00 ou seja R$ 34,63 por dia, quanta diferença.

Editorial

Vergonha nacional

ADORA CONFUSÃO
O deputado federal José Medeiros (Po-

demos) voltou a usar o Twitter, nesta quinta-
-feira (3), para criticar a OAB, acusando-a de 
representar “um grupelho e seus interesses 
políticos”. Segundo ele, a Ordem “tem sido 
destruída cada dia mais”. Medeiros é autor de 
um projeto de lei que prevê a extinção da exi-
gência do Exame da Ordem para o exercício 
da profissão de advogado. O PL 832/2019 está 
em trâmite no Congresso Nacional.

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!

ALIADO GENEROSO
O vice-governador do Estado, Otaviano Pi-

vetta (sem partido), foi o maior doador pessoa 
física da campanha da coronel Rúbia Fernanda 
(Patriota), candidata ao Senado que terminou 
em 2º lugar na eleição suplementar do último 
dia 15 de novembro. Conforme a prestação de 
contas feita pela candidata, junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Pivetta fez uma doa-
ção de R$ 304 mil à sua campanha.

Crédito: Arquivo Pessoal

IMAGEM DO DIA

A desigualdade social no Brasil é um 
problema sistêmico, as desigualdades 
existentes tem como vertente uma 
série de fatores
“ “

O Dia do Auditor interno, comemorado em 
20 de novembro, é uma importante oportunida-
de de refletir acerca da função desse profissional 
na administração pública e a sua capacidade de 
influenciar na qualidade dos serviços públicos 
entregues à população.

Estamos em um momento em que as orga-
nizações que estabelecem referenciais da função 
de auditoria interna discutem de forma mais in-
tensa qual deve ser o resultado entregue por es-
ses profissionais.

Todas as discussões convergem para um 
ponto essencial: “agregar valor”. No conceito da 
Instituto dos Auditores Internos (IIA) define cla-
ramente que a atuação mais contemporânea do 
auditor interno deve buscar agregar valor às or-
ganizações. É claro que esse conceito tem uma 
vertente mais privada. Em último estágio o que 
se buscar nas organizações privadas é que o au-
ditor interno agregue valor econômico às organi-
zações, no sentido de melhor qualificar o seu ca-
pital social e aumentar o patrimônio da empresa 
e a remuneração dos seus sócios.

Isso impõe uma melhor tradução desse con-
ceito para as organizações públicas, que não vi-
sam lucro nem acumulação de capitais. Penso 
ser essencial que essa tradução leve o resultado 
para o seu principal “sócio”, o cidadão. Veja que 
aqui não estou qualificando o cidadão como 
cliente, como fazem alguns instrumentos de 
gestão pública. Parece-me melhor chamá-lo “só-
cio” (membro de uma sociedade), como sendo 
aquele que coloca parte do seu capital particular 
nas mãos de administradores (públicos) e espe-
ram sua aplicação de forma eficiente e eficaz, re-
tornado benefícios efetivos para a sociedade.

Isso culmina para uma ideia de que a função 
essencial do auditor público interno, mais que 
agregar valor às organizações, é “agregar valor 
aos serviços públicos.” Ou seja, precisa ir além 
das organizações e alcançar a própria sociedade.

Por muito tempo esse profissional foi con-
dicionado a focar seu olhar apenas para dentro 
das organizações, qualificando o auditor interno 
como sendo um profissional da área meio.

O que os organismos discutem hoje é jus-
tamente o rompimento dessa barreira. A busca 
por alternativas vem sendo discutida fortemente 
pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Co-
naci), e aqui em Mato Grosso temos a vantagem 
de já estar evoluindo para esse propósito desde 
2011, o que se consolidou com a incorporação 
desse conceito no planejamento estratégico 
da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) em 
2014, em que alteramos nossa missão para “con-
tribuir para a melhoria dos serviços públicos”.

Isso traduz que o auditor interno do Estado 
não busca apontar o erro e a falha, mas muito 
além disso quer identificar as suas causas e pro-
por solução para mitigá-las, provocando um efeito 
perene nas estruturas organizacionais, de pesso-
al e nos processos, de forma que esses erros não 
mais se repitam e, por consequência, propicie me-
lhor entrega de serviços públicos.

Na mesma direção, o auditor interno avança 
para a avaliação de atividades finalísticas, como 
saúde, segurança, educação e infraestrutura, a 
fim de compreender quais os riscos dos progra-
mas e ações não alcançarem os objetivos pre-
vistos e propor correções que mitiguem as vul-
nerabilidades ou que sejam aperfeiçoados para 
realizar entregas mais efetivas à sociedade.

Esse mais moderno referencial da atuação do 
auditor interno avança também para aspectos de 
governança e integridade. Na avaliação de entida-
de, mede em que grau as ações estão alinhadas 
com o plano estratégico e com a política da área, 
como as estruturas respondem a essas ações, a 
existência de políticas de gestão de riscos e em 
que nível há disseminação de qualificação profis-
sional e de valores organizacionais e éticos.

Nesse conceito de atuação, o controle pre-
ventivo toma uma nova roupagem. Desloca-se 
daquela atuação voltada à revisão e verificação 
de conformidade de atos e processos, o que se 
demonstra de alto custo e baixo benefício, para 
algo mais amplo. O que se busca agora é a iden-
tificação de riscos, é a verificação das estruturas, 
funcionamento e segurança dos controles, é a 
identificação de vulnerabilidades nas estruturas 
organizacionais, de pessoas, de processos, de 
sistemas e de governança, a fim de dar resposta 
mais efetiva na contribuição para a melhoria dos 
serviços públicos.

A atuação do auditor interno se desloca da ati-
vidade de inspeção e fiscalização para as ativida-
des orientativas e de consultoria, em um envolvi-
mento mais efetivo com a gestão pública.

A certeza que a sociedade pode ter agora é 
que, no momento em que Governo de Mato Gros-
so lança o maior programa de investimentos da 
história de Mato Grosso, o MT Mais, que prevê a 
alocação de R$ 9,5 bilhões em 12 eixos sociais, o 
Estado conta com um corpo técnico de auditores 
internos capaz de agregar valor às ações desse 
programa através de ações preventivas, orientati-
vas e de consultoria, que vão potencializar os re-
sultados entregues à sociedade.

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO É AUDITOR DO 
ESTADO

O auditor interno

E se acontecer?
que não a transação em questão não foi 
feita por você. Sei que, inicialmente, isso 

pode parecer difícil, mas 
basta se aprofundar um 
pouco para perceber que 
não é algo tão terrível assim.

Uma compra feita em 
seu nome, por exemplo, 
não vai ter sua assinatura 
e provavelmente vai con-
tar com alguma informação 
incorreta. Uma negociação 
que envolva movimentação 
financeira, como a primeira 
que relatei nessa pequena 

série de artigos sobre o tema, não vai ter 
conexão com sua realidade, como histó-
rico bancário compatível. Entrar em de-
sespero, nesses casos, só vai atrapalhar, 
e procurar pessoas que possam ajudar na 
busca pela solução é fundamental para 
reduzir o desgaste e o tempo até que 
tudo se normalize.

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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Toda e qualquer situação em que se comprove que seu nome foi 
utilizado de forma indevida deve ser resolvida de imediato. Isso 
acontece, por exemplo, quando estelionatários utilizam seus 
dados para fazer compras. Se o comércio se negar a fazer isso 
ou demorar a tomar as medidas necessárias o consumidor pode 
mover ação judicial pleiteando indenização.

CLIC 
FINAL 

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

Com tudo que eu falei nas últimas 
edições você deve estar pensando que, 
como deixei claro, 
nem todo o cuidado 
possível vai garantir 
totalmente que seu 
nome seja utilizado 
de forma indevida, 
não é mesmo? Pois é, 
se esse for seu pensa-
mento, infelizmente 
você está certo. Pes-
soas mal intencio-
nadas existem aos 
montes, e inclusive 
informações confidenciais são comer-
cializadas por pessoas que têm acesso 
a elas, inclusive trabalhando em locais 
considerados “seguros”.

Devemos, então, ter consciência de 
que podemos, sim, passar por esse tipo 
de situação. Não estou falando de ficar 
paranoico achando que, invariavelmen-
te, vai acontecer com você. Precisamos 
apenas ter em mente que alguém, em al-
gum momento, pode usar nosso nome de 
forma indevida, e que qualquer situação 
dessa natureza é reversível, mesmo que, 
para tanto, demande tempo, trabalho e, 
em alguns casos, dinheiro.

A questão é relativamente simples: 
você precisa, basicamente, comprovar 

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO

A queda de um raio matou 12 cabeças de gado na tarde dessa quin-
ta-feira (3) em uma fazenda na zona rural de Alta Floresta, a 800 km 
de Cuiabá. De acordo com os proprietários da fazenda, uma chuva for-
te atingiu a região de forma rápida e veio acompanhada de raios. Uma 
descarga elétrica atingiu uma cerca e em seguida os animais que esta-
vam no entorno. Segundo os proprietários, foram atingidas 12 novilhas 
e todas morreram. Elas procuravam abrigo perto das cercas durante a 
chuva.
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Em reunião com prefeitos, Mendes 
é convidado a migrar para o MDB
DA REPORTAGEM

O presidente do 
MDB de Mato Grosso, 
deputado federal Carlos 
Bezerra, avaliou como 
um erro o prefeito re-
eleito de Cuiabá, Ema-
nuel Pinheiro (MDB), 
não ter participado da 
reunião do governador 
Mauro Mendes (DEM), 
com os prefeitos eleitos 
e reeleitos do partido, 
que ocorreu nesta quin-
ta-feira (3), no Palácio 
Paiaguás. 

Segundo Bezerra, 
em breve o MDB vai as-
sumir uma nova pasta 
no governo.

“Foi um erro dele 
não vir. Ele foi convida-
do por mim e pelo chefe 
da Casa Civil, foi um erro. 
O prefeito da capital, ele 
tem que fazer ponte.

 A não vinda dele 
aqui, não pegou bem, 
ele poderia ser a grande 
vedete da reunião, con-
versar com o governo, 
com os prefeitos, mas 
é um problema dele. 
Acho que ele não po-
dia ter feito isso”, disse o 
presidente do MDB es-
tadual.

Bezerra avaliou a 
reunião como tranqui-
la e positiva. “Foi uma 
reunião muito tranqui-
la, com boas propostas, 
boas ideias de ambas as 
partes. Os prefeitos ree-
leitos e eleitos vão fazer 

uma boa parceria com 
o Estado. Há um dese-
jo do governador neste 
sentido e os prefeitos 
estão preparados para 
isso também. O resulta-
do foi altamente positi-
vo”, adiantou.

Segundo o presi-
dente do partido, o MDB 
poderá assumir, em 
breve, mais uma pasta 
de primeiro escalão no 
governo de Mendes. “O 
partido poderá assumir 
mais uma secretaria, 
está sendo discutido in-
ternamente com o go-
verno. 

Dentro de poucos 
dias o MDB deverá ter 
mais uma secretaria no 
Governo do Estado, de-
verá ser um deputado 
estadual”, disse.

Sobre o convite fei-
to ao governador, para 
que faça parte dos qua-
dros do MDB, Bezerra 
disse que “todos os pre-
feitos presentes solicita-
ram isso. 

Não foi uma solici-
tação só minha. Não era 
o local adequado, por-
que era uma reunião de 
trabalho. 

Ele não disse nada, 
isso não se resolve as-
sim, tem que dar tempo 
ao tempo para ver o que 
acontece. 

Resta ao governa-
dor pensar e resolver o 
que vai fazer”, comple-
tou.

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislativa 
derrubou, um veto do gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
relativo ao Projeto de Lei 
463/2019, do deputado Faissal 
Calil (PV), que prevê a insti-
tuição de cadeiras cativas na 
Arena Pantanal. Com isso, o 
Estado poderá oferecer estes 
lugares para que torcedores 
possam comprar assentos e 
garantir a participação delas 
em eventos esportivos ou cul-
turais.

As cadeiras cativas são 
assentos vendidos para o tor-
cedor que pagará uma taxa 
anual por ela. Com isso, ele 
terá direito a presença em to-
dos os eventos esportivos rea-
lizados no estádio sem custo 
adicional. Esta modalidade 
de venda é utilizada em está-
dios de grandes centros e já 
existiu no extinto estádio Ver-
dão, demolido para a constru-

DA REPORTAGEM

O Senado aprovou on-
tem (3) um Projeto de Lei (PL) 
que autoriza o uso de recursos 
do Fundo Nacional de Aviação 
Civil (FNAC) para cobrir custos 
de desapropriações de áreas 
destinadas à infraestrutura 
aeroportuária e aeronáutica 
civil. O projeto será analisado 
pela Câmara dos Deputados.

A legislação vigente já 
prevê o uso do FNAC no de-
senvolvimento e fomento do 
setor, em reformas e moder-
nizações das infraestruturas 
aeroportuária e aeronáutica 
civil, além da reestruturação 
de aeroportos concedidos. 
Mas não existe nada na lei 
atual que autorize o uso do 

DA REPORTAGEM

A Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) protocolou 
ontem (04) ação civil públi-
ca com pedido de liminar no 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) contra os blo-
queios de vias públicas no 
Centro Político Administra-
tivo (CPA) e paralisação dos 
serviços, chamada “greve 
branca”, promovidos pelo 
Sindicato dos Servidores Pe-
nitenciários de Mato Grosso 
(Sindspen), nesta semana.

A ação tem como objeti-
vo garantir “o normal funcio-
namento dos órgãos públicos, 
a livre circulação de pessoas e 
veículos, e evitar transtornos 
a milhares de servidores pú-
blicos e cidadãos comuns.

O documento descre-
ve que além do fechamento 
de ruas, “a ameaça de ‘greve 
branca’ [do Sindspen] aca-
bou se concretizando no dia 
03/12/2020, mediante parali-
sação parcial das atividades 
pela categoria, o que vem im-
pedindo a entrada e saída de 
novos detentos, a suspensão 
das visitas de familiares e a 
suspensão da saída dos pre-

ção da Arena Pantanal.
“Este projeto resolverá, 

inclusive, uma questão ju-
dicial. As cadeiras cativas já 
existiam no antigo Verdão e 
foram extintas com a Arena 
Pantanal. Todas as pessoas 
que tinham direito a estes 
assentos, judicializaram esta 
questão e agora poderão se 
adaptar a este novo formato e 
regramento. Isso vai favorecer 
muito o nosso Estado e quem 
também a quem gosta de es-
portes”, apontou Faissal.

Para efeito de compara-
ção, recentemente, o Atléti-
co Mineiro anunciou a venda 
de aproximadamente 4,5 mil 
cadeiras cativas em seu fu-
turo estádio. O clube cobrou 
de cada torcedor valores que 
variam de R$ 30 mil a R$ 40 
mil por assento e espera arre-
cadar um total de R$ 100 mi-
lhões, cerca de 20% do valor 
total da obra.

“Com a venda das cadei-

fundo em desapropriações 
ou, ao menos, garanta ao ges-
tor liberdade para fazê-lo sem 
sofrer sanções posteriores.

Segundo justificativa do 
projeto, um dos grandes en-
traves para a ampliação de 
aeroportos é a indisponibili-
dade de área. A solução para 
isso, via de regra, passa pela 
desapropriação, processo que 
traz problemas jurídicos, mas 
também econômicos, geral-
mente pela falta de recursos 
destinados a este fim.

“[...] é importante que 
haja explicitação, no texto 
da lei, de que os recursos do 
FNAC poderão ser utilizados 
para cobrir custos de desapro-
priações em áreas de amplia-
ção aeroportuária”, destacou 

sos que prestam serviços fora 
da unidade prisional”.

Para os procuradores do 
Estado, embora os sindicalis-
tas estejam no direito de pro-
mover reuniões e manifes-
tações, as práticas utilizadas 
podem ser consideradas ne-
fastas e ilegais, uma vez que 
prejudicam o direito e garan-
tia de ir e vir dos servidores 
estaduais e demais cidadãos. 
“As liberdades de expressão, 
reunião e de associação não 
são direitos absolutos, mas 
possuem restrições impostas 
pelo próprio Poder Consti-
tuinte, além das que resultam 
da colisão com outros direitos 
ou valores constitucional-
mente protegidos”, destacam 
os procuradores.

A ação pontua que o 
bloqueio de ruas impediu o 
acesso de funcionários da Se-
cretaria de Saúde, onde são 
coordenadas e executadas 
as principais estratégias de 
combate à pandemia, bem 
como autorizadas a tomada 
de providências urgentes, 
como transporte por UTI aé-
rea de pacientes em estado 
grave, demonstrando a im-
prudência do sindicato.

DEM pode ficar sem seu governador

Valor arrecadado ajudará a custear manutenção do estádio 

A legislação vigente já prevê o uso do FNAC 

VAI ACEITAR?. Pedido foi feito pelos prefeitos eleitos da sigla e pelo presidente Carlos Bezerra

VENDA DE CADEIRAS

ALMT derruba veto e Arena 
Pantanal terá cativas

INFRAESTRUTURA

Senado aprova ampliação de uso
de fundo da aviação civil

NA JUSTIÇA
Governo de Mato Grosso aciona 
sindicato por bloqueio de ruas

FOTO: EDSON RODRIGUES

FOTO: CAROLINA ANTUNES/PR

Ação tem como objetivo garantir “o normal funcionamento dos 
órgãos públicos

FOTO: MARCOS VERGUEIRO

FOTO: MICHEL ALVIN

ras, poderemos usar estes re-
cursos para contribuir com as 
despesas de manutenção do 
estádio, que são altas, e estão 
acima do que o orçamento do 
Estado é capaz de suportar. O 
projeto previa que o direito de 
uso destas cadeiras pode se 

estender pelo prazo máximo 
de 30 anos. O Estado só tem 
a ganhar com isso”, explicou 
Faissal. De acordo com o texto 
do projeto aprovado, além do 
valor cobrado pela cadeira ca-
tiva, será cobrada também do 
comprador uma taxa anual.

o relator, Esperidião Amin 
(PP-SC). “A medida contribui-
rá para facilitar a ampliação 
de aeroportos ao disponibili-
zar recursos para tal fim, es-
pecialmente neste momento 

em que o fundo recebe vul-
tosos aportes em razão das 
últimas rodadas de conces-
sões realizadas pelo Governo 
Federal”, acrescentou, em seu 
parecer.



Nova plataforma disponibiliza 
informações integradas sobre solos
DA REPORTAGEM

Uma plataforma passou 
a disponibilizar informações 
integradas sobre os solos do 
Brasil. A iniciativa faz parte 
do Programa Nacional de 
Solos do Brasil (Pronasolos) 
e reúne em um site infor-
mações sobre o território do 
país, permitindo distintos 
usos e compartilhamento 
destes registros.

O projeto foi lançado 
em um evento virtual com 
a presença das organiza-
ções responsáveis, como o 
Ministério da Agricultura e 
Pecuária (Mapa), a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), o 
Serviço Geológico Brasileiro 
(CPRM) e outras entidades, 
como a Sociedade Brasileira 
de Ciências do Solo, que re-
úne carreiras relacionadas ao 
tema. A plataforma traz in-
formações sobre solo, níveis 
de água disponível, níveis de 
erosão, rodovias federais e 
estaduais, aptidão agrícola e 
graus de acidez (PH).

A ferramenta, que pode 
ser acessada por qualquer 
cidadão. possibilita o cruza-
mento de dados e variáveis 

dentro do mapa, observando 
áreas e regiões específicas. 
O sistema também permite 
a impressão de imagens e 
o compartilhamento destas 
como link ou em redes so-
ciais.

No evento virtual de 
lançamento, a chefe da Em-
brapa Solos, Petula Nasci-
mento, apontou que uma 
das novidades é o detalha-
mento permitido com no-
vas escalas, como de 1 para 
200.000. A perspectiva é 
aprofundar ainda mais a mi-
núcia. “A carta de solos de 
1:100.000 é o que queremos 
para o Pronasolos. Começa a 
atender a um planejamento 
estadual e municipal. Quan-
do entramos no nível de de-
talhamento de 1:25.000 é o 
que queremos. Isso torna o 
zoneamento climático mais 
preciso”, afirmou.

O presidente da Em-
brapa, Celso Moreth, lem-
brou que os Estados Unidos 
possuem conhecimento 
detalhados sobre seus solos 
desde os anos 1960 e que a 
plataforma do Pronasolos 
contribui para que o Brasil 
passe a ter este tipo de re-
curso.

DA REPORTAGEM

No município de Água 
Boa (730 km, Leste de Cuia-
bá), técnicos da Empresa 
Mato-grossense de Pesqui-
sa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) realizaram 
reuniões nas aldeias indíge-
nas Água Quente, Babaçu, 
Serra Nova e Tripá, da etnia 
Xavante. A ação foi para di-
vulgar o recurso na ordem 
de R$ 2.400,00 por família do 
Programa Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais do 
Governo Federal.

A previsão é atender 60 
famílias indígenas em situa-
ção de pobreza inscritas no 
Cadastro Único com renda 
per capita de até R$ 89,00.

O técnico agropecuá-
rio da Empaer, Alison Lucas 
Lorenzon, fala que será rea-
lizado no mês de dezembro 
o diagnóstico socioeconômi-
co nas aldeias, que permite 
avaliar as características das 
comunidades, habilidades e 
vantagens, e identificar fa-
tores limitantes que impe-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT), por meio Secretaria Ad-
junta de Justiça (Saju) abriu, 
nesta semana, as ofertas 
de lances para aquisição de 
2.959 cabeças de gado e de 
uma propriedade rural no 
município de Poconé.

Os bens leiloados são 
oriundos de lavagem de di-
nheiro. O leilão é exclusiva-
mente online. Ao todo, oito 
lotes de animais, machos e 
fêmeas, estão disponíveis. Os 
bovinos estão em fazendas 
nos municípios de Santos An-
tônio de Leverger (a 34 km de 
Cuiabá) e em Poconé. Cada 

çam o seu desenvolvimento 
e confeccionar a Declaração 
de Aptidão do Pronaf (DAP) 
aos indígenas. 

No início do ano de 2021, 
serão montadas as propostas 
para realização do projeto 
produtivo.

Segundo Alison, a ideia 
é utilizar os recursos para 
implantar os Sistemas Agro-
florestais (SAF’s), ou seja, 
consórcios de culturas agrí-
colas com espécies arbóreas 
e frutíferas que serão utili-
zadas para complementar a 
alimentação de toda popula-
ção das aldeias e ainda, recu-
perar áreas degradadas e ge-
rar renda. “A intenção é fazer 
um mix com as culturas de 
banana, mamão, pequi, aba-
cate, pinha, mandioca, feijão, 
abóbora, melancia e oleríco-
las”, explica.

Os técnicos da Empa-
er serão responsáveis pela 
identificação, mobilização, 
assistência técnica e exten-
são rural aos agricultores, 
com orientações quanto à 
aplicação do recurso no pro-

DA REPORTAGEM

O ano de 2020 vai che-
gando ao fim com a tendên-
cia confirmada de redução 
no abate de bovinos mais ve-
lhos, com mais de 36 meses. 
Em 2006, o estado de Mato 
Grosso chegou a ter 65% do 
volume total de abates feitos 
com animais nessa faixa etá-
ria. Nestes últimos 14 anos, 
tem ocorrido uma grande 
queda nesse percentual, que 
desde 2019 está em 31% – 
uma redução de 78%.

Os animais com faixa 
etária compreendida entre 
24 e 36 meses respondem, 
atualmente, por 51% do volu-
me anual de abates em Mato 
Grosso. De 2006 para cá, esse 
índice aumentou 54%. Em-
bora considerável, não se 
compara com os 800% de 
incremento registrado pelos 
bovinos com menos de 24 
meses, cujo percentual atual 
é de 18% – tendo sido de 2% 
em 2006.

Os dados são do Insti-
tuto de Defesa Agropecuá-
ria de Mato Grosso (Indea-
-MT) e refletem a resposta 
rápida do mercado da carne 
bovina do estado para aten-
der uma demanda cada vez 
mais clara por parte do mer-

cado externo. Um exemplo é 
a China. Atento à segurança 
sanitária, o governo chinês 
definiu um requisito técnico 
para a importação de carne 
bovina que acaba resultan-
do na procura por animais 
mais novos. “Atualmente, a 
China possui um requisito, 
decorrente das medidas de 
prevenção à encefalopatia 
espongiforme bovina (EEB), 
de que todo bovino a ser 
abatido para a exportação de 
carne a este país tenha, no 
máximo, 30 meses de idade”, 
explica Jean Carlo Cury Man-
fredini, médico veterinário e 
adido agrícola em Pequim. 
Até outubro de 2020, o bloco 
formado por China e Hong 
Kong respondeu por 56% das 
exportações totais de carne 
bovina mato-grossense.

Para que o abate pre-
coce signifique, de fato, uma 
carne com qualidade supe-
rior, todo o ciclo produtivo é 
modificado – da reprodução 
à embalagem do produto 
final. “Não basta ‘apenas’ 
abater mais cedo: é preciso 
que os animais mais jovens 
tenham ganho de carcaça”, 
explica Bruno de Jesus An-
drade, diretor de Operações 
do Instituto Mato-grossense 
de Carne (Imac).

Foto: José Cruz/AgênCiA BrAsil

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Solos do Brasil 

A previsão é atender 60 famílias indígenas 

Gados e propriedade rural estão entre os itens 

Foco é atender mercados como a China 

TECNOLOGIA. A ferramenta traz informações como níveis de água, erosão, aptidão agrícola e graus de acidez

INDÍGENAS

Empaer cadastra famílias para Fomento
às Atividades Produtivas Rurais

POCONÉ

Secretaria realiza leilão de itens 
provenientes de lavagem de dinheiro

EM MATO GROSSO

Abate precoce de 
bovinos aumenta 
800% em 14 anosFoto: EmpAEr 

Foto: ChiCo VAldinEr/gCom
Foto: diVulgAção 
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“Brasil tem zoneamen-
to agrícola que nos diz onde, 
quando e porquê plantar. 
Com este detalhamento que 
o Pronasolos traz vamos po-
der avançar na previsão das 

lote vem com uma quantida-
de de animais definida, peso 
médio e identificação de fê-
mea prenha.

Os lances para aquisi-
ção do gado podem ser rea-
lizados até o dia 16 de dezem-
bro, no período da manhã. 
O resultado será divulgado 
a partir das 14h, horário de 
Cuiabá. Para acessar os lotes.

Também está disponí-
vel para compra uma pro-
priedade rural com área total 
superior a 16 mil hectares, 
que fica na cidade de Poco-
né. Os interessados podem 
dar os lances até o dia 15 de 
dezembro, no início da ma-
nhã. O resultado sairá às 10h, 
no horário local. Para mais in-

nossas safras, na redução do 
risco climático, vamos poder 
enxergar a questão da ero-
são do solo, das áreas degra-
dadas”, disse.

A ministra Tereza Cristi-

na também ressaltou a rele-
vância do projeto. 

“Vamos tirar o Brasil 
do atraso neste campo de 
conhecimento melhor dos 
nossos solos. O brasil come-

ça um novo tempo. Se já fi-
zemos o que a agricultura e 
pecuária fizeram com 5% de 
conhecimento do seu solo, 
imagina onde podemos che-
gar”, declarou.

jeto produtivo. Contam com 
a colaboração do Centro de 
Referência em Assistência 
Social (CRAS), Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Servi-
ço de Saúde Indígena (SE-
SAI) e Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI).

formações, clique aqui.
Os interessados em co-

nhecer a propriedade rural e 
as condições dos animais po-
dem solicitar visitas. As mes-

mas só serão feitas mediante 
agendamento prévio. Os lan-
ces podem ser realizados por 
meio eletrônico ou acessan-
do o site canaljudicial.com.br.



 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 368 
de 17 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a 
RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2020 para Registro 
de Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM 
conforme descrito neste edital, de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 

“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO-GLP P13 KG, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, 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. 

 
2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA. 
2.1Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO 
o prazo inicialmente estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 08:00h do dia 21 de dezembro de 2020, na 
sala de Licitações,  Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 02 e 
03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo/MT. O Edital 
Complementar nº 001/2020 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e 
também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital 
do Pregão Presencial n° 029/2020, de 19 de novembro de 2020, permanecendo 
válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este 
Instrumento. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Peixoto de Azevedo – MT, 03 de dezembro de 2020. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Tomada de Preços n.º 05/ 2020

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Tomada de Pre-
ços n.º 05/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE USINAS 
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID, COMPREENDENDO A 
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO JUNTO À CON-
CESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO 
JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MANUTENÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO E  TREINAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMEN-
TO DA INSTALAÇÃO PARA SERVIDORES, A EXECUÇÃO SERA DE ACOR-
DO COM O PROJETO BÁSICO E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 
EDITAL. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 21/12/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br Portal Trans-
parência  e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
Obs: Encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente pre-
enchido para o   departamento de Licitações através do e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, 04 de dezembro de 2020.
Graciela Schuster

  Presidente da CPL

BICICLETARIA EXTRA BIKE LTDA, CNPJ: 
22.301.018/0001-66, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 95.29-1-04 
- Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-
-motorizados. Endereço: Avenida Blumenau, nº 2895, sala 
01,Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS MADEZACO 
LTDA. ME, CNPJ 86.758.364/0001-50, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida na Rua São José nº 2014 
setor Industrial Sorriso – MT torna público que requereu 
da SEMA-MT (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o de-
senvolvimento de atividades de Serraria com Desdobra-
mento e Beneficiamento de Madeira. Não foi determinado 
estudos de Impacto Ambiental.    Sorriso-MT, 03/12/2020.

A empresa RENOR SOCREPPA ME – MADEIREIRA 
RENO, CNPJ. 15.053.531/0001-10, torna público que re-
quereu à SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 
314561/2017, com atividade de Serraria com desdobra-
mento de madeira no município de Sinop-MT. Não EIA/
RIMA.(Acácia Florestal Engenharia-fone (66) 3532-3297).

AÇOMETAL INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-
-ACÚSTICOS LTDA com CNPJ N° 04.686.681/0001-44 e 
Inscrição estadual n°. 013.204.490-0, torna público que 
requereu junto a SEMA – MT, a Renovação da Licença de 
Operação - LO para desenvolver a atividades de Produ-
ção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto 
Arames no Município de SINOP/ MT.

HERTON JOSÉ SCHONINGER, inscrito no CPF 
395.066.579-04, torna público que requereu junta à SE-
MA-MT a Autorização de Desmate-AD de uma área de 
10,6935 ha, da propriedade denominada Lote nº 50, com 
número de registro no SIMCAR MT39919/2020, localizada 
no município de Santa Carmem-MT.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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LEILÕES NO ESTADO DO MATO GROSSO

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

Barracão 1.000m², Sinop/MT, 1.000m² a.t.,
Av. Cascavel e R. Florianópolis, Lot. Distr. Industrial e 

Comercial Sinop. Inicial R$ 257.252,00 (PARCELÁVEL)

Instalações p/ associação 28.540m² a.t., 
Lucas do Rio Verde/MT, c/salas, piscinas,

salão de festa, academia, campos de futebol, quiosque,
lanchonete, churrasqueira, casa e playground, 

Av. São Paulo, Lot. Cidade Nova, Setor 12.
Inicial R$ 2.040.874,00 (PARCELÁVEL)

Terreno 1.000m², Sinop/MT, Av. Cascavel,
Lot. Distr. Industrial e Comercial de Sinop. 

Inicial R$ 152.166,00 (PARCELÁVEL)

Terreno 700m², Lucas do Rio Verde/MT, 
R. das Araras, Lot. Parque das Emas. 

Inicial R$ 67.814,00 (PARCELÁVEL)

Casa e edícula 230m², Colíder/MT, 1.058m² a.t., 
Av. Presidente Dutra c/ R. Caiabís, Gleba Cafezal. 

Inicial R$ 260.523,00 (PARCELÁVEL)

Terreno 600m², Colíder/MT, c/ parte de barracão,
R. Ivelino Custódio Jorge, Lot. St. Industrial. 
Inicial R$ 129.460,00 (PARCELÁVEL)

BINOTTI IMOBILIARIA E INCORPORADORA EIRELI 
- CNPJ: 20.984.587/0001-28, localizada na Av. das Acá-
cias, n° 1245-W, bairro bandeirantes, município de Lucas 
do Rio Verde (MT) torna público que requereu junto a 
SAMA/LRV – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a liberação das Li-
cenças Prévia – LP, de Instalação – LI e de Operação - LO, 
para a atividade de “Loteamentos para fins 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-AMBIENTAL NILDO BOR-
GES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2020
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT, torna público para 
conhecimento dos interessados que, por razões de interesse público, fica 
REVOGADO o Processo Licitatório nº 075/2020 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 036/2020, cujo objeto refere-se à registro de Preços 
para Futura e Eventual contratação de empresa especializada no serviço 
de armazenamento temporário, coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final de resíduos de Serviços de Saúde de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município 
de Marcelândia - MT. Conforme Justificativa que acompanha este 
Processo. Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2020.

Prefeito Municipal
Arnóbio Vieira de Andrade

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de veículos de 
transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural 
escolar (ore). para utilização no atendimento dos alunos das redes 
municipais e estaduais de ensino, que residem em zonas rurais – Tipo: 
Aberto e Fechado Disputa: menor lance por ITEM – Data de abertura: 17 
de dezembro de 2020. Horário: 09h00min – local: www.bll.org.br Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 04 de dezembro de 2020.

Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2020
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições 
(comercial e marmitex) para atender a demanda das Secretarias 
Municipais e seus Departamentos. Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 18 de dezembro de 2020. HORÁRIO: 08h30min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  j u n t o  a o  s i t e  o fi c i a l  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 04 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de Pares de 
Tabela de Basquete Móvel Hidráulica Manual e Pisos Modulares 
Antiderrapantes para serem instalados nas quadras poliesportivas 
municipais e ambientes externos – Tipo: Aberto e Fechado Disputa: 
menor lance por ITEM – Data de abertura: 17 de dezembro de 2020. 
Horário: 15h00min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser 
obtido no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, 
ou pelo e-mail: eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone 
**65-3308.5400. Nova Mutum - MT, 04 de dezembro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0183/2020 DO 

MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 
A Prefeitura Municipal de Matupá - MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
aderiu à Ata de Registro de Preços 0183/2020 oriunda do Pregão Presencial para Registro 
de Preço nº 059/2020, do Município de Guarantã do Norte/MT celebrada com a Empresa 
REAVEL VEÍCULOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 30.260.538/0001-40, no valor total de 
R$ 217.000,00 - com o objetivo de “ADQUIRIR UM VEÍCULO AMBULÂNCIA EM 
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, conforme 
especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência, nos termos do Art. 6º do 
Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. Matupá - MT, 04 de dezembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente da CPL 

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, a RETIFICAÇÃO do item 6.2. 
do Termo de Referência (Anexo III) do edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 028/2020 tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2021, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 03/12/2020 até às 14:00 horas do dia 15/12/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 17/12/2020 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
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São Paulo assume liderança do BR, 
mas Diniz mantém os pés no chão
DA REPORTAGEM

O São Paulo, hoje líder 
do Campeonato Brasileiro, 
aprendeu com os erros 
cometidos na tempora-
da, na opinião do técnico 
Fernando Diniz, que mais 
de uma vez balançou no 
cargo após eliminações 
que geraram turbulência 
no clube, como contra o 
Mirassol, no Paulista, e em 
derrota para o River Plate, 
na Libertadores.

Na quinta-feira, o São 
Paulo venceu o Goiás por 
3 a 0 em Goiânia, em jogo 
atrasado da primeira ro-
dada, e tomou a liderança 
do Atlético-MG. Ainda com 
um jogo a menos do que o 
Galo, o time de Diniz che-
gou aos 44 pontos, contra 
42 do vice-líder. “As dores 
do passado fizeram o time 
aprender, e fomos melho-
rando nossas relações in-
ternas. Temos que seguir 
assim, temos feito boas 
partidas, mas temos coi-
sas a melhorar”, afirmou 
Diniz, em entrevista cole-
tiva após o duelo contra o 
Goiás.

O treinador colocou 
freio nas expectativas após 
a chegada do time à ponta 
do Brasileiro. Diniz insistiu 
que o São Paulo precisa-
rá continuar melhorando 
para buscar o título.

“A pressão tem que 
fazer você olhar para den-
tro. Temos que controlar 
a capacidade de melho-

rar. Agora o São Paulo tem 
que procurar melhorar, o 
campeonato está longe de 
acabar. 

Certamente tem coi-
sas para melhorar os as-
pectos que apresentamos 
aqui hoje”, refletiu.

O técnico exaltou a 
atuação da defesa no jogo 
desta quinta, em que não 
sofreu gols. E elogiou a du-
pla Arboleda e Bruno Al-
ves, que voltou ao time ti-
tular após ter sido desfeita 
no início do campeonato, 
numa das crises da equipe 
no ano.

“O Arboleda é um jo-
gador e uma pessoa que 
sempre tive uma relação 
muito boa. Assim como 
o Bruno, eles saíram do 
time e voltaram melhores. 
Temos quatro jogadores 
para duas vagas. Não po-
demos dizer que temos ti-
tular. Acho que o trabalho 
coletivo e o entendimento 
dos jogadores é essencial”, 
apontou.

O São Paulo terá ago-
ra uma sequência de jogos 
na capital paulista. Primei-
ro, contra o Sport, amanhã, 
no Morumbi. Na próxima 
quarta-feira, recebe o Bo-
tafogo também em sua 
casa. Depois, no fim de se-
mana seguinte, encara o 
Corinthians na Neo Quími-
ca Arena. Por fim, mais um 
jogo no Morumbi: contra o 
atual vice-líder, o Atlético-
-MG, no dia 16 de dezem-
bro.

Foto: Rubens ChiRi

Na quinta-feira, o São Paulo venceu o Goiás por 3 a 0 em Goiânia

NO TOPO. Técnico sobreviveu a crises após eliminações traumáticas, mas insiste que time precisa melhorar

DA REPORTAGEM

Renato Portaluppi elo-
giou a atuação do Grêmio 
na vitória por 2 a 0 sobre o 
Guaraní-PAR, na noite desta 
quinta-feira, na Arena, que 
garantiu o time nas quartas 
de final da Libertadores. O 
gol de Ferreira logo aos três 
minutos foi um trunfo para a 
ideia de jogo ser consolidada, 
mas também pela postura 
em campo, mesmo com uma 
formação modificada.

Tranquilo na entrevista 
coletiva após o jogo, o treina-
dor valorizou o trabalho dos 
jogadores. O técnico gremis-
ta entende que o gol de Fer-
reira facilitou o serviço, já que 
os gaúchos venceram em As-
sunção por 2 a 0 na semana 

passada.
“A partida foi boa. Tati-

camente, a equipe se com-
portou muito bem. Não 
demos muitas chances ao 
adversário. Fizemos um gol 
muito cedo, era um jogo pe-
rigoso. No finalzinho, o Rodri-
gues fez o gol da vitória. Mas 
o mais importante foi a en-
trega. Eu treino o grupo, mas 
o entrosamento é diferen-
te. Fiquei bastante satisfeito 
com o que a equipe produ-
ziu”, destacou Renato.

A vitória no Paraguai, 
aliás, permitiu que o coman-
dante preservasse alguns 
atletas. O que não impediu o 
Grêmio de manter o padrão 
das partidas anteriores. Re-
nato reiterou a qualidade dos 
jogadores e a confiança que 

Renato reitera confiança no grupo e qualidade dos pupilos 

EMBALOU

Grêmio passa fácil pelo Guaraní 
e enfrenta o Santos nas quartas

Foto: LuCas uebeL/GRêmio FbPa

DA REPORTAGEM

Não poderia ser diferen-
te. A declaração de Neymar, 
de que espera voltar a jogar 
com Messi na próxima tem-
porada, agitou os bastidores 
de PSG e Barcelona. Estam-
pou manchetes por todo o 
mundo. E deu início a espe-
culações antes da abertura 
da janela de transferências. 
No entanto, jornais da Espa-
nha e da França publicam 
uma informação em comum: 
o caminho mais provável é 
ver o argentino em Paris.

A situação foi capa dos 
diários “Sport” e “Mundo De-
portivo”, de Barcelona, e do 
francês “L’Equipe”. Também 
esteve em portais de vários 
veículos de países diferentes, 
e o assunto promete repercu-
tir por toda a temporada. Mas 
há algumas razões que indi-
cam uma tendência maior 
para que o reencontro dos 
craques ocorra no PSG, e não 
no time catalão: A pergunta 
feita pelo jornalista da ESPN 
da Argentina a Neymar foi a 
respeito de uma possível ida 
do camisa 10 do Barça para o 
PSG: “Messi estaria conside-
rando uma oferta, que deve 

chegar. Seria lindo voltar a 
jogar com ele, não?” O Barce-
lona está em crise financeira. 
O presidente da Comissão 
Gestora do clube, Carles Tus-
quets, afirmou que Neymar 
só poderia chegar ao clube 
de graça. O contrato de Mes-
si com o Barça vai até junho 
de 2021. Neymar tem víncu-
lo com o PSG até junho de 
2022 e negocia a renovação. 
A contratação do argentino 
o convenceria a firmar novo 
acordo. A imprensa francesa, 
por sua vez, enumera trunfos 
do lado do Paris para contar 
com o argentino, de 33 anos. 
O “L’Equipe” e o “Le Parisien” 
publicou que Neymar fez 
contato com Messi na última 
janela, após o argentino ma-
nifestar seu desejo de deixar 
a equipe catalã. A emissora 
“RMC” ainda cita outro cami-
nho para o PSG: vender Mba-
ppé. O jovem atacante, de 
quase 22 anos, também tem 
contrato até 2022 e tem con-
versas tímidas para renovar. 
Ele estaria disposto a ser ne-
gociado. O valor arrecadado, 
além do alívio na folha sala-
rial, beneficiariam a situação 
para os franceses na hora de 
seduzir Messi.

PEDIDO DE NEYMAR

Messi pode pintar no PSG 
na próxima temporada 

DA REPORTAGEM

A derrota do Vasco por 
1 a 0 para o Defensa y Justi-
cia, em casa, na quinta-feira, 
culminou na eliminação do 
clube na Sul-Americana. Em 
entrevista depois do jogo, o 
zagueiro e capitão Leandro 
Castan reconheceu que a 
fase não é boa. “A gente sabe 
que precisa melhorar muito. 
Não tá tudo bem. Não posso 
vir aqui e acusar A, B ou C, 
isso a gente faz no vestiário. 
Mesmo que perca 500 gols 
aqui eu vou defender, a co-
brança vai ser lá dentro, não 
vou fazer show. Vamos fazer 
de tudo para dar a volta por 
cima na temporada”, refletiu.

Antes da partida a de-
legação foi recebida em São 
Januário entre protestos e 
apoios de vascaínos. Com gri-
tos de “é obrigação ganhar 
no Caldeirão”, cerca de 50 
torcedores se manifestaram. 
Perguntado sobre a falta que 
a torcida faz no estádio, o za-

gueiro comentou que sempre 
foi ela que empurrava o time 
mesmo quando a qualidade 
não era das melhores. “Aqui 
sempre foi nosso 12º jogador. 
Nos três anos que estou aqui 
a torcida sempre empurrou o 
time. Nunca fomos um time 
brilhante, mas a torcida em-
purrava e infelizmente eles 
estão fazendo falta. No jogo 
de hoje eles chegaram uma 
vez e a bola sobrou. Não sei 
o que falar, estamos corren-
do e tentando em cima das 
nossas limitações, mas é um 
ano atípico. Temos ainda o 
Brasileiro... Não adianta ficar 

MELANCÓLICO

Vasco é eliminado na Sul Americana
e vê um final de ano desesperador

Torcida protestou antes e depois da partida 

Foto: bRuna PRado/ReuteRs

dando desculpa. Agora é as-
sumir a responsabilidade e 
fazer de tudo para dar a vol-
ta por cima. A gente sabe o 
peso dessa camisa e temos 
que dar o máximo em cam-
po”, disse.

Com o resultado, o Vas-
co tem apenas a disputa do 
Campeonato Brasileiro pela 
frente. Na 17ª colocação, o 
clube está com 24 pontos 
em 22 jogos e a um do Sport, 
primeiro time fora da zona 
de rebaixamento. A próxima 
partida será neste domingo 
contra o Grêmio, às 15h (de 
Cuiabá), em Porto Alegre.

deposita neles, sem importar 
a escalação que define.

“A confiança no meu 
grupo. Por isso que rodo. Não 
só pela vantagem conquista-
da no Paraguai. Minha maior 
dor de cabeça é rodar a equi-
pe. Temos pelo menos dois 
bons jogadores em cada po-
sição. Passo confiança e eles 
desempenham o que têm de 
melhor. Tem sido assim nas 

três competições. Há espa-
ço para todos. O importante 
é que cada um dá o máximo 
para conquistarmos as vitó-
rias”, ressaltou.

Classificado às quar-
tas de final da Libertadores, 
o Tricolor enfrenta o Santos. 
As datas ainda serão confir-
madas pela Conmebol, mas a 
primeira partida ocorrerá na 
Arena.

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT

A Águas de Sorriso informa o reajuste tarifário dos serviços públi-
cos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Sorriso 
a partir do dia 07 de janeiro de 2021, conforme Resolução AGER nº 
012 de 01 de dezembro de 2020.

O reajuste será de 5,67% passando o valor da Tarifa Referencial de 
Água (TRA) para R$/m³ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos 
por metro cúbico).

www.aguasdesorriso.com.br
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Lafin esteve em Cuiabá em 
busca de investimentos
DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin (PSDB), esteve na ca-
pital do Estado em busca de 
parcerias para investimentos 
em infraestrutura e áreas im-
portantes como saúde, edu-
cação e segurança pública. 
Entre as audiências o repre-
sentante do executivo sor-
risense esteve na Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), na Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp), na Casa civil e 
no gabinete do governador 
Mauro Mendes.

Acompanhado por uma 
comitiva composta por vere-
adores, secretários, empre-
sários e produtores rurais, o 
prefeito se reuniu com o se-
cretário de Estado de Infra-
estrutura e Logística, Marce-
lo Padeiro, para agradecer a 
parceria firmada com a Ad-
ministração Municipal neste 
ano e solicitar que sejam fei-
tas novas cooperações entre 
as esferas públicas para a efe-
tivação de asfaltos e pontes 
para Sorriso.

“Agradecemos a reso-
lutiva na obra da estrada da 
Morocó, que já foi licitada e 
a ordem de serviço deve ser 
dada em março de 2021, no 

asfaltamento da MT-560, que 
liga Tapurah a Sorriso e foi 
resultado de uma parceria 
entre Prefeituras, Governo do 
Estado e agricultores, e no 
asfalto e ponte da MT-490. 
Fomos conhecer o Plano de 
Pontes que o governo está 
lançando e cadastrar o nosso 
município para receber novas 
pontes de concreto”, explica 
Ari Lafin.

Na Casa Civil, o grupo foi 
recebido pelo secretário-che-
fe Mauro Carvalho. 

Entre os assuntos apre-
sentados ao representante do 
Estado esteve a substituição 
das lâmpadas de vapor de só-
dio da iluminação pública de 
Sorriso pelos equipamentos 
de LED, projeto que já está 
em andamento desde janeiro 
deste ano.

Com o governador Mau-
ro Mendes, a pauta incluiu 
desde a implantação do Par-
que Tecnológico de Sorri-
so até a compra de serviços 
para a Secretaria de Saúde 
e Saneamento. “Mostramos 
o projeto completo do Par-
que Tecnológico que deverá 
beneficiar 16 municípios da 
região e que servirá de vitri-
ne para o pequeno e médio 
produtor. Falamos também 
sobre a saúde e a necessida-

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Chapada 
dos Guimarães, publicou um 
decreto que autoriza a reali-
zação de eventos em come-
moração ao réveillon no mu-
nicípio mesmo com o cenário 
da pandemia do coronavírus. 
O decreto, publicado no dia 
30 de novembro, é assinado 
pela prefeita Thelma de Oli-
veira (PSDB). Chapada dos 
Guimarães é, por tradição, 
um dos principais locais de 
festividade no final de ano na 
região da Baixada Cuiabana.

Segundo o documento, 
fica liberado a realização de 
eventos destinados a come-
moração respeitado o limite 
de 80% da capacidade máxi-
ma do local, tendo como base 
o metro quadrado e o espaça-
mento de 1,5 m entre pessoas.

No dia do evento, a fis-
calização deverá realizar uma 

DA REPORTAGEM

Na manhã de quinta-
-feira (03), policiais mi-
litares prenderam um 
homem de 24 anos por 
homicídio doloso tentado 
contra uma mulher, em 
Tapurah. A vítima foi enca-
minhada ao hospital após 
ser agredida pelo suspeito 
com uma garrafa de vidro 
quebrada. 

Por volta das 5h39, a 
Polícia Militar foi acionada 
pela equipe do Hospital 
Municipal que informou 
que uma mulher, vítima 
de tentativa de homicídio, 
teria dado entrada na uni-
dade. 

A PM foi até o hospital 
e a vítima relatou que es-
tava em uma casa com o 
suspeito e outra mulher e 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sa-
pezal recebe inscrições 
para o processo seletivo 
simplificado para pre-
encher 40 vagas tempo-
rárias e formar cadastro 
de reserva, em funções 
de níveis fundamental 
(alfabetizado), médio e 
superior, na Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes. 

As contratações 
serão imediatas, com 
salários que vão de R$ 
1.467,66 a R$ 4.772,86.

As vagas são para 
Motorista de Transporte 
Escolar, que exige fun-
damental incompleto 
(alfabetização) e CNH, 
categoria “D” ou ní-
vel superior com curso 
de Transporte Escolar; 
Técnico em Desenvol-
vimento Infantil, nível 
médio; Professor nível 1 
(áreas: Pedagogia, Ma-
temática, Educação 
Física, Letras/Inglês e 
Ciências Biológicas) e 
Psicólogo, esses últimos 

nível superior.
Os contratados irão 

atuar em cargas horá-
rias de 20 a 40 horas 
por semana, com salá-
rios que variam de R$ 
1.467,66 a R$ 4.772,86 
mensais. 

A lotação será no 
âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes.

Os interessados po-
dem se inscrever até o 
dia 20 de dezembro de 
2020, pelo site Instituto 
Selecon. 

A taxa de inscri-
ção é de R$ 30 para ní-
vel fundamental, R$ 40 
para nível médio e R$ 
50 para nível superior. É 
preciso ler atentamente 
o edital, antes de reali-
zar a inscrição. A seleção 
será feita por meio de 
análise de títulos, que 
deverão ser enviados no 
dia 4 de janeiro. O prazo 
de validade do processo 
seletivo é de um ano. O 
resultado final está pre-
visto para 18 de janeiro 
de 2021.

FOTO: ASSESSORIA

Conclusão da delegacia também esteve em pauta

Cidade é, por tradição, um dos principais locais
de festividade no final de ano

SORRISO. Entre os pedidos, o aumento do efetivo policial e a retirada do CRS do perímetro urbano

CHAPADA DOS GUIAMARÃES

Município terá réveillon
com limitação de público

TAPURAH

Policiais prendem suspeito 
que tentou matar mulher

SAPEZAL

Prefeitura abre processo 
seletivo  com salário de 
até R$ 4,7 mil

FOTO: DIVULGAÇÃO 

que em determinado mo-
mento, o homem passou a 
agredi-la com uma garrafa 
de vidro quebrada.  

A mulher que estava 
presente na casa relatou 
que a vítima e o suspeito 
passaram a discutir e que 
o homem tentou matar a 
vítima. 

Diante dos relatos e 
após receber informações 
sobre o endereço da re-
sidência do suspeito, os 
policiais localizaram o ho-
mem que confessou o cri-
me e disse que a motiva-
ção teria sido por causa de 
dívidas referente a droga, 
pois a mulher estaria lhe 
devendo. 

 A PM conduziu o sus-
peito à delegacia. A ocor-
rência foi entregue à Polí-
cia Judiciária Civil. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil Ao todo são 40 vagas disponíveis 
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vistoria prévia para constatar 
a observância do protocolo 
de segurança estabelecido, 
devendo, em caso de alguma 
inconformidade, suspender o 
alvará até a sua adequação.

Ainda, a liberação do 
alvará para a realização do 
evento fica condicionado à 
análise da prefeitura.

O responsável do local 
onde é realizado o evento 
sem a liberação do alvará es-
tará sujeito a uma multa que 
varia entre R$ 500 a R$ 15 mil.

De acordo com a pre-
feitura, enquanto o nível de 
classificação de risco do mu-
nicípio de Chapada dos Gui-
marães estiver baixo e mode-
rado não haverá limitação de 
horário para funcionamento 
dos estabelecimentos comer-
ciais.

A decisão da prefeitura 
levou em consideração que 
a classificação de risco de 

contaminação do Covid-19 do 
município de Chapada dos 
Guimarães tem se mantido 
no nível baixo.

“Considerando os inú-
meros pedidos para libera-
ção de eventos relativo ao 
Réveillon [...] por fim, que as 
festividades de final de ano 

fomentam a econômica local, 
gerando renda e empregos 
para os cidadãos chapaden-
ses, oportunidade em que 
os empresários podem dimi-
nuir os prejuízos decorrentes 
das restrições impostas pelo 
combate a covid-19”, pontuou 
a prefeitura.

de da parceria para a compra 
de exames e cirurgias que 
atendam a nossa população”, 
pontua o prefeito.

Fizeram parte da comiti-
va de Sorriso o presidente da 

Câmara de Vereadores, Cláu-
dio Oliveira, o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Cláudio Drusina, o secre-
tário de Segurança Pública, 
Trânsito e Defesa Civil, José 

Carlos Moura, o secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Márcio Kuhn, o agricultor e 
ex-prefeito Dilceu Rossato, o 
empresário Marcelo Lincoln, 
o presidente do Sindicato Ru-

ral de Sorriso, Silvano Filipe-
to, o agricultor Sadi Beledeli, 
além do Deputado Estadual 
Dr João e do secretário de Es-
tado de Agricultura Familiar, 
Silvano Amaral.
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