
TCHÉLO FIGUEIREDO

DIVULGAÇÃO

LIBERTADORES

Grêmio esboça até sete
trocas ao rever Santos

A invencibilidade do Grêmio já dura 16 jogos e é a maior de 
2020 em segundo período atingido na temporada. A última derrota 
gremista foi justamente para o Santos, adversário desta quarta, pela 
Libertadores, na Arena. Mas o contexto indica uma situação diferente 
de dois meses atrás.          Página - 6

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Infraestrutura e Logística vai formalizar hoje um termo de cooperação junto 
à Prefeitura de Paranaíta para pavimentação de 57,5 km da MT-206. A rodovia será pavi-
mentada no trecho entre Paranaíta e o acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires.   Página -7

PARANAÍTA

Governo formaliza cooperação
para pavimentação da MT-206

Empaer: 72
anos de
serviços de
extensão rural
As empresas de assis-
tência técnica e extensão 
rural do Brasil comemo-
ram em 6 de dezembro, o 
Dia do Extensionista e 72 
anos do Serviço Brasileiro 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater). Em 
Mato Grosso, o serviço é 
executado pela Empre-
sa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer).
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CUIABÁ

Neste atual trabalho a exposição virtual de artes da artista Mari de La Cruz, 
também conhecida como Mari Gemma, é abordado o Projeto Kyvaverá, que re-
trata as características do bairro do Porto, em Cuiabá, um dos mais antigos da 
capital e também dos mais tradicionais.           Página  4

ARQUIVO PESSOAL

BAIRRO DO PORTO RETRATADO
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JOVEM MORTA
A FACADAS
PELA MULHER
EM DISCUSSÃO

CONFRONTO 
BRASILEIRO
COMEÇA 
HOJE

ABERTOS OS 10
PRIMEIROS KM
DE ASFALTO
DA MT-129

ENGAVETAMENTO
ENTRE TRÊS
CAMINHÕES
DEIXA 2 MORTOS
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PLANALTO DA SERRA LIBERTADORES GAÚCHA DO NORTE RONDONÓPOLIS



    

O Ministério da Educação errou ao tentar im-
por, por meio de uma canetada, o retorno presen-
cial às aulas no sistema federal de ensino superior 
a partir de janeiro. A decisão definida em portaria 
nesta semana versava sobre instituições privadas, 
universidades e institutos. Após uma enxurrada de 
protestos, o ministro Milton Ribeiro anunciou que 
a revogaria.

As universidades têm autonomia para defi-
nir suas atividades acadêmicas e administrativas, 
garantida pela Constituição de 1988 e assegurada 
pelo marco legal da educação, a Lei de Diretrizes 
e Bases.

Ademais, em razão da pandemia que se ar-
rasta, autoridades locais podem impedir o retorno 
de atividades escolares presenciais em sua área de 
competência —como a própria portaria reconhe-
ceu.

Por opção ou por descuido, a norma ministe-
rial não levou em conta protocolos internacionais 
que têm orientado o retorno presencial às aulas no 
ensino superior. Universidades globais de excelên-
cia conduziram tal processo de modo flexível, gra-
dual e acompanhado de regras sanitárias rígidas.

Em instituições como Yale e Universidade de 
Michigan, ambas nos EUA, parte dos alunos foi 
convidada a voltar às residências estudantis, que 
ficam dentro do campus. As aulas, no entanto, se-
guem remotamente. Os que retornaram podem 
comprar marmitas nas instituições, mas não se 
permitem aglomerações nos antigos refeitórios. 
Para quem estiver circulando pelos corredores 
acadêmicos, há testes a cada dois ou três dias.

A Universidade de Berkeley, também nos 
EUA, monitora o novo coronavírus na rede de es-
goto, em sistema desenvolvido pelos cientistas da 
casa. Já a Universidade da Carolina do Norte voltou 
às aulas online depois de um expressivo aumento 
de casos de Covid-19.

No Brasil, a decisão governamental não con-
templou gradualismo ou alternativas de adequa-
ção às circunstâncias de cada estabelecimento. 
Em boa hora o MEC deu um passo para trás e de-
cidiu ouvir os dirigentes das instituições, que de-
mandaram ensino remoto até 2021. Espera-se que 
do diálogo saia uma posição intermediária.

Ainda falta, dos dois lados, uma proposta fle-
xível, que possa combinar as duas modalidades de 
aulas por algum tempo —ou mesmo depois de su-
perada a pandemia.

Editorial

Flexível e gradual

AFASTADO
DO CARGO
O ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz 

Antônio Possas de Carvalho, vai recorrer da de-
cisão do Tribunal de Justiça que negou habeas 
corpus e manteve o seu afastamento do cargo. 
De acordo com Possas, o argumento utilizado 
pelos desembargadores que negaram o HC é de 
que ele já teria pedido exoneração e por isso 
a ação teria perdido o objeto. Ocorre que Pos-
sas, que também é advogado e faz parte de sua 
defesa, não concordou com o argumento. Ele é 
acusado pela compra superfaturada do medi-
camento Ivermectina, usada no tratamento da 
Covid.

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!

SEM PRESSA
Mesmo em meio à crise no relacionamento 

dos correligionários com o prefeito Emanuel Pi-
nheiro, reeleito em Cuiabá, o MDB não tem ne-
nhuma reunião agendada para “aparar as ares-
tas” e definir os rumos do partido. O clima entre a 
legenda e o prefeito encontra-se nebuloso desde 
que Emanuel decidiu apoiar a candidatura do fi-
lho, o deputado federal Emanuelzinho, a prefei-
to de VG - batendo de frente com o candidato do 
MDB, Kalil Baracat, que acabou sendo eleito. Na 
sequência, Emanuel fez toda a campanha para a 
reeleição praticamente sem o apoio das lideran-
ças do partido, e o abandono foi sentido pela base 
aliada.

Crédito: Reprodução/Facebook

IMAGEM DO DIA

As universidades têm autonomia para 
definir suas atividades acadêmicas e 
administrativas, garantida pela Consti-
tuição de 1988 e assegurada pelo mar-
co legal da educação, a Lei de Diretri-
zes e Bases

“ “
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 atividade de inspeção e fiscalização 
para as atividades orientativas e de consultoria, 
em um envolvimento mais efetivo com a gestão 
pública. A certeza que a sociedade pode ter ago-
ra é que, no momento em que Governo de Mato 
Grosso 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 audito-
res 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

Se existisse, mostrariam...
Eles alegam, sempre, ter escritórios 

imensos, equipes volumosas e fazer ven-
das em números exponencialmente altos. E 

você, ali, sem fazer nada, ape-
nas angariando pessoas para 
colocar dinheiro no projeto e 
também sem fazer nada, se-
ria absurdamente importan-
te em um processo que você 
não vê.

Existe uma lógica simples, 
que você precisa ter em men-

te: quem vende muito comprova suas ven-
das. Não adianta dizer que minha empresa 
tenha um produto “muito vendido” em sis-
tema de marketplace, que estamos ficando 
ricos com isso, e não comprovar que isso 
está acontecendo.

Infelizmente, sem qualquer comprova-
ção, acreditando apenas no que “alguém 
falou”, muita gente compra para si e vende 
para os outros o sonho da riqueza fácil. No 
fim das contas, o que realmente sobra, é o 
prejuízo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 
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Como diz o velho ditado, “falar até papagaio fala”. Sempre que 
disserem que uma empresa rende, produz, vende ou algo do 
gênero, exija comprovações sólidas, como declarações de renda 
ou relatórios de notas fiscais. Se negarem tais informações ou 
apresentarem apenas relatórios não oficiais, fuja, pois provavel-
mente estão tentando te enganar.

CLIC 
FINAL 

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

Comecei, na edição anterior, a falar so-
bre as empresas de marketing multinível 
que deixam incontáveis afiliados no pre-
juízo por esse mundão 
afora. É importante, 
antes de prosseguir, 
dizer que existem em-
presas com esse tipo 
de funcionamento e 
que são “sérias”. Es-
sas empresas vendem 
seus produtos (que 
você precisa revender) e as comissões são 
pagas sobre as vendas. Temos, nesse mer-
cado, nomes como a Amway e alguns ou-
tros. Todas essas empresas contam com 
produtos, normalmente caros, e que você 
comercializa, além de angariar pessoas 
para vender em sua “rede”. E não tem “má-
gica”: teve venda, ganha, não teve, não ga-
nha. Simples assim.

Essas empresas que surgem todos os 
dias, que deixam o pessoal no prejuízo, di-
zem ter um produto. Você investe, angaria 
pessoas, mas não compra e não vende nada 
diretamente. Mas existe promessa de lucro. 
Algumas dessas empresas até oferecem al-
gum produto para comercialização para dar 
solidez à imagem de “empresa diferente 
das outras”, mas olhando de perto é claro 
que os valores movimentados nas vendas 
jamais justificariam o que se promete pa-
gar.

JOSÉ ALVES PEREIRA
FILHO

Uma jovem foi assassinada a facadas pela mulher dela em Planalto 
da Serra. Elizama Cristina Moreira foi esfaqueada no pescoço pela mu-
lher dela, Michelle da Costa Lara (de óculos na foto). A suspeita fugiu e 
não foi localizada. Elas estavam juntas há três anos. A Polícia Civil inves-
tiga o assassinato e está atrás da suspeita de ter cometido o crime.
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Exposição virtual rEtrata
o bairro do porto dE Cuiabá
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Neste atual trabalho a 
exposição virtual de artes 
da artista Mari de La Cruz, 
também conhecida como 
Mari Gemma,

é abordado o Proje-
to Kyvaverá, um minucio-
so trabalho desenvolvido 
com suavidade de delica-
deza por conta da artista 
que retrata as característi-
cas do bairro do Porto, em 
Cuiabá.  Este projeto foi 
contemplado pelo Edital 
2019 do Fundo Municipal 
de Apoio e Estímulo à Cul-
tura da SECEL de Cuiabá, 
o que possibilitou sua pro-
dução.

O Porto é dos mais 
antigos bairros da capital 
mato-grossense, e tam-
bém dos mais tradicionais. 
Por lá a cidade recebia 
muitos navios carregados 
de vinhos, seda, porcela-
nas, além de mantimentos 
que abasteciam a cidade 
logo nos primeiros anos de 
sua fundação.

Era desse local tam-
bém que partiam e chega-
vam os bandeirantes pau-
listas, vindos pelo rio Tietê 
para fazer suas expedições 
no centro-oeste do país.

Por conta dessa tradi-
cional história e da ligação 
da artista com o bairro, sua 
obra busca exatamente 
dar um engajamento e ca-
ráter social, resgatando o 
belo histórico do bairro.

Para a realização do 
projeto, Mari Gemma con-
ta ainda com uma equipe 
de profissionais que busca 
trazer a realidade que mui-
tos insistem em não ver. 
“Expõem de forma doce 
e sincera, a realidade que 
muitos insistem em não 
ver; a indiferença do povo 
e o desmazelo explicito da 
cidade, para consigo mes-
mo, e suas origens”, expli-
ca.

Concentrada em uma 
plataforma digital, a exi-
bição da obra conta com 
uma impactante cartogra-
fia afetiva; fotolivro digital 
durante as caminhadas 
sensíveis.

Há também uma in-
teração online em formato 
de roda de conversa com 
convidados (Cadeiras Na 
Calçada) que através de li-
ves nas redes sociais dialo-
gam sobre as nuances do 
projeto que se encerram 
hoje (09).

Ao público que aces-
sar a plataforma digital, há 
também um mapa da re-
gião do Porto, para aque-
les que queiram conhecer 

seu próprio lar, e também 
para aqueles que se pe-
gam curiosos por conhe-
cer um local de tantas his-
tóricas.

“Convido você a mer-
gulhar nestas camadas 
afetivas onde tempo e es-
paço se misturam e que 
representam o olhar de 
um “pau rodado”, migran-
te do Sul que fincou raiz e 
deu frutos, agora ofereci-
dos ao mundo”, convida a 
artista.

Pelo site também é 
possível acompanhar de 
forma permanente um 
videoarte expondo o pro-
jeto de forma geral, exi-
bindo as características 
locais da terra; ademais, 
além do projeto atual, no 
mesmo endereço, podem 
ser explorados outros mo-
vimentos e projetos, bem 
como a biografia da artista 
e contato. Acesse:  https://
marigemma.com/mari-
-gemma-de-la-cruz .

Para ir direto ao Proje-
to Kyvaverá basta acessar 
o seguinte endereço ele-

Exposição retrata bairro do porto de Cuiabá 

ARTE. Projeto Kyvaverá da artista Mari Gemma tem exposição virtual permanente em site
Foto: Arquivo PessoAl

trônico: https://marigem-
ma.com/porto-kyvavera .

MARI GEMMA
E O PORTO
Sua relação com bair-

ro do Porto, tema central 
do projeto, iniciou no ano 
de 1994 através do “Seu 
Swat”, raizeiro tradicional, 
que trabalhava em seu er-
vanário.

“Na época, meu tra-
balho estava focado no 
estudo das plantas me-
dicinais para o Mestrado 
em Saúde e Ambiente da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso. Lembro, que 
o porto e o rio, sentia algo 
que hoje defino como um 
estado de numinescência, 
resultante da contempla-
ção daquelas águas recor-
tadas pelas ilhas, onde do 
lado de lá eu via as mar-
gens cobertas por matas 
e do lado de cá as barcas, 
navios, prédios e casarios 
antigos. Lembro do pôr-
-do-sol no Guaíba cintilan-
do naquele quase mar de 
água doce”, relembra.

Duas décadas depois 
de seu primeiro contato 
com o Porto de Cuiabá, ao 
ler os poemas de Luciene 
Carvalho e Ivens Cuiabano 
Scaff e começou a estabe-
lecer conexões, localizan-
do no território os versos 
desses autores. 

Em outubro de 2018, 
os percursos realizados no 
Porto de Cuiabá a levaram 
a fazer imagens que mes-
classem suas memórias da 
cidade natal [Porto Alegre] 
com as memórias do bair-
ro. “Talvez fosse uma for-
ma de amenizar a dor de 
uma perda anunciada. Eu 
me encontrava bastante 
afetada pelo avanço da en-
fermidade de minha mãe, 
que já não me reconhecia, 
vindo a fazer a passagem 
em dezembro do mesmo 
ano”, conta.

HISTÓRICO
Artista visual desde 

2013, quando aos 50 anos 
inicia na fotografia. Nas-
ceu em Porto Alegre (RS) 
em 1962, vive em Cuiabá 

há cerca de 30 anos, onde 
descobriu um olhar que 
define ser ‘biopsicosócio-
ambientalespiritual’ e que 
permeia sua produção ar-
tística. 

Antes, farmacêutica 
industrial, mestre em Saú-
de e Ambiente, professora 
e pesquisadora com foco 
em plantas medicinais, 
homeopatia e educação 
ambiental, passou a fre-
quentar cursos livres e tor-
nar-se imagética.

A partir de 2016, ao 
realizar cursos com a fotó-
grafa Jacqueline Hoofen-
dy e em 2018 com o artis-
ta em novas mídias Scott 
MacLeay, desencadeou 
seu processo criativo, que 
define ser alquímico. Algo 
bem significativo para 
uma farmacêutica que se 
tornou imagética.

No campo da perfor-
matividade, atua com au-
torretratos e intervenções 
em espaços urbanos, uti-
lizando objetos encontra-
dos no seu cotidiano ou na 
natureza para a constru-

ção dos cenários, propon-
do frequentemente metá-
foras imagéticas.

Tem desenvolvido tra-
balhos que se movem no 
campo da cartografia afe-
tiva de territórios, sejam 
eles internos ou externos, 
que fornecem componen-
tes psíquicos com interfa-
ce à sua biografia.  

Os temas que par-
tem de profundas raízes 
emocionais, muitas vezes 
estão ligados ao univer-
so feminino e às questões 
ambientais e sua relação 
tempo-espaço, entrelaça-
das à pesquisa em base 
de dados científicos e / ou 
literatura, o que a leva a 
tecer semelhanças entre o 
seu microcosmo e a cole-
tividade.

Integra o Coletivo 
Aruaz de Mulheres Fotó-
grafas e o Coletivo Literá-
rio Maria Taquara, neste 
último com foco na produ-
ção de fotopoemas e poe-
sia experimental. Também 
atua como curadora inde-
pendente.



Empaer comemora Dia do Extensionista e
72 anos do serviço de extensão rural
DA REPORTAGEM

As empresas de assistên-
cia técnica e extensão rural do 
Brasil comemoram em 6 de 
dezembro, o Dia do Extensio-
nista e 72 anos do Serviço Bra-
sileiro de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater). Em Mato 
Grosso, o serviço é executado 
pela Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e Ex-
tensão Rural (Empaer), vincu-
lada à Secretaria de Estado 
de Agricultura Familiar (Seaf), 
que está presente em 94% dos 
municípios. A empresa atende 
por ano mais de 47 mil agricul-
tores familiares entre mulhe-
res rurais, indígenas, pescado-
res, jovens e outros.

Em homenagem ao Dia 
do Extensionista Rural, repre-
sentantes dessa profissão no 
país se reuniram em uma we-
binar nacional. O encontro foi 
promovido, na terça-feira (01), 
pela Associação Brasileira das 
Entidades Estaduais de As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Asbraer) em parceria 
com a Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais 
(Emater/MG). A transmissão 
contou com mais de 600 es-
pectadores que acompanha-

ram a exibição de vídeos so-
bre a extensão rural realizada 
em diferentes regiões do país, 
bem como depoimentos des-
ses profissionais que atuam 
ao lado dos agricultores.

Conforme dados da As-
braer, o Brasil possui hoje 
aproximadamente 15 mil ex-
tensionistas rurais presentes 
em mais de cinco mil municí-
pios e atendem mais de dois 
milhões de famílias rurais por 
ano. O presidente da Empaer, 
Renaldo Loffi, fala que a mis-
são do extensionista é levar 
conhecimento e tecnologia 
para o campo com papel pri-
mordial no fortalecimento da 
agricultura familiar auxiliando 
nas atividades da lavoura, pe-
cuária e outras. Loffi acredita 
na contribuição dos técnicos 
da Empaer para o desenvolvi-
mento da agricultura no Esta-
do. Ele comenta que em 2019, 
foram realizados 137 mil aten-
dimentos para 47.560 agricul-
tores familiares nas principais 
cadeias produtivas: Pecuária 
de Leite, Café, Cacau, Fruticul-
tura, Olericultura, Apicultura e 
outras. No mesmo ano, foram 
financiados recursos na or-
dem de R$ 54,6 milhões para 
investimento e custeio através 
de projetos de crédito elabo-

Foto: João de Melo

A empresa atende por ano mais de 47 mil agricultores familiares

AGRICULTURA FAMILIAR. Brasil possui 15 mil extensionistas que atendem em média 2 milhões de famílias por ano
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rado pela empresa.
“É impossível pensar no 

desenvolvimento de progra-
mas e projetos para a agricul-
tura sem a presença do ex-
tensionista da Empaer, lá no 
campo”, enfatiza.

DESENVOLVIMENTO
RURAL
Em MT, o serviço de ex-

tensão rural foi constituído ofi-
cialmente no dia 15 de setem-
bro de 1964, marco histórico 
para a agricultura e pecuária 
que oferece serviço público 
gratuito aos produtores rurais. 
A Associação de Crédito e As-
sistência Rural de Mato Grosso 
(Acarmat) executou os progra-
mas de assistência técnica e 
extensão rural até 1976, quan-
do foi extinta, nascendo a Em-
presa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de 
Mato Grosso (Emater), empre-
sa pública, vinculada à Seaf.

Em 1992, foi instituída a 
Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Exten-
são Rural (Empaer) em decor-
rência da fusão da Emater, da 
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária (Empa) e da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Agrícola (Codeagri), das quais 
é sucessora.

DA REPORTAGEM

Uma pesquisa apon-
ta que 70% das famílias em 
Cuiabá estavam endividadas, 
em novembro. Em outubro, 
esse número era de 71,2%. 
O levantamento, feito pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) em parceria 
com o Instituto de Pesquisa 
e Análise da Fecomércio em 
Mato Grosso (IPF-MT), mos-
tra queda no número de fa-
mílias inadimplentes, tanto 
para aquelas que possuem 
contas em atraso, saindo de 
42,4% em junho para 35,1% 
em novembro, quanto para 
aquelas que não terão condi-
ções de pagar, que registrou 
17,2% também em junho e 
passou para os atuais 12,6%.

O principal tipo de dívi-
da continua sendo o cartão 
de crédito, envolvendo 71,7% 
das famílias endividadas – o 
terceiro aumento consecu-
tivo da pesquisa. O uso de 
carnês, que aparece em se-

DA REPORTAGEM

Negociações externas: 
no acumulado de janeiro a 
novembro de 2020, as expor-
tações brasileiras de lácteos 
apresentaram acréscimos de 
aproximadamente 40,00% 
ante o mesmo período do 
ano passado, o que corres-
ponde a um total de 22,78 mil 
t. Fatores como as elevadas 
cotações do dólar influencia-
ram para este cenário.

Já com relação às im-
portações, o aumento foi 
menos expressivo: 14,89%, 
ou 151,70 mil t neste mesmo 
comparativo. Para se ter uma 
ideia, somente o mês de se-
tembro foi responsável por 

guida, apresentou queda 
no mês, atingindo 36,8%. No 
comparativo com o mes-
mo período do ano passa-
do, houve aumento no uso 
dessas duas modalidades 
de consumo, quando alcan-
çavam 69,9% e 32,7% das fa-
mílias, respectivamente. O 
tempo comprometido com 
dívidas apresentou mais um 
recuo – a quarta consecutiva.

São 6,6 meses, em mé-
dia, vinculados a uma dívida 
parcelada. Já no mês ante-
rior, eram sete meses nes-
ta condição e 7,4 meses se 
comparado com novembro 
de 2019. 

Com relação à parce-
la da renda comprometida 
com dívida, a pesquisa atual 
registrou mais um recuo – o 
quinto seguido – e corres-
ponde a 22,3% da renda fa-
miliar. 

O percentual atual se 
aproxima do registrado em 
novembro passado, de 20,9%, 
situação considerável aceitá-
vel, não ultrapassando 30%.

DA REPORTAGEM

Na sexta (4), foram aber-
tos para trânsito os primeiros 
10 km de pavimentação da 
MT-129 em Gaúcha do Norte. 
As obras na rodovia estadual 
são um marco importante, 
pois representam a primeira 
ligação asfáltica da cidade.

A pavimentação da MT-
129 é realidade através de 
uma parceria social entre o 
Governo do Estado e a Asso-
ciação dos Usuários da Rodo-
via MT-129 e Extensão (AMEX 
MT-129). Com valor em R$ 
32.814.780,01, 85% da obra é 
custeada pelo Governo do 
Estado e 15% pela Amex MT-
129 com arrecadação junto 
aos produtores rurais, co-
merciantes e sociedade em 
geral. A MT-129, sentido Pa-
ranatinga, faz ligação com a 
MT-020, tem pouco mais de 
118 km de extensão e no pro-
jeto de pavimentação está 
dividida em três trechos, os 
10 km finalizados pertencem 
ao primeiro trecho que tem 
um total de 39,042 Km.

O presidente da As-
sociação, Ari do Prado, co-
mentou que a estimativa é 
finalizar a pavimentação do 
primeiro trecho em dezem-
bro de 2021. “Temos uma 
equipe alinhada, todo mun-
do querendo realizar esse 
sonho de Gaúcha do Norte e 
graças aos esforços em con-
junto comemoramos a rea-
lidade deste asfalto na MT-
129”, comentou. 

“Já estamos trabalhan-
do a readequação dos outros 
dois lotes para apresentar o 
projeto ao Sinfra. Estamos 
bastante animados e o go-
verno está interessado na 
obra”, pontuou Ari.

O presidente da Asso-
ciação voltou a agradecer o 
empenho do estado, “que-
ro agradecer o governador 
Mauro Mendes, o vice-go-
vernador Otaviano Pivetta e 
o secretário Marcelo Padeiro 
pela ideia de lançarem essas 
parcerias sociais e a confian-
ça que estão tendo com as 
associações para tocar uma 
obra dessa”, finalizou.

Principal tipo de dívida continua sendo o cartão de crédito

Incertezas e movimentos atípicos ocorreram na cadeia leiteira

Obras são marco, representando primeira ligação asfáltica da cidade

CUIABÁ

70% das famílias estão endividadas;
maior parte é por cartão de crédito

EM 2020

Importações de lácteos
batem recordes, diz Imea

GAÚCHA DO NORTE

MT-129: primeiros 
10 km de asfalto 
são abertos

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

18% deste total (23,16 mil t), 
em virtude das precipitações 
escassas enquanto a deman-
da esteve aquecida. Este é o 
maior volume importado da 
série do Imea que iniciou em 
2017.

Dessa quantidade, a 
Argentina correspondeu 
com 60,23% dos embarques, 
seguida do Uruguai, com 
56,46%. Este cenário é de-
corrente da Taxa Externa de 
Exportação Comum (TEC) de 
28,00% para produtos lácteos 
fora do Mercosul, sendo mais 
viável para o país importar de 
nações pertencentes ao acor-
do.

Em 2020, incertezas e 
movimentos atípicos ocorre-

ram na cadeia leiteira em vir-
tude dos impactos gerados 
pela Covid-19. Neste sentido, 
o varejo foi um dos setores 
mais impactados diante do 
comportamento dos con-
sumidores no período. Isto 

porque, com a reclusão da 
população em casa e com o 
fechamento do comércio, al-
guns derivados foram mais 
demandados que outros, im-
pulsionando assim as cota-
ções.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701142200  061120891
279002700384300  017667681
279002700567400  971285709
279030300284700  024392091
279632500   270264510001
279608400   830878501001
279573700   288117400001
279002700766100  007103911
279002701356600  048814791
279621800   850172131002
279002701654500  033263769
279002701368600  031676791
279002701684900  016126331
279644600   245069560001
279002700148800  924018051
279002701022200  051643799
279002700669800  018167491
279002701505400  071050219
279002701346200  0531330257
279002701232100  056530321
279002701450100  029164411
279002800698400  034651181
279002701279900  550816491
279002800547000  483286501
279002800760000  024389961
279002800827500  045058051
279002701076900  052272341
279958300029500  005327911
279002800866600  025026421
279002800434200  022489141
279002701591800  031648941
279002701172400  016755691
279002700335200  013883161

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, com sede a Rua 
das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, 
vem NOTIFICAR os beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo de (05) 
cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os 
beneficiários:

CONTRATO   C P F / C N P J 
279002701133500  013883161
279002800462900  004884821
279002700491000  017745431
279002700759600  035170291
279002701197200  021177911
279037700007700  958974961
279002701356100  655466101
279002701698800  003363612
279002701506400  024791531
279002800486200  459096361
279002701609500  057760411
279002800736900  032593011
279002800835200  028263411
279002800831900  987471001
279002800035500  163084108
279002700517100  985859839
279002800710700  057353389
279002800607000  708895701
279002800919900  023019501
279002800585300  277029328
279778400                    154592490001
279002900040900  062544771
279002700784300  037582101
279002701194300  536517901
279972300012300  020910141
279689200                    095011900001
279002800939100  046540691
279025000001100  007206771
279002701329200  028061961
279002700909100  980748301
279002701284500  419467405
279002800217400  974172111
279002400070400  496412981

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA 

 TOMADA DE PREÇO N° 016/2020 TIPO MENOR PREÇO – 
EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 13/01/2021 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
OSVALDO CRUZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE FILADELFIA, SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE 
MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão 
ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefei-
tura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado 
por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 08 de dezembro de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 017/2020 TIPO 

MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 19/01/2020 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SU-
BESTAÇÃO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO (PSCIP) E SEUS COMPLEMENTARES CONFORME PROJETOS 
EM ANEXO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZ FELIPE MAR-
TINS MARQUES. MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. 
Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 
07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de 
Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: lici-
tacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de 
licitações.  Juína-MT, 07 de Dezembro de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ MT
Extratos De Aditivo De Contratos

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 E Alterações)

Terceiro Termo Aditivo Do Contrato Nº 009/2020 – Data: 04/12/2020 – Objeto 
Do Aditivo: Aditar A Cláusula Terceira Do Contrato Quanto Ao Valor – Contra-
tado: Um Construtora E Engenharia Ltda - Cnpj: 26.237.379/0001-41 – Valor 
Aditado: Decréscimo De 35.348,84.

Quarto Termo Aditivo Do Contrato Nº 009/2020 – Data: 04/12/2020 – Objeto 
Do Aditivo: Aditar A Cláusula Terceira Do Contrato Quanto Ao Valor – Contra-
tado: Um Construtora E Engenharia Ltda - Cnpj: 26.237.379/0001-41 – Valor 
Aditado: Acréscimo De 93.906,29.

PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ/MF 03.476.538/0001-65 | NIRE 51.3.0000215-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA 

O Diretor Presidente da companhia, no uso de suas atribuições, em atenção 
ao disposto no Estatuto Social da companhia e ao Artigo 44, Parágrafo 6º da 
Lei nº 6.404/76, convoca os senhores acionistas da Paranatinga Agropecuá-
ria S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, às 11 horas, do dia 17/12/2020, na sede social da Compa-
nhia, localizada na Cidade de Sorriso, Mato Grosso, na Fazenda Paranatin-
ga, na Rodovia dos Pioneiros, km 18, bairro Gleba Barreiro, Zona Rural, para 
deliberar acerca de alteração no Estatuto Social para prever a possibilidade 
de resgate da totalidade das ações preferenciais Classe A da Companhia, 
sem a necessidade de Assembleia Especial. Sorriso/MT, 02/11/2020. Adilson 
Santana Borges – Diretor Superintendente.

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)

Nova Mutum – MT, 08 de dezembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Objeto: aquisição de veículos novos, zero-quilômetro. Tipo: menor preço 
por item - Data de abertura: 21 de dezembro de 2020. Horário: 09h00min - 
local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 08 de dezembro 2020, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para contratação de pessoas 
jurídicas prestadores de serviços técnicos profissionais na área da saúde, 
para realização de exames especializados, para atender as 
necessidades no atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), das quais foram vencedoras as empresas: I tens - 
821633,821636,227110, SOLINO MEDICINA, DIAGNOSTICO E 
IMAGEM LTDA inscrita no CNPJ sob o número 32.797.646/0001-38 no 
valor de R$ 57.606,20; Itens - 219057, 195545, MARQUES & MARQUES 
ATIVIDADE DE CLINICA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
20.607.664/0001-20 no valor de R$ 59.118,00; Itens 195544, 208951, 
820862, MARTINELLI MANFRIN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 22.540.908/0002-01 no valor de R$ 
111.016,50; Itens - 828168, 194311, 824410, CLELIA BERTHOLINI 
AGUILAR inscrita no CNPJ sob o número 06.087.008/0001-13 no valor 
de R$ 47.292,70. Foram fracassados os itens: 821634,197361, 820848, 
820847, 219154, 230993, 828179, 828180, 828178, 219157, 833547, 
219163, 219147, 219165, 828169, 828171, 828172, 828173, 828174, 
828175, 828176, 828170, 219156, 219166, 219150, 210148, 833545, 
219152, 219153, 828177.Os representantes assinaram a ata 
renunciando a intenção de interpor recursos.
Nova Mutum - MT, 08 de dezembro de 2020.

Sergio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 08 de dezembro de 2020.

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 08 de dezembro de 2020, 
com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de serviços de roçadas, amontoamento, 
dessecagem e remoção de entulhos em terrenos baldios e áreas públicas 
do perímetro urbano da cidade, sendo vencedora a empresa FELL 
JARDINAGEM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 38.201.849/0001-04 no valor de R$ 197.000,00 ( cento e 
noventa e sete mil reais ). Os representantes de empresas não 
manifestaram interesse em interpor recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2020

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público a retificação do aviso de resultado do procedimento 
licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS EM VIAS 
URBANAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. Onde-se-lê: 
SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 
17.254.689/0001-83, Valor Global da Licitação de R$ 115.347,76; LEIA-
SE: SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, 
CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, Valor Global da Licitação de R$ 
115.347,16.

Marisete M. Barbieri

DE AVISO DE RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 021/2020

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 LEILOEIROS PARA 
A REALIZAÇAÕ  DE LEILÃO, ASSESSORIA NA ESTRUTURAÇÃO DE 
LEILÕES PÚBLICOS, PRESENCIAIS E/OU ELETRÔNICOS, VISANDO 
A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) DE TERCEIROS NÃO 
RETIRADOS/REGULARIZADOS/RECLAMADOS, RECOLHIDOS NOS 
PÁTIOS, HÁ MAIS DE 60 DIAS DE ACORDO COM O ART. 328 DO CTB, 
NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, O 
credenciamento ocorrerá no período de 10 DE DEZEMBRO DE 2020 à 18 
DE DEZEMBRO DE 2020, ou quando houverem interessados, desde 
que, dentro do período de vigência do Edital, 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.

Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE N° 016/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA A 
FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento da referida 
licitação será através do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. 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. 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 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAMES, REFRIGERANTES, 
GELO, LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, MESAS E CADEIRAS DE 
PLÁSTICO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS 
DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT. O 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. 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 ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO torna público o RESULTADO DO 
Procedimento Licitatório de Pregão Presencial Nº 091/2020, tendo como 
objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA PARA 
ATENDER USUÁRIOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO – UPA (URGENCIA E EMERGENCIA) E CENTRO 
ESPECIALIZADO SINTOMATICO RESPIRATORIO (COVID-19), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO”, conforme a seguir: 
EMPRESA VENCEDORA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO 
MEDICO LTDA, CNPJ Nº 03.395.990/0001-00, ITEM COD. Nº 838737 
Valor Unitário R$ 28,99, Valor Global de R$ 753.740,00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2020

Pregoeiros

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2020



Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 09 de dezembro de 2020 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Dois meses depois, Grêmio esboça
até sete trocas ao rever Santos
DA REPORTAGEM

A invencibilidade do 
Grêmio já dura 16 jogos e 
é a maior de 2020 em se-
gundo período atingido 
na temporada. A última 
derrota gremista foi justa-
mente para o Santos, ad-
versário desta quarta-feira 
(9), pela Libertadores, na 
Arena. Mas o contexto indi-
ca uma situação diferente 
de dois meses atrás.

O Tricolor pode ter 
mais de meio time de mu-
danças para o confronto 
decisivo nas quartas de fi-
nal da competição em re-
lação ao jogo com o Peixe 
do dia 11 de outubro. O clu-
be gaúcho se diz em uma 
fase nova e não vê parale-
los entre as duas partidas.

“É outro momento, 
outra realidade. O próximo 
jogo é de outra competi-
ção, nossa postura vai ser 
diferente, temos que apro-
veitar nosso bom momen-
to. Já em casa a gente con-
seguir um bom resultado”, 
diz Lucas Silva, titular na-
quela ocasião.

“Quarta começa uma 
partida de 180 minutos. 
Eles nos venceram no úl-
timo encontro com lances 
bem interessantes. Mas 
passou. O Santos tem nos-
so respeito, como sei que o 
Santos respeita o Grêmio”, 
disse Renato Gaúcho.

Além, claro, da obvie-
dade que o último adver-
sário a conseguir bater o 
Grêmio tenha sido o San-
tos com decisões da arbi-
tragem reclamadas pelo 
clube gaúcho. Renato ti-
nha 3 problemas: Geromel 
e Kannemann voltavam 
há pouco aos treinos pela 

Covid-19 e eram baixas. E 
Jean Pyerre também es-
tava afastado pela doen-
ça. Matheus Henrique era 
mais um fora, suspenso.

Apesar do mistério 
sobre Jean e Kannemann, 
a dupla deve ser titular 
na Arena junto com o ca-
pitão. Victor Ferraz e Dio-
go Barbosa, que ficaram 
no banco na Vila Belmiro, 
também são mudanças 
consideradas certas. No 
meio, Renato escalou Ro-
binho, Thaciano e Lucas 
Silva. Bem diferente do 
atual momento no qual 
privilegia Darlan e Maicon 
junto a Matheus Henrique, 
titular incontestável no 
meio.

Vanderlei, Pepê, Luiz 
Fernando e Diego Sou-
za começaram o jogo na 
derrota na Vila Belmiro e 
também devem estar em 
campo na Arena. Mais de 
meio time diferente para o 
confronto na Libertadores. 
“Aquela derrota ficou para 
trás, nem lembramos dela, 
nossa sequência é outra, 
nossa postura, nossa evo-
lução. Uma competição 
diferente. Vamos tentar 
aproveitar o embalo que 
estamos em todas as com-
petições”, completou Lu-
cas Silva.

Aquela partida tam-
bém ficou marcada pela 
manifestação de Maicon 
depois do apito final. Cons-
ciente, o volante apontou 
publicamente os proble-
mas do Grêmio ainda no 
gramado da Vila Belmiro e 
fez uma cobrança por me-
lhora. E a partir dali as coi-
sas deslancharam.

Não foi, claro, a ma-
nifestação sozinha a gerar 

Foto: Lucas uebeL

Pepê e Diego Souza foram titulares na Vila Belmiro

LIBERTADORES. Peixe é último adversário a conseguir vencer o Tricolor, em 11 de outubro

Inter precisa de vitória histórica para avançar

Foto: DivuLgação

DA REPORTAGEM

Debatida há meses, a si-
tuação de Lucas Veríssimo no 
Santos ganhou um capítulo 
extremo na última segunda-
-feira. O zagueiro, insatisfeito 
pelo insucesso na negocia-
ção com o Benfica, vetada 
pelo Conselho Fiscal do San-
tos na semana passada, con-
versou com o técnico Cuca e 
pediu para não jogar contra 
o Grêmio, nesta quarta, às 
18h15, em Porto Alegre, pela 
ida das quartas de final da Li-
bertadores.

Como a cúpula e a co-
missão técnica santista rea-
giram à notícia? O que levou 
Lucas Veríssimo a pedir o 
afastamento nesse momen-

to da temporada? Como fica 
a situação do zagueiro a par-
tir de agora?

A notícia pegou o San-
tos de surpresa. Justamente 
pelo fato de o próprio Verís-
simo já ter entrado em cam-
po em dois jogos (LDU e Pal-
meiras) após a negociação 
ser barrada. Tanto diretoria 
quanto comissão técnica se 
veem de mãos atadas em 
meio ao ocorrido, por moti-
vos diferentes.

O presidente Orlando 
Rollo sempre foi o maior en-
tusiasta da venda de Lucas 
Veríssimo ao Benfica, che-
gando a dizer que seria a 
“salvação do clube”, em gra-
ve crise financeira. A repro-
vação do Conselho Fiscal fez 

Cuca e Lucas Veríssimo se cumprimentam antes de treino do Santos

SANTOS

O que levou Veríssimo a
pedir para não jogar mais

Foto: ivan storti

Foto: vitor siLva

DA REPORTAGEM

O Inter terá de viver 
uma noite nada menos do 
que histórica diante do Boca 
Juniors em La Bombone-
ra, hoje, às 20h30, se quiser 
avançar às quartas de final 
da Libertadores. A equipe de 
Abel Braga desafia o inédito 
e terá de quebrar escritas em 
sua saga para tentar garantir 
a vaga na próxima fase.

O Colorado só se classi-
fica se vencer por dois gols 
de diferença, ou por um gol 
desde que balance as redes 
ao menos duas vezes — 2 a 1, 
3 a 2 e assim por diante. Uma 
vitória colorada por 1 a 0 leva 
a decisão aos pênaltis. Mas 
o histórico transforma uma 
missão já difícil em um feito 
quase heroico. Seja pelo lado 
colorado ou pelo viés xeneize.

O Inter nunca se clas-
sificou na Libertadores após 
não vencer um jogo de ida no 
Beira-Rio. E o Boca Juniors ja-
mais foi eliminado num due-
lo de mata-mata após largar 
com vitória como visitante. O 
Colorado disputa a competi-

ção pela 13ª vez e vive o seu 
23º confronto eliminatório. 
São 16 classificações e seis 
eliminações até aqui.

Em 22 duelos de mata-
-mata, o Inter fez o primeiro 
jogo como mandante em 
oito oportunidades. Avançou 
em cinco e foi eliminado em 
três.

Em 1980, o Inter ficou 
no 0 a 0 com o Nacional no 
primeiro jogo da final. Foi 
derrotado por 1 a 0 no Cen-
tenario na partida da volta e 
amargou o vice. Depois, em 
2012, a equipe empatou sem 
gols com o Fluminense e 
caiu com derrota por 2 a 1 na 
volta, pelas oitavas de final.

Do outro lado, o Boca 
disputa a Libertadores pela 
29ª vez. E nunca foi elimina-
do em La Bombonera após 
vencer o duelo de ida como 
visitante. Mas a equipe já caiu 
em seu estádio: amargou 
três eliminações com derro-
tas para o Santos de Pelé, em 
1963, o Defensor-URU, em 
2008, e Independiente del 
Valle, em 2016. Todas após 
perder o jogo da ida.

SÓ UM MILAGRE

Inter desafia o inédito 
e terá de quebrar
escritas contra o Boca

DA REPORTAGEM

O Botafogo tem 15 ro-
dadas para tentar o que con-
seguiu poucas vezes nesse 
Brasileirão: vencer. Em 19º 
lugar com 20 pontos e cin-
co derrotas consecutivas, o 
time de Eduardo Barroca 
precisa de pelo menos oito 
vitórias para tentar evitar o 
rebaixamento, número que 
significa mais que o dobro 
dos três êxitos alcançados 
até o momento. As três vitó-
rias que o Botafogo tem no 
Brasileirão aconteceram no 
primeiro turno: Atlético-MG, 
Palmeiras e Sport. A situação 
fica mais complicada quan-
do se faz a comparação com 
os desempenhos dos últimos 
anos. Em 2014, por exemplo, 

ano do último rebaixamento, 
o Botafogo tinha vencido seis 
vezes após 23 partidas. Nas 
15 rodadas restantes, o time 
foi ainda pior: só três vitórias 
e dois empates. Terminou o 
Brasileirão na 19ª colocação, 
com 34 pontos.

Antes de 2020, o ano 
com o menor número de 
vitórias até a 23ª rodada ha-
via sido 2009, com quatro 
êxitos. Na ocasião, a equipe 
terminou a competição em 
15º lugar, com 47 pontos. 
É o exemplo mais recente 
ao qual o Botafogo pode se 
agarrar para tentar a reação 
agora. Há 11 anos, o Botafo-
go encerrava as 23 primeiras 
partidas do Brasileirão com 
23 pontos e com a necessida-
de de praticamente dobrar o 

BOTAFOGO

Metade das vitórias do
mesmo período em 2014

As três vitórias do Botafogo no campeonato
foram no primeiro turno

número de vitórias que tinha 
até então no Brasileiro. E con-
seguiu. Com uma arrancada 
na reta final, o time buscou 
sete vitórias e três empates, 
além de ter somado mais cin-
co derrotas.

Naquele momento, o 
Botafogo conseguiu passar 
por adversários difíceis e que 
estavam brigando na parte 

com que as partes, até então 
alinhadas no discurso, paras-
sem de falar a mesma língua.

Tanto Rollo quanto seus 
aliados receberam mal a no-
tícia. O mandatário entende 
que não era o momento de 
Lucas Veríssimo pedir para 
não jogar e que a atitude 
do zagueiro vai atrapalhar a 
equipe em campo. A comis-

são técnica, especialmente 
Cuca, também ficou inco-
modada com a situação. O 
treinador perde o melhor 
zagueiro do elenco no mo-
mento mais decisivo da tem-
porada. No último sábado, o 
técnico elogiou Lucas Veríssi-
mo publicamente e se mos-
trou favorável à venda do de-
fensor.

resultado. O presidente 
Romildo Bolzan também 
manteve conversas próxi-
mas com Renato. Algumas 
escolhas têm sido diferen-

tes por parte do treinador, 
dando mais espaço para 
jogadores formados em 
casa e também usando 
força máxima com mais 

de cima da tabela, como os 
que a equipe tem pela frente 
agora. Venceu Internacional 
(2º colocado), Atlético-MG 
(7º), São Paulo (3º) e Palmei-
ras (5º). Os próximos com-
promissos do Botafogo no 
campeonato são contra São 
Paulo, às 20h30 de hoje, no 
Morumbi, e Inter, às 18h de 
sábado no Beira-Rio.

frequência no Brasileiro.
Nas quatro linhas, 

Renato contou com Jean 
Pyerre apto e bem fisica-
mente como diferencial. 

Também fez claros ajustes 
táticos com mudanças vi-
síveis na maneira de late-
rais e extremas jogarem. E 
isso vem dando resultados.
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Governo formaliza cooperação
para pavimentação da MT-206
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), vai formali-
zar nesta quarta-feira (9) um 
termo de cooperação junto à 
Prefeitura de Paranaíta para 
pavimentação de 57,5 km da 
rodovia MT-206, na região 
Norte. Assinam a cooperação 
o governador Mauro Mendes, 
o secretário de Estado de In-
fraestrutura e Logística, Mar-
celo de Oliveira, e o prefeito 
de Paranaíta, Antônio Rufatto. 
A MT-206 será pavimentada 
no trecho entre Paranaíta e 
o acesso à Usina Hidrelétrica 
Teles Pires. Com a assinatura 
da cooperação, a Sinfra será 
responsável por realizar a li-
citação das obras, excluindo 
alguns serviços que serão 
executados diretamente pela 
prefeitura, como por exem-
plo sinalização, proteção 
ao meio ambiente e obras 
complementares. Neste mo-
delo de cooperação não há 
transferência de recursos ao 
município. Segundo Oliveira, 
as cooperações garantem a 
execução de obras de quali-
dade, com menores custos. 
Isso porque as licitações têm 
apresentado uma média de 
25% de redução nos valores 

das obras, visto que os muni-
cípios são responsáveis pela 
realização de alguns serviços 
que seriam de responsabili-
dade da Sinfra caso não hou-
vesse a cooperação.

COOPERAÇÕES
Neste ano, outras 11 co-

operações já foram firmadas 
para pavimentação de 457 
km de rodovias nos municí-
pios de Porto dos Gaúchos, 
Ipiranga do Norte, Itanhangá, 
Aripuanã, Sorriso, São José do 
Rio Claro, Nova Maringá, Ca-
nabrava do Norte, São Félix 
do Araguaia, Santo Afonso e 
Tangará da Serra.

Em Porto dos Gaúchos, 
foi formalizada cooperação 
para pavimentação de 64,54 
km na rodovia MT-220, no 
trecho que vai do entronca-
mento da BR-163 até o en-
troncamento da MT-170. Em 
Ipiranga do Norte, a coope-
ração prevê pavimentação 
de 22,14 km na rodovia MT-
010, do trecho do entronca-
mento da MT-484 até o en-
troncamento da MT-242. Em 
Itanhangá, foi firmada coo-
peração para o asfaltamento 
dos 11,29 km da rodovia MT-
242, do município até Ipiran-
ga do Norte. Tanto as obras 
em Ipiranga do Norte, quan-
to em Itanhangá, devem ser 

DA REPORTAGEM

Duas pessoas morreram 
em um acidente na noite de 
segunda-feira (7) na BR-163 
em Rondonópolis. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, 
o acidente foi um engaveta-
mento entre três caminhões. 
A Rota do Oeste e a Polícia 
Rodoviária Federal também 
estiveram no acidente, regis-
trado por volta de 23h no km 
116 da BR-163, em Rondonó-
polis. A pista ficou interditada 
no sentido norte até às 3h42 
desta terça (8).

“O primeiro veículo es-
tava com falha na sinalização 
e, na subida, dois veículos 
que estavam atrás bateram 
nele também devido à chuva 
intensa. O primeiro tombou, 
o segundo ficou preso entre 
os veículos e o terceiro bateu 
por trás”, explicou o tenente 
dos bombeiros, Murilo Perei-
ra Xavier.

O primeiro caminhão 
estava carregado com ma-

DA REPORTAGEM

Uma jovem foi assassi-
nada a facadas na segunda-
-feira (7) pela mulher dela 
em Planalto da Serra. A víti-
ma, Elizama Cristina Moreira, 
25 anos, foi esfaqueada no 
pescoço pela mulher dela, 
Michelle da Costa Lara, 32. A 
suspeita fugiu e não foi loca-
lizada. Elas estavam juntas há 
três anos.

A Polícia Civil investiga 
o assassinato e está atrás da 
suspeita de ter cometido o 
crime. De acordo com a Polí-
cia Civil, o crime será enqua-
drado como feminicídio. Uma 
testemunha informou à polí-
cia que estava com a vítima 
e a suspeita tomando cerveja 
e que elas começaram a bri-
gar e se agredir. A testemu-

DA REPORTAGEM

No ano de 2020, diante 
da crise financeira desencade-
ada em razão da pandemia do 
novo coronavírus, o Governo 
do Estado trouxe diversas al-
ternativas aos proprietários de 
veículos para que pudessem 
colocar a documentação dos 
mesmos em dia.

Uma das medidas foi a 
prorrogação do calendário de 
pagamento do IPVA e do Li-
cenciamento Anual para o últi-
mo trimestre do ano. A medida 
abrangeu veículos com placa 
finais 4 e 5; 6 e 7; e 8, 9 e 0, 
bem como os parcelamentos 
do IPVA já realizados, incluindo 
os referentes a exercícios ante-
riores.

No caso do licenciamen-
to, por exemplo, o pagamento 
para veículos com placas final 
8, 9 e 0 pode ser feito até o dia 
31 de dezembro. “Essa foi uma 
forma encontrada pelo Gover-
no de dar um fôlego a mais nas 
finanças de empresários e pes-
soas físicas nesse momento de 
pandemia”, observou o diretor 

de Veículos do Detran-MT, Au-
gusto Cordeiro.

Além dos prazos pror-
rogados, os proprietários de 
veículos também puderam 
quitar seus débitos veiculares 
com pagamento parcelado no 
cartão de crédito, através das 
empresas credenciadas junto 
ao Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT).

Desde que iniciou o ser-
viço até este mês já foram par-
celados mais de R$ 15 milhões 
em débitos veiculares, entre 
IPVA – inscrito ou não em dí-
vida ativa, Seguro DPVAT, Taxa 
de Licenciamento e multas. 
Com isso, mais de 18 mil veícu-
los conseguiram voltar a circu-
lar no Estado com a documen-
tação em dia.

“O parcelamento é uma 
forma de disponibilizar aos 
proprietários de veículos alter-
nativa para quitar seus débitos 
à vista ou em parcelas men-
sais, saindo da inadimplência e 
com a imediata regularização 
da situação do veículo”, des-
tacou o presidente do Detran-
-MT, Gustavo Vasconcelos.

Foto: Divulgação

Cooperações garantem a execução de obras de qualidade, com menores custos

Acidente foi registrado por volta de 23h no km 116 da BR-163

PARANAÍTA. Trecho de 57 km será pavimentado entre a cidade e o acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires

RONDONÓPOLIS

Engavetamento entre três
caminhões mata duas pessoas

PLANALTO DA SERRA

Jovem é morta a facadas pela
mulher dela durante discussão

PRAZOS E MEDIDAS

As alternativas para
regularizar veículos

Foto: Divulgação

nha, então, decidiu ir embora. 
Quando estava na rua, ouviu 
gritos da vítima e minutos 
depois a encontrou muito fe-

Michelle (de óculos) é suspeita de matar Elizama

Após início do serviço, foram parcelados
mais de R$ 15 mi em débitos

Foto: RepRoDução/Facebook
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deira. Os dois outros trans-
portavam calçados e são da 
mesma empresa. O Corpo 
de Bombeiros retirou as víti-
mas das ferragens. As duas 

pessoas que morreram são 
homens. Um era o motorista 
do primeiro caminhão e o se-
gundo era passageiro do se-
gundo veículo envolvido.

Outras três pessoas fo-
ram socorridas ao Hospital 
Regional de Rondonópolis. 
As causas e o tipo do aciden-
te serão apontados pela PRF.

entregues ainda neste ano.  
Em Aripuanã, a cooperação 
garantiu o asfaltamento de 
41,69 km da MT-208, no tre-
cho que vai da sede da cida-
de de Aripuanã até Passagem 
do Loreto, no entroncamento 
da MT-418. Já em Sorriso, foi 
firmada cooperação para pa-
vimentação de 34,45 km da 
MT-485, conhecida como Es-
trada do Morocó, localizada 
na divisa entre o município e 
Santa Rita do Trivelato.

Também foi formaliza-
da cooperação para o asfal-
tamento de 81,09 km das ro-
dovias MT-492 e MT-249 para 
interligar as cidades de Nova 
Maringá e São José do Rio 
Claro por vias pavimentadas. 
Já com as prefeituras de Ca-
nabrava do Norte e São Felix 
do Araguaia foram firmadas 
cooperações para pavimen-
tação de 69 km da MT-109, do 
trecho que vai do entronca-
mento da MT-322/BR-080 até 
o entroncamento da MT-412, 
em São Felix do Araguaia.

Além dessas obras, se-
rão asfaltados 75,22 km da 
MT-240, do trecho que vai do 
entroncamento da MT-240/
MT-358, em Tangará da Serra, 
até o fim da pavimentação 
urbana do município de San-
to Afonso, em parceria com as 
duas prefeituras.

rida e chamou a polícia. Uma 
ambulância foi ao local, mas 
Elizama não resistiu. Ela foi 
encontrada caída no quintal e 

tinha uma perfuração do lado 
esquerdo do pescoço. O cor-
po da vítima foi encaminhado 
para exame de necropsia.
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