
10 de dezembro de 2020 - Fundado em 2019 - Ano II - Edição 435 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br

Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 22
QUINTA-FEIRA

PAI E FILHO
MORREM EM
ACIDENTE
NA BR-163

BRASIL 
PRECISA
REAFIRMAR
POSIÇÃO

HORÁRIO
ESPECIAL
DE NATAL
COMEÇA HOJE

PEDIDO PARA
PRORROGAR
PRAZO DE
VACINAÇÃO

Página - 07 Página -03 Página  - 07 Página -04

L.R.VERDE AMAZÔNIA SINOP PANTANAL

RECUPERAÇÃO

Nascimento
leva título
do ranking
para Sorriso

R$ 2 bi em
recursos
do Fundo
Constitucional

André Nascimento, 
Givanildo Almeida e 
Carolina Beltramin se 
sagraram campeões 
nas principais cate-
gorias do ranking do 
Circuito Estadual de 
Tênis 2020 de Mato 
Grosso, encerrado no 
último domingo, com 
a 4ª Copa Engetech de 
Tênis.                     Página  - 6

O Conselho Deliberativo do Desen-
volvimento do Centro Oeste, da 
Sudeco, aprovou recurso de R$ 1,9 
bilhão para Mato Grosso por meio 
do Fundo Constitucional do Centro 
Oeste (FCO), distribuídos entre Em-
presarial e Rural. Apesar de 2020 
ser um ano de muitos desafi os, é 
importante debater a aplicação de 
um fundo em um momento extre-
mamente relevante.
                Página  -4

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

VACINA COVID

MT terá
100 mi
de doses
até junho

O governador Mauro 
Mendes (DEM), afi rmou que a 
previsão do Ministério da Saúde 
é que a vacina contra a covid-19 
seja autorizada no fi nal do mês 
de fevereiro de 2021. O ministro 
nos informou que está previsto 
o recebimento de 100 milhões 
de doses até junho.      Página - 3

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Alta 
Floresta, Santa Carmem, Matupá e Colíder cancelaram 
a festa de réveillon popular devido ao aumento no nú-
mero de casos de Covid-19.                                Página -7

8 cidades no Nortão decidem
cancelar o réveillon popular

SEM FESTA



    

Um trabalho integrado, aonde não ne-
cessariamente o turismo venha a ser o 
carro chefe da localidade, tem muito a 
fortalecer a economia local

O processo é paulatino, mas os brasileiros pa-
recem se dar conta de que, embora o voto seja for-
malmente obrigatório para a maioria dos cidadãos, 
a possibilidade de abstenção sem maiores conse-
quências o torna facultativo na prática.

Assim o indica a série histórica. Nas eleições 
municipais de 2000, 16,2% dos eleitores não foram 
votar. Essa proporção seguiu tendência de alta 
gradual, pleito a pleito, e atingiu, agora, a marca de 
29,6%. Ainda que se considere este 2020 um ano 
atípico, em razão da pandemia de Covid-19, já em 
2016 a taxa chegava a expressivos 21,6%. Dito de 
outra maneira, os percentuais de comparecimento 
não ficam muito acima dos observados em países 
onde o voto é facultativo.

No papel, as sanções para quem não compa-
rece à urna nem justificar a ausência são duras. In-
cluem não poder participar de licitações e concur-
sos públicos, matricular-se em estabelecimentos 
de ensino oficiais e tirar passaporte. Caso o absti-
nente seja servidor público, fica sem receber seus 
vencimentos.

Na vida real, entretanto, é raro que se chegue 
a tais extremos. O eleitor tem prazo de 60 dias para 
justificar a ausência; na falta de um motivo con-
vincente, precisa pagar uma multa —mas seu va-
lor é irrisório, não excedendo R$ 4. Até alguns anos 
atrás, o incômodo de enfrentar a burocracia entre 
cartórios e bancos ainda funcionava como bom in-
centivo ao voto. Mas, com a informatização, a tare-
fa se torna cada vez mais simples.

A depender da distância que o cidadão pre-
cisa percorrer para votar e do meio de transporte 
que utiliza, pode ser mais fácil e barato pagar a 
multa do que visitar a urna. Deixar que cada elei-
tor decida se exercerá ou não o direito ao voto não 
é um problema. O Diário do Estado MT defende 
que o voto deixe de ser obrigatório, como ocorre 
na esmagadora maioria das democracias. O esva-
ziamento da norma brasileira reflete sua obsoles-
cência.

Para políticos e partidos, já não basta conquis-
tar a preferência dos eleitores —é preciso também 
motivá-los a sair de casa e ir à urna. O trabalho dos 
institutos de pesquisa também fica mais difícil.

O fato é que não devemos mais esperar com-
parecimento elevado em todos os pleitos, em es-
pecial nos municipais. Os índices tendem a subir 
ou cair conforme as disputas sejam percebidas 
como mais ou menos decisivas pelo público. Essas 
variações fazem parte da democracia e em nada 
diminuem a legitimidade dos eleitos.

Editorial

Facultativo, na prática

POLICIAIS
PENAIS
O presidente da Assembleia, deputado Edu-

ardo Botelho, tenta pacificar a relação do Exe-
cutivo com os servidores penitenciários, que 
na semana passada bloquearam as ruas do 
Centro Político Administrativo (CPA). Botelho 
defendeu a regulamentação da Polícia Penal 
Estadual e disse que deve intermediar uma 
reunião com o Governo. Segundo o parlamen-
tar, o Executivo está aberto ao diálogo. “Vamos 
retomar a conversa com o Governo. A negocia-
ção. Voltar a pacificar e dialogar. Achar um ca-
minho para atendê-los”, disse.

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!

PRIVILÉGIO
Entra ano e sai ano, o Projeto de Lei Orça-

mentária Anual continua tendo que prever uso 
de dinheiro público para um privilégio que não 
cabe mais hoje em dia. No projeto em aprecia-
ção na Assembleia, foi previsto o uso de R$ 18,82 
milhões para o famigerado FAP (Fundo de As-
sistência Parlamentar): aposentadoria e pensão 
pagas a ex-deputados e dependentes. O benefício 
é uma excrescência, uma vez que é pago para 
quem contribuiu tempo insuficiente para tal be-
nefício. O FAP já foi extinto, mas aqueles que o 
recebiam antes de seu fim continuam embolsan-
do seus proventos.

Crédito: Facebook/Reprodução
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a possibilidade de abstenção sem 
maiores consequências o torna facul-
tativo na prática“ “

O ano de 2020 vai chegando ao fim, trazen-
do reflexões por tudo que ocorreu em âmbito 
global, não imaginado por nossa geração. A 
pandemia trouxe uma série de preocupações 
em vários setores, com ações tomadas à me-
dida que havia necessidade, evidenciando que 
não estávamos preparados para o que vivencia-
mos.

Com o advento da vacina, o momento de 
planejamento para a retomada das atividades, 
seguindo os protocolos de segurança e saúde 
que estão vigentes, podem trazer novas pers-
pectivas para Mato Grosso, em se tratando do 
setor de desenvolvimento local e regional.

Um dos setores que pode agregar de for-
ma positiva nessa retomada para o Estado, é o 
turismo. Nos 141 municípios existentes, temos 
peculiaridades ímpares em cada um deles, 
presentes em segmentos como Turismo Rural, 
Ecoturismo, Espeleoturismo, Turismo Cultural, 
Turismo de Pesca, Turismo de Praia de Água 
Doce, Etnoturismo, Turismo de Eventos, Turis-
mo Gastronômico, entre outros, demonstrando 
que essa potencialidade pode auxiliar para o 
fluxo de pessoas, bem como geração de em-
prego e renda com base local e regional.

Mas para isso, a gestão municipal precisa 
compreender que o turismo vai muito além 
de apenas receber visitantes. É preciso a cons-
trução de um planejamento turístico de modo 
estrategicamente configurado no contexto de 
diálogo entre o Poder Público, a Iniciativa Pri-
vada e a Comunidade Local, de modo perene 
e efetivo.

Desenvolver as potencialidades turísticas 
de uma localidade, e consequentemente de 
uma região depende desse planejamento, bem 
como da integração dos serviços e equipamen-
tos de apoio e turísticos que compõe a estrutu-
ra do município, fundamental para a constru-
ção de um pensamento estratégico, pertinente 
com a realidade atual e sobre aquilo que se pre-
tende em relação ao destino a médio e longo 
prazo.

Com o fim das eleições, realizadas nesse 
ano de 2020 no mês de novembro, é chegado 
o momento de prefeitos e vereadores eleitos 
compreenderem seu papel e importância junto 

às suas localidades e munícipes, que deram um 
voto de confiança na esperança de que possam 
trazer melhorias em prol do coletivo, de projetos 
que agreguem para o desenvolvimento.

Com isso, é vital embasar e atrelar ações de 
planejamento, gestão, promoção e incentivo à 
comercialização do turismo, valorizando as nu-
ances existentes e permitindo que os visitantes 
tenham qualidade e excelência nos serviços 
contratados e nos atrativos visitados.

Um trabalho integrado, aonde não necessa-
riamente o turismo venha a ser o carro chefe da 
localidade, tem muito a fortalecer a economia 
local, construindo projetos pontuais em parce-
ria entre o poder público municipal e a iniciativa 
privada, para gerar emprego, renda, desenvol-
vimento com base local de modo sustentável, 
permitindo autonomia, integração e políticas de 
turismo participativas.

Pegando como exemplo a capital do Estado, 
Cuiabá, ela vai muito além de ser a sede adminis-
trativa de Mato Grosso. A Capital apresenta em 
seu processo de formação e evolução ao longo 
dos anos, traços de sua história, cultura, gastro-
nomia, presentes em prédios de seu centro his-
tórico, nas manifestações culturais de grupos de 
rasqueado, cururu e siriri, bem como na gastro-
nomia de bares e restaurantes existentes, além 
do artesanato e a já conhecida hospitalidade.

Mais do que nunca, essa retomada gradativa 
da economia, da geração de emprego e renda 
e da retomada das viagens, vai necessitar de 
planejamento, gestão, integração e qualifica-
ção profissional para que os setores de turismo 
e cultura possam gradativamente se estruturar 
e se fortalecer, de modo perene, com políticas 
públicas sérias e continuadas, mobilizando es-
forços e trabalhando para estruturar o potencial 
de Cuiabá em desenvolvimento real, capaz de 
projetar novas perspectivas e transformar reali-
dades, evidenciando o compromisso e forma de 
pertencer e caminhar junto com as comunida-
des para melhorar o local onde vivem.

É no município que a transformação e o de-
senvolvimento acontecem, com a participação 
das pessoas, projetando novas perspectivas e 
transformando realidades, melhorando o local 
onde vivem, de modo inclusivo e participativo, 
capaz de trazer o desenvolvimento endógeno 
nos municípios de Mato Grosso.

JOÃO EDUARDO SÁ COSTA MOREIRA BRITO 
É CUIABANO E MESTRE EM TURISMO PELA UNB

Mato Grosso, Turismo
e o Pós-Pandemia

Mas pagam certinho...
hora que o camarada do carrão e das via-
gens entra. “Se deu certo para mim, vai dar 

certo para você”. E isso con-
vence. Os pagamentos corre-
tos seguem a mesma lógica: 
se as pessoas que vão entran-
do no negócio não ganharem, 
não vão colocar mais pesso-
as. E é justamente quando 
o volume de investimento 
cresce que o golpe acontece. 
Então esses pagamentos ini-
ciais são, digamos, um “inves-
timento” para o lucro que vai 
surgir.

Não adianta dizer que 
uma empresa vai funcionar 

por ter esses elementos em sua apresen-
tação, afinal, sem “impressionar” não se 
angaria vítimas, e sem vítimas um golpe 
simplesmente não existe. Todo o cuidado 
é pouco em um mundão onde os golpes 
são apresentados de formas cada vez mais 
atraentes.

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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Você não pode se deixar levar por impressões iniciais quando 
for entrar em um negócio, seja ele qual for. Hoje em dia estão 
sendo cada vez mais utilizadas as estratégias de impressionar, 
de mostrar seriedade, para “conquistar” as vítimas que, quando 
devidamente convencidas, se encarregam de conquistas outras 
pessoas para a mesma “armadilha”.

CLIC 
FINAL 

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

Toda vez que uma suposta empresa 
promissora, baseada em marketing multi-
nível, surge no merca-
do, ela precisa fazer o 
básico: convencer as 
pessoas de que se tra-
ta de um excelente ne-
gócio e, claro, angariar 
vítimas. Os passos para 
isso poderiam ser es-
critos em um manual, 
pois toda vez acontece 
da mesma forma: pes-
soas ostentando su-
postos lucros obtidos, 
com carrões, viagens 
e coisas do gênero e 
pagamentos dos supostos lucros feitos de 
forma religiosamente correta aos primei-
ros que entram no negócio.

Esses argumentos são repassados, 
como uma “corrente”, entre os entusiastas 
do novo negócio. Sempre escuto que “a 
empresa é séria, as pessoas que me apre-
sentaram andam de carro novo, viajam para 
lugares caros e mudaram completamente 
suas vidas”. Outro argumento é o de que 
“todo mundo está sendo pago certinho, se 
fosse golpe, não estariam pagando”.

Mas, para o golpe dar certo, precisa ser 
exatamente dessa forma. Ninguém entraria 
em um negócio sem ter a imagem de pes-
soas que ganharam muito com ele. É nessa 

JOÃO EDUARDO BRITO

Um adolescente morreu depois de sofrer queimaduras no corpo 
após a explosão em uma churrasqueira em Campo Novo do Parecis. 
De acordo com a Polícia Civil, Waliton H.G. Dourado, 15 anos, morreu no 
domingo após ficar internado na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá. 
Ele teve 58% do corpo atingido com queimaduras de 2ª e 3º graus após 
a explosão. Ele manuseava uma churrasqueira em casa e foi jogar álcool 
com o fogo já aceso. A explosão atingiu os braços e parte do corpo do 
adolescente.
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Mendes tem garantia de Pazuello 
que vacina chegará em fevereiro
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), afirmou 
que a previsão do Minis-
tério da Saúde é que a va-
cina contra a covid-19 seja 
autorizada no final do mês 
de fevereiro de 2021.

A informação foi dada 
pelo ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, 
durante reunião com os 
governadores na terça-
-feira (08). Mauro Mendes 
participou da discussão 
por videoconferência.

Conforme as informa-
ções do ministro da Saúde, 
a vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e 
pela farmacêutica Astra-
Zeneca está em fase final 
de testes e deve ter a do-
cumentação para o regis-
tro finalizada e protoco-
lada ainda neste mês de 
dezembro.

“Após o pedido ser 
registrado na Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), a previsão é 
que até o final de fevereiro 
o órgão analise e autori-
ze a vacina, caso todos os 
procedimentos estejam de 
acordo com as normas”, 
relatou o governador.

Mauro Mendes re-
gistrou que, sendo autori-
zada, a vacina será distri-
buída pelo Ministério da 
Saúde a todos os estados, 
por meio do Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI).

“O ministro nos in-
formou que está previsto 
o recebimento de 100 mi-
lhões de doses até junho. 
No segundo semestre, se-

rão mais 160 milhões de 
doses, um total de 260 mi-
lhões de doses até final de 
2021”, afirmou.

Durante a reunião, de 
acordo com o governador, 
o ministro Pazuello asse-
gurou que todos os de-
mais procedimentos para 
a aplição da vacina já estão 
em andamento, “como a 
compra de seringas, luvas 
e a organização da logísti-
ca, priorizando os grupos 
de risco e profissionais da 
saúde”. “Continuaremos a 
articular e cobrar para que 
a vacinação da população 
mato-grossense ocorra o 
quanto antes, de forma rá-
pida e segura”, reforçou o 

Governador participou de videoconferência com o ministro 

COVID-19. Governador de MT informou que 100 milhões de doses devem ser distribuídas no país até junho
Foto: tchélo Figueiredo - Secom/mt

Governador participou de videoconferência com o ministro

DA REPORTAGEM

O vice-presidente 
da República, Hamilton 
Mourão disse em pales-
tra na Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), 
que, sempre que se fala 
em sustentabilidade no 
Brasil, remete-se à ques-
tão de meio ambiente e 
que é preciso deixar claro 
que o país é uma potência 
agroambiental e que há 
mais de 60% do território 
com a cobertura vegetal 
original.Segundo Mourão, 
é preciso reafirmar essa 
posição, porque o país so-
fre uma pressão enorme 
com relação à Amazônia, 
já que muita gente que 
vive no centro-sul do país 
desconhece e não enten-
de o que é a região.

“O presidente da 
República resolveu, no 
começo do ano, recriar 
o Conselho Nacional da 
Amazônia Legal e me dá 
a tarefa de presidir esse 
conselho, que é integrado 
por 15 ministérios e tem 
a missão de coordenar e 
integrar as políticas públi-
cas para ter sinergia e não 
dispersar esforços. 

Conversamos com 
cada governador dos es-
tados da Amazônia, enti-
dades da sociedade civil 
para entender seus ques-
tionamentos e trazê-los 

para a missão de preser-
var, proteger e desenvol-
ver a região”, disse.

De acordo com Mou-
rão, entre as missões do 
conselho estão o combate 
ao desmatamento, quei-
madas e garimpo ilegal, 
atuando com operações 
de comando e controle, 
recuperando a capacida-
de operacional dos órgãos 
de fiscalização e aumen-
tando a capacidade dos 
sistemas de monitora-
mento e apoio para ter o 
retrato em tempo real das 
ilegalidades que ocorrem 
na região. 

“O desmatamento vi-
nha aumentando desde 
2012, teve um pico no ano 
passado e, este ano, ainda 
tivemos um resultado ne-
gativo, mas o que eu que-
ro afiançar é que desde 
o mês de julho estamos 
com uma tendência de 
queda no desmatamento 
e, em novembro, a dife-
rença com relação a no-
vembro do ano passado 
foi de menos 44%. 

A Operação Verde 
Brasil começa a dar seus 
frutos e passamos a ter 
resposta eficiente no 
combate às ilegalidades e 
às pressões políticas, eco-
nômicas e ambientais da 
comunidade internacio-
nal”, afirmou o vice-presi-
dente. 

SOBRE AMAZÔNIA

Mourão diz que Brasil 
precisa reafirmar posição

Suas vendas Suas taxas

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

(66) 99976-1370

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

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

governador.

AUMENTO
DE CASOS
A Secretaria de Esta-

do de Saúde (SES-MT) no-
tificou, até o fechamento 
desta edição, 163.764 casos 
confirmados da Covid-19 
em Mato Grosso, sendo re-
gistrados 4.216 óbitos em 
decorrência do coronaví-
rus no estado.

Foram notificadas 762 
novas confirmações de ca-
sos de coronavírus no esta-
do. Dos 163.764 casos con-
firmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 3.405 estão 
em isolamento domiciliar 
e 155.632 estão recupera-

dos. Entre casos confirma-
dos, suspeitos e descarta-
dos para a covid-19, há 145 
internações em UTIs públi-
cas e 148 em enfermarias 
públicas. Isto é, a taxa de 
ocupação está em 35,98% 
para UTIs adulto e em 17% 
para enfermarias adulto.

Dentre os dez muni-
cípios com maior número 
de casos de Covid-19 estão: 
Cuiabá (36.636), Rondonó-
polis (12.118), Várzea Gran-
de (11.639), Sinop (8.662), 
Sorriso (7.065), Lucas do 
Rio Verde (6.483), Tangará 
da Serra (6.347), Primave-
ra do Leste (5.376), Cáce-
res (3.630) e Nova Mutum 
(3.495).



Mato Grosso terá R$ 2 bilhões em
recursos do Fundo Constitucional
DA REPORTAGEM

O Conselho Deliberativo 
do Desenvolvimento do Cen-
tro Oeste (Condel), da Supe-
rintendência do Centro-Oeste 
(Sudeco), aprovou recurso de 
R$ 1,9 bilhão para Mato Grosso 
por meio do Fundo Constitu-
cional do Centro Oeste (FCO), 
distribuídos entre Empresarial 
e Rural.

O governador Mauro 
Mendes participou da reunião 
online e disse que, apesar de 
2020 ser um ano de muitos 
desafios, é importante deba-
ter a aplicação de um fundo 
em um momento extrema-
mente relevante.

“Queremos que o Brasil 
reencontre o caminho do cres-
cimento e a aplicação correta, 
rápida e séria e muito impor-
tante. O tempo urge e preci-
samos fazer com que estes 
recursos gerem investimentos 
e empregos por toda a região 
Centro Oeste”, afirmou.

Os projetos para recupe-
ração econômica do Pantanal, 
tanto em Mato Grosso como 
em Mato Grosso do Sul, tam-
bém terão recursos do FCO 
com a aprovação de R$ 180 
milhões.

“Os recursos são muito 

importantes para os empre-
sários mato-grossenses que 
querem investir no Estado. Os 
pecuaristas do Pantanal, nes-
te ano em particular, precisa-
ram muito destes valores. Em 
2020, já conseguimos a dispo-
nibilização de R$ 160 milhões 
e, para o próximo ano, mais 
este montante expressivo”, 
diz o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, 
César Miranda.

Os recursos do FCO são 
acessíveis aos mais diversos 
tipos e tamanhos de empre-
endimentos, por isso, o fun-
do tem condições diferentes 
do mercado tradicional, tais 
como taxas de juros diferen-
ciadas, limites financiáveis e 
prazos de pagamento e de ca-
rência. As operações abaixo de 
R$ 1 milhão podem ser feitas 
pelos interessados diretamen-
te nas instituições financeiras 
autorizadas a operar os recur-
sos do FCO (Banco do Brasil, 
Sicredi e Sicoob).

As operações acima de 
R$ 1 milhão devem passar 
pela aprovação do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento 
Econômico (Codem), presidi-
do pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico.

Foto: Wenderson ArAujo

Estado terá R$ 2 bi em recursos para recuperar o Pantanal

RECUPERAÇÃO. Conselho da Sudeco aprovou R$ 1,9 bi para FCO Rural e Empresarial e R$ 180 mi para recuperação do Pantanal
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DA REPORTAGEM

Gabriela Freitas nun-
ca imaginou trabalhar no 
campo, mas a necessidade 
de encontrar um emprego 
influenciou a jovem a se ins-
crever no programa Campo 
Aprendiz, em Querência. No 
fim do mês passado, ela e ou-
tros nove jovens concluíram 
a parte teórica, e até março 
de 2021 aplicarão os conheci-
mentos na prática dentro de 
uma propriedade rural.

“Eu precisava entrar no 
mercado de trabalho, nun-
ca tinha tido contato com 
o campo, mas enxerguei a 
oportunidade como algo 
novo. Acabei gostando e fi-
carei muito feliz se trabalhar 
operando máquinas agríco-
las”, afirma.

Campo Aprendiz é um 
programa de aprendizagem 
rural voltado para jovens de 
18 a 24 anos, para o ingres-
so no mercado de trabalho. 
O treinamento atende à de-
manda gerada pela Lei nº 

DA REPORTAGEM

O preço da saca de 
mandioca em Mato Grosso 
está 4 vezes maior que o pra-
ticado no fim do primeiro se-
mestre. A alta é um reflexo da 
escassez do produto no mer-
cado, segundo agrônomo 
Cleonir Andrade, que é ins-
trutor credenciado do Senar-
-MT. Segundo ele, a baixa dis-
ponibilidade de uma soma 
de fatores: sazonalidade da 
cultura no estado, queda da 
produtividade em decor-
rência da irregularidade das 
chuvas, além de uma redu-
ção expressiva da aposta na 
produção de mandioca. “Nos 
últimos 10 anos, a área desti-

10.097/2000, regulamentada 
pelo Decreto nº. 5.598/2005.

Além do cumprimen-
to da legislação, essa é uma 
oportunidade de ampliar os 
conhecimentos de partici-
pantes como Laura Monteiro, 
20. Para ela, o curso aperfei-
çoou a formação como téc-
nica em agropecuária. “Com-
plementou muito o meu 
currículo e vai me ajudar no 
futuro”.

A maranhense Jakelan-
ne Fernandes está ansiosa 
para iniciar a fase prática da 
aprendizagem. “Assim que 
eu soube do Programa já 
me interessei e agora estou 
aguardando para saber em 
qual área vou trabalhar na 
fazenda”.

A turma de Querência é 
contratada pelos grupos SLC 
e Roncador e após a experi-
ência de aprendizagem, os 
jovens podem ser efetivados, 
de acordo com a decisão de 
cada empresa. Instrutor cre-
denciado junto ao Senar-MT, 
Wanderley Gusmão, acredita 

DA REPORTAGEM

Um cenário desolador. 
Animais a procura de água; 
pecuaristas em busca de so-
luções para evitar que as per-
das no rebanho sejam ainda 
maiores. O ano não tem sido 
fácil para quem vive e pro-
duz no Pantanal. O bioma 
enfrenta a pior seca dos últi-
mos 50 anos. Falta água, falta 
pasto, sobram desafios.

Diante desta nova rea-
lidade, a costumeira missão 
de vacinar o rebanho contra 
a febre aftosa tornou-se mais 
desafiadora. Muitos animais 
estão fracos, o que pode tor-
nar o manejo do gado para a 
imunização, uma ameaça.

“Os animais estão bas-
tante debilitados. Fazer esta 
movimentação nas gran-
des extensões no Pantanal 
é muito perigoso, porque 
eles não têm força suficien-
te para realizar estas mo-
vimentações e pode haver 
um número maior de óbitos 
durante este manejo para a 
vacinação”, explica Daniella 
Bueno, diretora-executiva da 
Acrimat. A condição levou 
os pecuaristas a solicitarem 

a dilatação do prazo para 
imunizar o rebanho contra a 
doença, que termina no pró-
ximo dia 15. O pedido já foi 
encaminhado oficialmente 
ao Instituto de Defesa Agro-
pecuária do Estado (Indea-
-MT) que, nesta semana, 
prorrogou a data limite para 
a imunização do rebanho no 
restante do estado. O prazo 
que terminaria no dia 30 de 
novembro e foi transferido 
para 10 de dezembro. A ex-
tensão decorre das dificulda-
des deste ano, da pandemia 
à estiagem prolongada.

A prorrogação anuncia-
da do calendário, no entan-
to, ainda não contempla os 
pecuaristas pantaneiros. Por 
telefone, o diretor-técnico do 
Indea, Renan Tomazele, in-
dicou que o pedido do setor 
deverá ser atendido. Porém, 
a “oficialização” dessa res-
posta só será feita na próxi-
ma semana.

Nesta etapa (novem-
bro) devem ser imunizados 
aproximadamente 14 mi-
lhões de bovinos e bubalinos 
em Mato Grosso, um reba-
nho estimado em 14 milhões 
de animais.

Com experiência de aprendizagem, jovens podem efetivados

Preço da mandioca está muito maior do que em maio

Solicitação leva em conta a pior seca enfrentada em 5 décadas

QUERÊNCIA

Aprendizagem rural abre oportunidades 
de trabalho para jovens

MANDIOCA

Saca chega a R$ 160, valor 4x
maior que o praticado em maio

FEBRE AFTOSA

Indea avalia pedido
para prorrogar
prazo de vacinação 
no Pantanal

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

nada ao cultivo caiu cerca de 
52%, segundo um levanta-
mento feito por pesquisado-

que os jovens estejam prepa-
rados para a nova rotina nas 
propriedades. “O curso traz 

muito embasamento e mol-
da os jovens ao mercado de 
trabalho do agro”.

res da Empaer-MT”, comenta. 
Segundo Cleonir, há entraves 
enfrentados pelos agriculto-

res e é preciso traçar pano-
ramas e perspectivas para a 
cultura em Mato Grosso.



OXIGENIO SINOP LTDA. Torna público que requere a 
Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Renovação 
de Operação (LO), alteração de razão social, mesmo en-
dereço e mesmo CNPJ, atividade comercio varejista de 
outros produtos não especificados anteriormente, Rua 
dos Manacás, n.º 2467, Setor Ind, Sul, Sinop/MT. CNPJ: 
07.505.205/0001-78. Não EIA/RIMA.

GUERINO FERRARIN E OUTROS – CPF n° 167.024.840-
20, torna público que requereu junto à Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de 
Campo Novo do Parecis – MT (CMA/CNP). As Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para a ati-
vidade: Lavagem de Veículos (Lava Jato), localizado na 
Fazenda Rincão, Rod MT 170, Km 85 e 52 Km a Direi-
ta, n° S/N – Zona Rural, município de Campo Novo do 
Parecis-MT.

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE PE-
TROLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. Esta-
dual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da Licença de 
Operação (LO), Licença Prévia (LP), Licença de Instala-
ção (LI) e Ampliação de Tancagem, atividade de comercio 
atacadista de comb. realizado por transp.. retalhista TRR, 
Rua São José, n.º 1.973, 1ª Etapa, Industrial, Sorriso/MT. 
CNPJ: 00.579.990/0003-26. Não EIA/RIMA.

VANDREI PAULO RODRIGUES – RODRIGUES AUTO 
ELETRICA, CNPJ: 19.034.947/0001-41, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop - MT , a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Operação (LO), 
da atividade principal de Comercio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores,  no Muni-
cípio de Sinop - MT, endereço: Rua São Bonifácio, 2532 
quadra 07 lote 003 Residencial Buritis.

F. PICOLI, CNPJ: 30.095.282/0001-19 torna público que 
requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambien-
te de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da atividade 
de: 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com 
uso de radiação ionizante, exceto tomografia. Endereço: 
Avenida Brasil, nº 2377, sala 01,Vila Romana. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

Dermatologia avançada MT LTDA estabelecido na Rua 
dos Amapás, número 107, Setor Comercial, CEP: 78.550-
082- Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 20.641.646/0001-65, 
Torna Público que requereu junto a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença Prévia - LP, 
Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO 
das atividades médica ambulatorial restrita a consultas 
CNAE’s 8630-5/03, 8630-5/01 e 9602-5/02-. Não foi de-
terminado EIA/RIMA. Mayara Cardoso Rezende - Campo 
bom Engenharia agrícola e Ambiental (66) 9 9716-0214

COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA, 
CNPJ 36.891.034/0001-60, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT a LP/LI/LO da área ampliada 
e Renovação da Licença de Operação (LO) da área licen-
ciada já existente, para atividade de Comércio atacadista 
de soja / Armazéns gerais - emissão de warrant, localizada 
na AV. Perimetral, S/N, Boa Esperança, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA, 
CNPJ 36.891.034/0001-60, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de 
Operação (LO) para atividade de Comércio atacadista de 
sementes, flores, plantas e gramas / Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo, localizada na AV. Perimetral, S/N, Boa Esperança, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

RC PUBLICAÇÕES 9 9984-4633

MADEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
EIRELI, CNPJ. 28.038.327/0001-71. Torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente a Renovação da Licença de Operação de uma 
Serraria com Desdobramento de Madeira, localizada no 
município de Vila Rica/MT. Não determinado EIA/RIMA.

EDI ARCARO. Torna público que requere a Secret. Es-
tadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença de Operação 
(LO), atividade de comercio varejista de comb. p/ veic. 
automotores, Assentamento Boa Esperança, s/n, Lote 
01 – Quadra 46. Entre Rios, Nova Ubiratã/MT. CNPJ: 
07.517.859/0001-11. Não EIA/RIMA.

GC CENTRO ODONTOLOGICO EIRELLI, CNPJ: 
33.399.063/0001-11, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Sinop - MT , a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Operação (LO), da atividade 
principal de  ATIVIDADE ODONTOLÓGICA,  no Município 
de Sinop - MT, endereço: Av. dos Jequitibás, 1799 Jardim 
das Palmeiras. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 018/2020 TIPO ME-

NOR 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 
10:00 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 CRIANÇA FELIZ, MU-
NICÍPIO 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: licitacao@juina.mt.gov.br  
ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 09 
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)

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2020 – DATA: 04/12/2020 
– OBJETO DO ADITIVO: ADITAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 
QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – CONTRATADO: UM 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 26.237.379/0001-41 – 
PRAZO ADITADO: LOTE I 22 DIAS; LOTE II 05 DIAS – NOVO PRAZO DE 
EXECUÇÃO LOTE I 202 DIAS; LOTE II 185 DIAS.

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.
 Rc Publicações 66 9 9984-4633

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE CONTRATOS

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
CONTRATO Nº 014/2020 – DATA: 07/12/2020 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA (FORMATO 
LETRA CAIXA) DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATADO: R S METALUR-
GICA E CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ 07.413.621/0001-46 – VALOR 
DO CONTRATO: R$ 7.169,00 – VIGÊNCIA: 31/12/2020 - ORIGEM: DISPEN-
SA N.º 008/2020.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum/MT, 09 de dezembro de 2020.
Mauro Antônio Manjabosco

Port. 041, de 15 de abril de 2020

 O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 09 de dezembro 
de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de troféus e medalhas. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens - 222256, 185556, 203028, 203027, 
820925, 820926, 820920, CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 
EPP, inscrita no CNPJ sob o número 08.349.487/0001-24 no valor de R$ 
48.050,00; Itens - 833492, 833489, 833491, 838416, 838415, P. 
MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME inscrita no CNPJ 
sob o número 21.395.275/0001-41 no valor de R$ 26.796,00. Não houve 
manifestação para interposição de recursos.

ORDENADOR DE DESPESA

PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 094/2020 - RATIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum – MT, através do Ordenador de Despesa, 
ratifica o processo de Dispensa nº 094/2020 e Processo Administrativo nº 
384/2020, tendo como objeto a “CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO RESOLÚVEL, A TÍTULO ONEROSO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DE 
2.824,63 M², LOCALIZADO NO PARQUE TECNOLÓGICO DE NOVA 
MUTUM, PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO 
LABORATÓRIO INDUSTRIAL DE NOVA MUTUM”, para a Fundação Vale 
do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social – FUVATES, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.008.342/0001-09, com base no Art. 24, inciso XIII, da 
Lei Federal nº 8.666/93. A contrapartida da Concessionária será 
composta por repasse financeiro, educacional e social. O financeiro será 
equivalente a percentuais progressivos, aplicados sobre o faturamento 
bruto dos serviços prestados pela Concessionária a terceiros, 
executados no âmbito do Laboratório.

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 09 de dezembro de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 09 
de Novembro 2020, com início às 13:30hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de  móveis, eletrodomésticos e 
itens de informática, para atender as Secretarias Municipais, da qual 
foram vencedoras as empresas: Itens - 832526, 838032, 186047, 
838000, 820278, DISMEQ COMERCIAL MPORTADORA DE MÁQUINAS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, CNPJ - 24.722.647/0001-95 no valor de 
R$ 107.799,50; Itens - 187153,832991,213840, ERICA DE FÁTIMA 
GENTIL, CNPJ - 36.656.877/0001-82 no valor de R$ 32.447,00;  Itens - 
838414,827515,220767,834728,822865, LF COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA -
ME, CNPJ – 22.328.534/0001-84 no valor de R$ 139.158,00; Itens - 
835753,829757, NOTA DEZ COMERCIO E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFO, CNPJ – 17.897.763/0001-80 no valor de R$ 
39.879,00; Itens - 178726,838399,836231,838400,838413, NOVA 
MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, CNPJ - 
08.336.002/0001-68 no valor de R$ 139.158,00; Item - 837952, ROCHA 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, CNPJ - 31.460.879/0001-88 
no valor de R$ 39.600,00. Nova Mutum - MT, 09 de dezembro de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2020

Nova Mutum, 09 de dezembro de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO PARA CORREÇÕES
DAS INCONSISTÊNCIAS NAS INSCRIÇÕES

INEXIGIBILIDADE N° 010/2020

Mauro Antônio Manjabosco - Gerente de Gabinete

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2020
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que concede prazo 
para os proponentes já inscritos para correções dos arquivos digitais, 
documentos e vídeos, apresentados ao EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO denominado de “CULTURA POPULAR E TRADICIONAL”, na 
modalidade premiação, a fim de selecionar propostas ENTIDADES, 
COLETIVOS,  GRUPOS E  ASSOCIAÇÕES DE CULTURA 
TRADICIONAL E POPULAR, no formato de apresentação em vídeo. A 
CORREÇÃO deverá ser efetuado até o dia 10/12/2020, às 23h59min, 
destaca-se que o horário exposto é do Estado de Mato Grosso. 
JUSTIFICATIVA: Em decorrência das inconsistências apresentadas no 
acesso ao link de compartilhamento dos arquivos e vídeos, assim como o 
erro apresentado no ato de download dos arquivos enviados pelos os 
inscritos ao email leialdirblanc.cultura@novamutum.mt.gov.br.

Ordenador de despesa - Port. 041/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que concede prazo 
para os proponentes já inscritos para correções dos arquivos digitais, 
documentos e vídeos, apresentados ao EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO denominado de “CULTURA POPULAR E TRADICIONAL”, na 
modalidade premiação, a fim de selecionar propostas ENTIDADES, 
COLETIVOS,  GRUPOS E  ASSOCIAÇÕES DE CULTURA 
TRADICIONAL E POPULAR, no formato de apresentação em vídeo. A 
CORREÇÃO deverá ser efetuado até o dia 10/12/2020, às 23h59min, 
destaca-se que o horário exposto é do Estado de Mato Grosso. 
JUSTIFICATIVA: Em decorrência das inconsistências apresentadas no 
acesso ao link de compartilhamento dos arquivos e vídeos, assim como o 
erro apresentado no ato de download dos arquivos enviados pelos os 
inscritos ao email leialdirblanc.cultura@novamutum.mt.gov.br.

Elena Maria Maass Lima
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Comitê 
Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao inciso III do artigo 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, faz saber que concede prazo 
para os proponentes já inscritos para correções dos arquivos digitais, 
documentos e vídeos, apresentados ao EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO denominado de “CULTURA PARA TODOS”, na modalidade 
premiação, a fim de selecionar propostas de apresentações culturais, em 
formato de vídeo. A CORREÇÃO deverá ser efetuado até o dia 
10/12/2020, às 23h59min, destaca-se que o horário exposto é do Estado 
de Mato Grosso. JUSTIFICATIVA: Em decorrência das inconsistências 
apresentadas no acesso ao link de compartilhamento dos arquivos e 
vídeos, assim como o erro apresentado no ato de download dos arquivos 
e n v i a d o s  p e l o s  o s  i n s c r i t o s  a o  e m a i l 
leialdirblanc.cultura@novamutum.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO PARA CORREÇÕES

Nova Mutum, 09 de dezembro de 2020.

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

Secretária Municipal de Educação e Cultura

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2020

DAS INCONSISTÊNCIAS NAS INSCRIÇÕES

Mauro Antônio Manjabosco - Gerente de Gabinete

INEXIGIBILIDADE N° 009/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO PARA CORREÇÕES

DAS INCONSISTÊNCIAS NAS INSCRIÇÕES
INEXIGIBILIDADE N° 010/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2020

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

Nova Mutum, 09 de dezembro de 2020.
Mauro Antônio Manjabosco - Gerente de Gabinete

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO ZERO 
KM COM NO MINIMO 7 (SETE) LUGARES PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Realização: Por 
meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento 
das propostas: das 14:00 horas do dia 11/12/2020 até às 08:00 horas do 
dia 23/12/2020 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: 
Dia 23/12/2020 as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do 
telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 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. 097/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO 
EMISSÁRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO RESIDENCIAL MARIO RAITER, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE (ITENS FRACASSADOS PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 077/2020). 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.

AVISO DE LICITAÇÃO

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

 1 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 023/2020 – 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 03 de dezembro 2020 às 08h00min 
na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante J M S CONSTRUTORA EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o nº 32.238.535/0001-91 com valor total de R$ 60.187.94. Matupá – 
MT, 08 de dezembro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação - 
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Jogo suspenso do PSG marca nova
postura em episódios de racismo

DA REPORTAGEM

Quando o argentino 
Leandro Desábato foi leva-
do a uma delegacia paulis-
ta, em abril de 2005, ime-
diatamente após o jogo do 
Quilmes contra o São Paulo, 
no Morumbi, por chamar o 
atacante Grafite de “negro 
de merda”, o futebol parecia 
caminhar para uma nova 
forma de combater o racis-
mo nos gramados.

No entanto, a ameaça 
de prisão - o zagueiro foi 
liberado após passar uma 
noite na cadeia - acabou vi-
rando apenas uma página 
a mais no histórico de ofen-
sas racistas que têm pouca 
ou nenhuma consequência 
dentro e fora de campo.

Nos 15 anos seguintes, 
o futebol continuou convi-
vendo com novos casos de 
ofensas raciais. Algumas 
com punição efetiva, como 
a eliminação do Grêmio das 
oitavas de final da Copa do 
Brasil de 2014, após a torci-
da tricolor chamar o goleiro 
Aranha, do Santos, de ma-
caco. Outras terminando, 
quando muito, em multas 
aos clubes ou jogos com 
portões fechados.

Muitos outros exem-
plos geraram mais críticas 
do que ações concretas. 
Mas na terça, um novo pas-
so foi dado, quando os jo-
gadores de PSG e Istambul 
Basaksehir decidiram inter-
romper seu jogo pela Liga 
dos Campeões da Uefa após 
o ex-jogador camaronês 
Pierre Webó, da comissão 
técnica do time turco, acu-
sar o quarto árbitro romeno 
Sebastian Colţescu de pre-
ferir uma ofensa racista. A 
origem do insulto, vindo de 

um oficial da partida, tam-
bém contribuiu para o ine-
ditismo do episódio.

A recusa dos jogadores 
do Basaksehir de retornar 
a campo obrigou a Uefa a 
remarcar o jogo para esta 
quarta. A entidade máxima 
do futebol europeu tam-
bém decidiu mudar todo 
o quarteto de arbitragem 
para a continuação da par-
tida, afastando não apenas 
Coltescu da função de quar-
to árbitro como também o 
árbitro Ovidiu Hategan e os 
assistentes Octavian Sovre 
e Sebastian Gheorghe, to-
dos romenos. O novo árbi-
tro será o holandês Danny 
Makkelie, auxiliado por Ma-
rio Diks, também da Holan-
da, e pelo polonês Marcin 
Boniek, tendo como quarto 
árbitro outro polonês, Bar-
tosz Frankowski. Relembre 
outros casos de racismo em 
campo e as consequências.

KOULIBALY
Em 26 de dezembro 

de 2018, o volante francês 
de origem senegalesa Ka-
lidou Koulibaly, do Napoli, 
foi expulso contra a Inter 
de Milão, em princípio por 
aplaudir ironicamente o ár-
bitro após levar um cartão 
amarelo, recebendo então 
o segundo. Após o jogo, 
Koulibaly revelou que tinha 
pedido ao árbitro três vezes 
para suspender a partida 
por causa das ofensas racis-
tas da torcida da Inter, mas 
foi ignorado. A Federação 
Italiana puniu o Inter com 
dois jogos sem torcida, mas 
ignorou a apelação de Kou-
libaly e manteve a suspen-
são de dois jogos ao volante 
do Napoli. O jogador já ha-
via passado outra situação 

Foto: ReuteRs

Webó discute com quarto árbitro Sebastian Coltescu e 
ouve: “Vai embora, preto” 

MANCHA NO FUTEBOL. Uefa decide mudar todo o quarteto de 
arbitragem para a continuação da partida

Tenista de Sorriso quebrou sequência dos irmãos Nunes 

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

André Nascimento, Gi-
vanildo Almeida e Carolina 
Beltramin se sagraram cam-
peões nas principais catego-
rias do ranking do Circuito 
Estadual de Tênis 2020 de 
Mato Grosso, encerrado no 
último domingo, com a 4ª 
Copa Engetech de Tênis, que 
ocorreu de 31/11 até 6/12, no 
Cuiabá Tênis Clube. Com a 
vitória de André, o título da 
principal categoria do Cir-
cuito sai de Cuiabá e vai para 
Sorriso.

Na 1ª Classe Pro (cate-
goria de maior nível técni-
co), André Nascimento, 25 
anos, professor de tênis na 
Benegas Tênis Sorriso, con-
quistou o título de campeão 
do ranking ao superar Piu 
Nunes por dois sets a zero e 
parciais de 7/5 e 2/1(des) nas 
semifinais da 4ª Copa Enge-
tech de Tênis. Assim quebrou 
a hegemonia dos irmãos Nu-
nes (Robson e Piu Nunes), 
que juntos venceram todas 
as edições anteriores.

“Foi um jogo bem di-
fícil! O Piu corre muito, está 
em todas as bolas, a bola dele 
tem muito giro, se movimen-
ta muito bem e surpreende 
ao tirar bolas da ‘cartola’, mas 

consegui confirmar meu sa-
que e isso fez diferença. Ter 
vencido ajudará a crescer o 
tênis em Sorriso. Nossos alu-
nos nos veem como inspira-
ção e isso se fortalece ao le-
var o título de número um do 
estado. É muito gratificante 
para a cidade e para a Bene-
gas Tênis”, conta o campeão.

Givanildo faturou o tí-
tulo do ranking com 640 
pontos e participação em 
cinco dos cinco torneios. A 
campanha dele acumulou 
dois primeiros lugares, um 
segundo lugar e mais duas 
pontuações de quartas de 
final. Ele foi campeão na 4ª 
Copa Engetech de Tênis e na 
Copa Imobiliária Cosentino 
de Tênis e vice-campeão na 
1ª Copa Tennis Company.

Na 1ª Classe Feminina, 
Carolina Beltramin, 13 anos, 
aluna de tênis na academia 
Tennis Company, se sagrou 
campeã do ranking e tam-
bém da 4ª Copa Engetech 
de Tênis ao superar Debora 
Lemes, 31 anos, de Tangará 
da Serra, por dois sets a um 
e parciais de 6/2, 3/6 e 10/8 
na partida final. E se torna a 
campeã de menor idade dos 
últimos anos da principal ca-
tegoria do tênis feminino de 
Mato Grosso.

TÊNIS

Nascimento quebra 
hegemonia e leva
título do ranking 
para Sorriso

semelhante em janeiro de 
2016, quando foi ofendido 
pela torcida da Lazio. O jogo 
chegou a ser suspenso por 
alguns minutos, e retomado 
em seguida.

BALOTELLI
Outro jogador com 

casos seguidos de racismo 
no futebol italiano é o ata-
cante Mario Balotelli. Um 
dos mais recentes ocorreu 
em janeiro, quando o agora 
jogador do Monza atuava 
pelo Brescia. A partida con-
tra a Lazio, pela 19ª rodada 
do Campeonato Italiano, 
foi interrompida por alguns 
minutos após gritos racistas 
contra o jogador, vindos da 
arquibancada na qual esta-
va a torcida visitante da La-
zio. Avisado por Balotelli, o 
árbitro interrompeu o jogo 
por alguns minutos no pri-
meiro tempo. O técnico da 
Lazio, Simone Inzaghi, che-

gou a pedir aos torcedores 
do seu time que parassem 
de cantar músicas contra o 
atacante do Brescia.

ARI
Em março de 2019, o 

atacante russo Pavel Po-
grebnyak, do Klub Ural, dis-
se que “não via sentido” na 
presença de estrangeiros na 
seleção da Rússia, especial-
mente o brasileiro Ari, que 
joga em clubes do país des-
de 2010 e obteve a cidada-
nia russa em julho de 2018. 
“Não entendo mesmo por 
que Ari recebeu um passa-
porte russo. É risível que um 
jogador negro represente 
a seleção russa”, afirmou 
Pavel ao jornal Komsomol-
skaya Pravda. Pelas declara-
ções, o jogador do Klub Ural 
foi punido pelo comitê de 
ética da Federação Russa 
de Futebol com uma multa 
equivalente a R$ 15 mil.
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Oito municípios do Nortão
cancelam réveillon popular
DA REPORTAGEM

Oito municípios do Nor-
tão cancelaram a festa de 
réveillon popular devido à 
pandemia da Covid-19. Algu-
mas cidades ainda analisam 
a possibilidade de queima de 
fogos. Em Sinop, a Prefeitura 
cancelou a festa por causa de 
uma possível segunda onda 
da doença na cidade. Já a 
queima de fogos, será anali-
sado se terá.

Sinop tem mais de 8,5 
mil casos registrados de Co-
vid-19 e 138 mortes em de-
corrência da doença. Ironi-
camente, vale ressaltar que 
a festa popular foi cancela-
da, enquanto uma feijoada 
de alto padrão foi realizada 
no domingo em um local 
semi-fechado, com aproxi-
madamente 5 mil pessoas 
presentes. Em nota, a Prefei-
tura esclareceu que apesar do 
cancelamento do tradicional 
“Réveillon População” e todos 
os shows que haviam sido 
programados, a queima de 
fogos ainda está em análise.

Já em Sorriso, o réveillon 
também foi cancelado pela 
prefeitura. O motivo é o au-
mento no número de casos 
da Covid-19. Entre o dia 30 de 
novembro e a última segun-
da (7), foram confirmados 206 
novos casos. O prefeito Ari La-

fin informou que o dinheiro 
que seria usado na realização 
da festa popular vai ser desti-
nado à realização de cirurgias, 
em janeiro e fevereiro.

A Prefeitura de Lucas 
do Rio Verde também deci-
diu suspender a festa da vira-
da de ano. De acordo com o 
município, deve ser realizada 
apenas a tradicional queima 
de fogos para comemorar o 
novo ano. A festa da virada 
em Nova Mutum está can-
celada, segundo a prefeitura. 
Até terça (8), o município re-
gistrava 2.333 casos da doen-
ça e 34 mortes. Em Colíder, 
a prefeitura também tomou 
a decisão de não realizar o 
evento por causa da segunda 
onda da Covid-19. A cidade já 
confirmou 1.365 casos da do-
ença e 29 mortes. Da mesma 
forma, em Santa Carmem, 
onde é realizado o tradicional 
‘Reveillon do Chopp’, a Prefei-
tura decidiu cancelar o even-
to este ano. Com 720 casos e 
oito mortes em decorrência 
da Covid-19, a Prefeitura de 
Matupá cancelou o réveillon 
para evitar novos casos da do-
ença. Já em Alta Floresta, nes-
se momento, não se discute a 
realização do réveillon. Tradi-
cionalmente, a festa é organi-
zada pela prefeitura, mas até 
agora não foi definido se terá 
ou não o evento.

DA REPORTAGEM

Representantes das 
secretarias de Cidades e de 
Desenvolvimento Econômi-
co, da Associação Comercial 
e Empresarial (Aces), da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) e servidores das pastas 
de Cidades e de Fazenda, se 
reuniram com Silvério Gerae, 
gerente de atividades ex-
ternas dos Correios de Mato 
Grosso, para tratar do pro-
blema que a implantação de 
198 Código de Endereçamen-
to Postal (CEPs), no lugar do 
78890-000, causou no muni-
cípio. Segundo o secretário de 
Cidades, Ednílson de Oliveira, 
Sorriso não tem bairros cria-
dos por lei, o que existe são 
nomes de loteamentos que 
passaram a ser chamados de 
bairros, e isso está causando 
sérios problemas com a mu-
dança dos CEPs. “A partir do 
ano que vem o município de-
verá trabalhar na criação de 
novos bairros substituindo 

DA REPORTAGEM

Duas pessoas morre-
ram em um acidente na BR-
163 em Lucas do Rio Verde, 
no fim da tarde de terça (8). 
Segundo a Rota do Oeste, o 
acidente envolveu um cami-
nhão Hyundai HR, uma car-
reta Mercedes-Benz e uma 
caminhonete GM S10. O ca-
minhão estava carregado 
com verduras, que ficaram 
espalhadas pela pista após a 
batida.

O acidente foi registra-
do por volta de 17h no km 
648. As equipes de resgate 
da Rota do Oeste estiveram 
no local. 

Uma pessoa teve a mor-
te confirmada na rodovia e 
outra vítima morreu durante 
o socorro médico. Eles foram 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Após consultar os lojistas 
a CDL Sinop solicitou e a pre-
feitura autorizou que o comér-
cio funcione, sem ônus para 
o lojista, em horário especial, 
para promover as vendas de 
Natal. O horário diferente do 
habitual inicia na quinta (10) e 
segue até dia 24 de dezembro, 
também quinta-feira.

Neste período o comércio 
de Sinop pode funcionar nos 
seguintes horários: de segun-
da a sábado, até as 21h; domin-
gos (dias 13 e 20), assim como 
dia 24 (véspera de natal), até as 
17h. A Polícia Militar, a guarda 
de trânsito e o corpo de bom-
beiros foram comunicados 
para garantir a segurança nes-
tes dias, a exemplo de como foi 
feito nos anos anteriores uma 
vez que a expectativa é de que 
no centro, 90% das empresas 
abram neste horário, e em ou-
tros polos comerciais também, 
como André Maggi e no bairro 
São Cristóvão.

O 11º Batalhão da Polícia 
Militar de Sinop lançará hoje 
a “Operação Final de Ano Se-
guro” com ampliação do po-
liciamento na região central 
devido ao horário especial. As 
ações serão feitas até o dia 4 
de janeiro, em parceria com a 
Guarda Municipal, Polícia Ci-
vil e Bombeiro, resultando em 
um aumento de 30% do efe-
tivo do dia. O comandante do 
Batalhão tenente-coronel Pe-
dro Miguel de Sousa explicou 
o reforço no policiamento. “Ha-
verá uma grande movimenta-
ção de pessoas pela cidade e 
pelo comércio. Vamos ter uma 
demanda de viaturas conside-
ráveis na rua”, explicou.

O policiamento em ou-
tras partes da cidade também 
está assegurado. “Hoje em dia 
Sinop tem aproximadamente 
214 bairros que necessitam do 
policiamento. Então dentro do 
nosso planejamento, nós ire-
mos proporcionar a seguran-
ça à população da cidade em 
qualquer região que ela esti-
ver”.

Foto: Divulgação

Festa em Sinop foi cancelada

Alguns CEPs estão funcionando normalmente

SEM FESTA. Algumas cidades ainda analisam a possibilidade de realizar a queima de fogos

CORREIOS

Sorriso deverá ter novos
bairros a partir de 2021

L.R.VERDE

Pai e filho morrem em acidente 
entre caminhão, carreta e S10

SINOP

Horário especial de 
Natal para comércio 
começa nesta quinta

Foto: Divulgação

identificados como Alecir 
Vieira, 47 anos, e o filho dele, 
Kaliston Gustavo Lima Viei-
ra, 19, que estavam no cami-
nhão. Eles seriam moradores 
de Lucas do Rio Verde.

A versão apurada é que 
a S10 teria batido no Hyundai 
que estava parado na pista 
e carregado com verduras. 
O veículo rodou na rodovia 
e veio a colidir com a carre-
ta. Com impacto, o Hyundai 
acabou tombando na pista e 
os dois ocupantes foram eje-
tados para fora.

A pista foi interditada e 
o tráfego liberado às 1h10 de 
quarta (9) após o trabalho da 
perícia e limpeza da pista pe-
las equipes da Rota do Oeste. 

O tipo e as causas do 
acidente serão apontados 
pela PRF e perícia técnica. Pai e filho estavam em caminhão envolvido em acidente

Horário especial será de hoje até dia 24

Foto: DjeFerson Kronbauer/Power Mix

Foto: Divulgação

os nomes atuais por novos e 
encaminhar para os Correios 
para que cada rua, cada bair-
ro tenha seu CEP”, disse.

Ainda, segundo Edníl-
son, alguns CEPs estão fun-
cionando normalmente, já 
outros que aparecem em 

área de expansão urbana, 
não são reconhecidos pelos 
Correios. “A gente tem que 
criar os bairros para que a 
partir daí, os Correios criem 
os CEPs”, explicou. Por en-
quanto, a pasta manterá con-
tato direto com os Correios 

para resolver as demandas 
que surgirem. “Ano que vem 
precisaremos realizar audi-
ências públicas para definir 
nomes de bairros e resolver 
de uma vez por todas o pro-
blema dos CEPs”, informou o 
secretário.
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