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ENCONTRO COM MENDES 
Prefeitos eleitos e reeleitos do 
DEM fazem reunião no Paiaguás

O governador Mauro Mendes (DEM), se reuniu com os gestores 
na manhã de ontem no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. MEndes tem 
feito reuniões com blocos de prefeitos para planejar as ações volta-
das a 2021. Conforme o senador Jayme Campos, os novos prefeitos 
terão um cenário muito mais favorável do que na última gestão, pois 
agora o estado está consertado.       Página - 3

MICHEL ALVIM

O Governo do Estado começa a colher frutos em seu trabalho de investimento na infraestrutura 
escolar. A Secretaria de Estado de Educação tem 12 escolas praticamente prontas – entre refor-
ma geral e novas construções – que deverão ser entregues às comunidades em breve.    Página -7

ENTREGUES EM 2021

12 escolas estão em fase
de fi nalização no estado

Laboratório
dará mais
segurança na
comercialização

O laboratório de verifi -
cação de medidores de 
umidade de grãos, que 
foi inaugurado pelo Insti-
tuto de Pesos e Medidas 
de Mato Grosso (Ipem), 
vinculado à secretaria 
de Estado de Desenvol-
vimento Econômico (Se-
dec) vai trazer segurança 
nas relações comerciais.
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IMUNE À COBRANÇA

O STF decidiu que as operações de exportação indireta, ou seja, realizadas atra-
vés de Empresas Comerciais Exportadoras ou das chamadas Tradings Compa-
nies, estão imunes da cobrança do Funrural.         Página  4
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A finalidade da comunicação é fazer-se 
entender, por isso preciso saber para 
quem quero falar e o que é preciso falar. 
Ninguém fala com todo mundo ao mes-
mo tempo

Existe um triangulo com seus três pon-
tos, ligando a Av. Coronel Escolástico, o Alto 
do Rosário e o Palácio das Águias na prai-
nha, e na ponta do triangulo tinha o “bura-
cão”, e que depois virou o poço d’água, que 
abastecia os antigos moradores do bairro 
areão, e quem conhecia aquela região, co-
nhecia como “buracão” e nunca se falou 
que ali existia a “ilha de banana”. Por que 
buracão?

Todos os antigos moradores do bairro 
do “areão”, composto pelas Ruas:  São Be-
nedito, São Francisco e Av. Coronel Esco-
lástico, sempre ouviam seus ancestrais a 
contar a “Lenda da Alavanca de Ouro”, e 
que constituía em relatos que aumenta-
vam de pessoa para pessoa que dispunha 
a contar, e que em resumo também con-
tamos:

Em Cuiabá, se achava ouro por toda 
“parte”, bastava fazer um buraco, logo en-
contrava ouro, e os primeiros moradores 
construíam as suas casas em cima da des-
coberta, por isso, as ruas eram tortas e os 
alinhamentos irregulares.

Contam às “estórias” que um negro es-
cravo que estava lá do Alto do Rosário, e 
olhar em direção ao que hoje está a Av. Co-
ronel Escolástico, na meia noite na escuri-
dão da antiga Cuiabá, avistou um brilho de 
doer nos olhos, e avistou nas imediações 
do lugar chamado de “buracão” visualizou 
um objeto reluzente em forma de uma 
“Alavanca de Ouro”, e logo pela manhã to-
dos os moradores do areão, já disparavam 
as suas versões: uns diziam que ali morava 
a “mãe da terra” ou a “mãe do ouro”.

E por lei da época, o negro escravo te-
ria que contar primeiramente ao seu dono, 
para que este pudesse tomar posse da 

riqueza do “achado”, e como o escavo es-
palhou para todos, antes de contar ao seu 
Dono, este por dia após dia, teve como cas-
tigo receber as chibatas nas mãos do Feitor, 
e fazia os escravos “cavucar” em busca da 
Alavanca de Ouro.

E ali formou um enorme buracão, e este 
ao desbarrancar, engoliu a todos, e morre-
ram todos os escravos que trabalhavam a 
procura da “alavanca de Ouro”, e assim, to-
dos os moradores evitavam em passar por 
ali, pois se ouviam choros e urros dos espíri-
tos dos escravos que ficaram enterrados no 
buracão, e diziam que o local ficou “mal as-
sombrado” pois todas as noites ouviam-se 
urros, gemidos e gritos vindo do fundo do 
buracão, por isso, ficou o no nome de Bura-
cão do Largo do Rosário.

Agora, dizer que ali tem a denominação 
de “Ilha da banana”, é desrespeitar a história 
de Cuiabá, são coisas daqueles que chega-
ram “três anteontem” e que pensam que 
Cuiabá começou com sua chegada.

Como chamar “Ilha da Banana” se ali 
nunca houve plantação alguma, o que “nóis 
cuiabanos dos pés rachados” sabemos mui-
to bem, é que: ali tem sim, a “Maldição da 
Mãe do Ouro”, e, é bom ter cuidado ao me-
xer com aquilo que não se conhece, pois 
pode chegar ao desconhecido e as desco-
bertas serão muito estranhas aos projetos 
“utópicos”.

Quando participei da Audiência Públi-
ca na AL/MT – convocada pelo Dep. Wilson 
Santos em 2018, sobre a Construção da Es-
tação do VLT, no Largo do Rosário, falei so-
bre essa lenda do Buracão, e dei uma su-
gestão para que fosse construído naquele 
lugar, um monumento com um Negro e 
com uma alavanca de Ouro, como forma de 
homenagear aos escravos e para que a his-
tória da antiga e querida Cuiabá não fique 
perdida no tempo.

JOÃO EDISOM DE SOUZA É ANALISTA 
POLITICO

Campanha política e
comunicação

Se for muito exagerado ou fácil, desconfie!
para quem está no negócio, dinheiro 
não é problema. As apresentações mos-

tram pessoas que faturam 
em poucos dias o que um 
cidadão normal não ganha 
em um ano. Luxo, rique-
za, ostentação, tudo que 
o dinheiro pode comprar. 
E você só precisa investir. 
Está esperando o que, você 
não quer ser rico?

Isso vai mexendo com a 
pessoa, que acaba não per-

cebendo que tudo é exagerado e fácil, 
duas coisas que não combinam com o 
mundo dos negócios. Mas a vontade de 
ter o mesmo estilo de vida apresenta-
do é maior que a razão, e você começa 
sua trajetória para um prejuízo que vai, 
seguramente, mostrar da forma mais 
áspera possível que dinheiro fácil não 
existe.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, 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 próxima, se Deus qui-
ser!

Infelizmente algumas pessoas caem no mesmo truque mais de 
uma vez. Já fui procurado em diversas situações por quem foi 
lesado em duas, três pirâmides diferentes, e, no desespero de 
ter passado por uma sequência de prejuízos, tenta acreditar que 
o detetive possa conseguir alguma informação que ajude, de 
alguma forma, a reaver o dinheiro investido, o que, infelizmente, 
é praticamente impossível.

CLIC 
FINAL 

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

Passei a semana falando sobre pi-
râmides que, com muita frequência, 
causam prejuízos 
para pessoas que 
acreditam em pro-
messas de dinheiro 
fácil. Vamos ser sin-
ceros: “embarcar” 
nesse tipo de ideia 
pode ser fácil pois 
as histórias são cada 
vez mais elaboradas 
e envolventes, usan-
do o que mais mexe com as pessoas: 
riqueza.

Quando você é convidado para uma 
“oportunidade” como essas conhece 
várias histórias de pessoas que, dizem, 
enriqueceram com o negócio. Sem ex-
plicar o inexplicável eles tentam te 
convencer que seu “investimento” ren-
de muito e a única coisa que você pre-
cisa é colocar seu dinheiro no negócio. 
E os rendimentos, sempre exagerados, 
se tornam ainda mais expressivos à me-
dida que você aumenta a cifra investi-
da. Além disso você ganha sobre as 
pessoas que “arrastar” para o suposto 
empreendimento, o que parece ainda 
mais atraente, afinal, é ganhar sobre 
um dinheiro que sequer é seu.

Nesse contexto eles mostram que, 

JOÃO EDISOM DE SOUZA

A Fundação Cultural Palmares, entidade fe-
deral que tem entre suas finalidades primordiais a 
promoção da cultura afro-brasileira, publicou nota 
anunciando a remoção de 27 nomes de sua lista de 
Personalidades Negras —todos eles, desnecessário 
dizer, homenageados em períodos anteriores ao 
mandato do presidente Jair Bolsonaro.

Entre os excluídos estão intelectuais e artistas 
com amplo reconhecimento nacional e internacio-
nal e notória contribuição para o enriquecimento 
da cultura brasileira —que tem em sua matriz afri-
cana um patrimônio inestimável.

Basta citar a escritora Conceição Evaristo, a 
cantora Elza Soares, os compositores Gilberto Gil e 
Martinho da Vila e a ambientalista e ex-senadora 
Marina Silva para que se tenha a dimensão do des-
pautério.

É conhecido, infelizmente, o diapasão ide-
ológico obtuso e retrógrado que tem norteado a 
atuação de diversos órgãos do governo federal em 
sua guerra contra conquistas civilizatórias identi-
ficadas como articulações de um fantasmagórico 
marxismo cultural que estaria a assombrar o mun-
do.

Tem sido assim, por exemplo, na recorrente 
negação da ciência, no desmonte de controles am-
bientais, na inércia regressiva da área da educação 
ou no antiglobalismo tosco da diplomacia oficial. A 
indicação de Sérgio Camargo para presidir a Fun-
dação Palmares ficará como um dos emblemas 
dos disparates do bolsonarismo. Trata-se de um 
negro que parece ter sido alçado ao cargo apenas 
como provocação a movimentos militantes.

Camargo tem pautado sua atuação pelo re-
visionismo histórico, que inclui o questionamento 
do racismo, e por um impulso lúgubre de apagar 
conquistas notáveis da população afro-brasileira 
e de seus representantes. Como outros expoentes 
do governo federal, parece viver num mundo pa-
ralelo, descolado dos fatos e evidências históricas.

Suas explicações para a exclusão dos home-
nageados —entre as quais uma portaria que passa 
a restringir a distinção a pessoas mortas— soam 
como meros artifícios para dar seguimento aos 
objetivos persecutórios que tem implantado na 
instituição. Mais que justificadas, as reações de 
personalidades, negras ou não, que se manifesta-
ram contra a decisão sublinham a anomalia ins-
taurada na Fundação Palmares pelo radicalismo 
bolsonarista.

Editorial

A política da exclusão

NOVO DESAFIO
O ex-comandante da PM, coronel Zaqueu 

Barbosa, foi diagnosticado com leucemia lin-
focítica crônica. A informação foi confirmada 
pela esposa Cíntia Selhorst nas redes sociais. 
“É o mais novo desafio a ser superado. Daqui 
para frente, nada muda: coragem, força, cui-
dado e vida que segue”. Zaqueu é o coronel que 
teve o nome envolvido no escândalo das escu-
tas telefônicas, descoberto no governo Pedro 
Taques. Ele foi condenado a 8 anos pelo caso. A 
doença é mais comum em pessoas acima de 55 
anos e, embora não tenha cura, costuma pro-
gredir lentamente.

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!

PRAGA NACIONAL
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 

desembargador Gilberto Giraldelli, reconheceu 
o que infelizmente é uma realidade no Brasil: a 
compra de votos nas campanhas eleitorais. “Não 
sejamos puritanos e inocentes em dizer que não 
há compra de votos nos dias das eleições. Agora, 
é preciso sim que a classe política tenha consci-
ência que se for descoberto e se for comprovado, 
haverá consequências e as consequências são 
graves. É perda de mandato”, afirmou, durante o 
julgamento que cassou o mandato do deputado 
estadual Carlos Avalone.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Suas explicações para a exclusão dos 
homenageados soam como meros 
artifícios para dar seguimento aos ob-
jetivos persecutórios que tem implan-
tado na instituição

“ “ Um veículo foi consumido pelas chamas após cair em um valetão na 
madrugada de domingo, em Sinop. O acidente foi registrado no cruza-
mento das avenidas Itaúbas com Jequitibás, no Jardim das Palmeiras. 
As vítimas conseguiram sair do carro e foram levadas para atendimento 
médico pelo Corpo de Bombeiros. Com o impacto, o carro pegou fogo e 
ficou completamente destruído. Uma guarnição policial foi até o hospi-
tal pegar a versão da motorista, mas ela relatou que havia bebido e não 
se lembrava de como havia ocorrido o acidente.
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Prefeitos eleitos e reeleitos 
do DEM se reúnem com o Mendes

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), se reuniu com 
os gestores na manhã de on-
tem (14), no Palácio Paiaguás, 
em Cuiabá. Desde a última 
semana, o governador tem 
feito reuniões com blocos 
de prefeitos para planejar as 
ações voltadas a 2021.

“O senhor [Mauro Men-
des] não está só fazendo o 
resgate financeiro do estado. 
Está resgatando a credibili-
dade do Governo. Quando 
apresentamos nossas de-
mandas para o senhor, rece-
bemos respostas sinceras. Se 
é sim, é sim, se é não, é não. 
É um modelo de franqueza 
e honestidade que nós espe-
ramos da política, enquanto 
cidadão”, relatou o prefeito 
eleito de Juara, Carlos Sirena.

O prefeito reeleito de 
Canarana, Fábio Faria, lem-
brou da promessa cumprida 
sobre a Escola 31 de março, 
que havia sido demolida em 
2016 sob a promessa de uma 
nova construção – que só foi 
iniciada na atual gestão

“A escola está pratica-
mente pronta, e foi um gran-
de desafio, porque era uma 
escola estadual condenada. E 
o senhor foi lá na campanha, 
fez o compromisso, passou o 
recurso e já estamos entre-
gando a escola”, citou.

O compromisso de pa-
vimentar um importante 
trecho da MT-100 foi mencio-
nado pela prefeita reeleita de 
Torixoréu, Inês Moraes.

“O governador prome-
teu um trecho de 18 km en-
tre Torixoréu e Pontal do Ara-
guaia. O senhor prometeu 
e hoje as máquinas estão lá 
para concluir esta obra. Com-
promisso cumprido”, disse a 
gestora.  

Para a prefeita reeleita 
de Carlinda, Carmelinda Mar-
tinez, o diferencial da atual 

gestão é “administrar falando 
a verdade”.

“Antes nós tínhamos fal-
ta de confiança. Gastei três 
bolsas e três sapatos subindo 
e descendo escadas, levando 
centenas de documentos, e 
nada era cumprido. O senhor 
tem uma forma diferente de 
administrar. A forma de ad-
ministrar falando a verdade, 
olhando no olho. Governo de 
parceria, atento e que res-
peita o recurso público. Esse 
programa Mais MT é muito 
ousado, é desenvolvimento 
para a gente. Está de para-
béns pelo carinho, atenção e 

ENCONTRO COM MAURO. Gestores eleitos se reuniram com ele no 
Palácio Paiaguás na manhã de ontem

Foto: Michel AlviM

Encontro serviu para planejar ações em 2021 

respeito pela nossa região”, 
destacou.

Conforme o senador 
Jayme Campos, os novos pre-
feitos terão um cenário muito 
mais favorável do que na últi-
ma gestão, pois agora o esta-
do está consertado.

“O governador recupe-
rou a autoestima da popu-
lação, as finanças do Estado. 
Tinha município que estava 
até 11 meses sem receber na 
Saúde. Vocês agora estão 
com a faca e o queijo na mão 
para fazer uma bela adminis-
tração”, assegurou.

De acordo com o pre-

sidente estadual do DEM, 
Fábio Garcia, a parceria com 
os prefeitos tem facilitado a 
entrega de resultado para a 
população.

“Hoje Mato Grosso, sob a 
liderança do Mauro, vive um 
novo momento. Contas em 
dia, repasses em dia e vocês 
poderão usufruir disso, muito 
diferente do que ocorria no 
passado. Os prefeitos conti-
nuarão tendo muito apoio 
do Governo de Mato Grosso e 
poderão fazer um bom traba-
lho, saindo do mandato com 
a sensação do dever cumpri-
do”, pontuou.

Deputados sugerem que legislação de Mt 
se adeque às de MS 

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM

O pesquisador e chefe 
geral da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Jorge Antonio 
Ferreira de Lara e a secre-
tária do Meio Ambiente de 
Mato Grosso (Sema), Mauren 
Lazzaretti, participaram da 
reunião remota da Comissão 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Recursos Naturais 
da Assembleia Legislativa. 
Eles falaram sobre os impac-
tos ambientais causados pe-
las recentes queimadas no 
pantanal mato-grossense 
que originaram mortes de 
animais e destruição da ve-
getação.

Na reunião também 
foi determinado que, após 
a conclusão do relatório fi-
nal com ações e propostas 
de recuperação da área, a 
Comissão vai encaminhar 
sugestões de leis ao gover-
nador de Mato Grosso para 
se adequar a legislação de 
Mato Grosso do Sul. Para os 
parlamentares, Mato Grosso 
tem uma legislação aquém 
a do estado vizinho.

“Temos diferenças mui-
to grandes envolvendo os 
dois estados. Observamos 
que as leis de Mato Gros-
so do Sul estão bem mais 
avançadas do que aqui. Ou-

vimos as explanações dos 
representantes da Embrapa 
e também da Sema para co-
nhecermos melhor as ques-
tões do Pantanal e das áreas 
úmidas, e principalmente, 
para que possamos aproxi-
mar as normativas e leis de 
Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul”, explicou o presiden-
te da comissão, deputado 
Carlos Avallone (PSDB).

Durante a apresen-
tação, o representante da 
Embrapa mostrou notas téc-
nicas com algumas suges-
tões de ações denominadas 
emergenciais para serem 
implementadas no Pantanal 
ao longo do próximo ano. 
Ele também falou sobre as 
substituições de gramíneas 
e percentuais de pastos na-
tivos da área. “Esse desafio 
que está sendo apresentado 
por todos nós trabalha na 
expectativa de um resultado 
positivo. Economicamente, 
o pecuarista de Mato Grosso 
está em desvantagem em 
relação ao de Mato Gros-
so do Sul. Isto se baseia em 
legislação diferente entre 
os dois estados. A Embrapa 
Pantanal focou muito em 
Mato Grosso do Sul e deixou 
a desejar em Mato Grosso. 
Então, estamos tentando 
buscar resgatar essa ação”, 
disse Jorge de Lara.

PANTANAL

Recuperação requer nova 
legislação para área

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
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Laboratório dará mais segurança
na comercialização, diz secretário
SÓ NOTÍCIAS

O laboratório de verifica-
ção de medidores de umida-
de de grãos, que foi inaugu-
rado pelo Instituto de Pesos 
e Medidas de Mato Grosso 
(Ipem), vinculado à secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedec) vai 
trazer segurança nas relações 
comerciais.

“Os equipamentos afe-
ridos terão um selo do Ipem 
e o produtor rural vai confiar 
na medição. Esse tipo de ini-
ciativa deve ser incentivado, é 
isso que faz Mato Grosso mais 
forte e cada vez melhor”, afir-
mou o secretário de Desen-
volvimento Econômico, César 
Miranda.

No local, serão realiza-
das das aferições dos apare-
lhos utilizados para verifica-
ção da umidade dos grãos de 
soja, milho e outras commo-
dities agrícolas. O laboratório 
será coordenado pelo Ipem 
e contou com a parceria do 
Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja) e 

da empresa Motomco, que 
comercializa medidores de 
umidade de grãos, para ser 
viabilizado.

O diretor da Aprosoja, 
Jorge Diogo Giacomelli, ex-
plicou que neste ano houve 
demandas dos produtores ru-
rais durante a safra de milho 
em relação à confiabilidade 
dos medidores utilizados pe-
las empresas.

“Conversamos com o 
Ipem sobre como viabilizar 
este laboratório, fechamos 
parceria com a Motomco, que 
é uma empresa com quem 
já trabalhamos no programa 
Classificador Legal, e graças 
ao empenho de todos con-
seguimos colocar aqui esta 
unidade que será referência 
no Centro Oeste e no Brasil. 
Estamos muito felizes com 
a parceria que trará grandes 
benefícios para o produtor 
rural”, afirmou.

O presidente do Ipem, 
Bento Bezerra, ressaltou que 
o laboratório não fará a me-
dição da umidade de grãos, 
mas irá aferir se os equipa-
mentos estão dentro das nor-
mas do Inmetro.

“Os medidores devem 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serão realizadas das aferições dos aparelhos utilizados

TECNOLOGIA. Ipem inaugurou laboratório para verificação de umidade de grãos em MT

estar de acordo com as nor-
mas do Inmetro estabeleci-
das na portaria, que preconi-
zam que todos os aparelhos 
devem ter segurança nas in-

formações de leitura e dificul-
tar ao máximo a violação do 
interior, entre outros pontos”, 
disse. “O agro vai fazer a dife-
rença no Brasil nos próximos 

anos e um laboratório como 
este em Mato Grosso é mui-
to importante para o setor. 
Estamos aqui hoje trocando 
experiências com o Ipem MT 

DA REPORTAGEM

Saber a divisão de tra-
balho dentro da colmeia é 
primordial para melhorar a 
produção de mel e esse é o 
objetivo do curso para apicul-
tores “Manejo avançado em 
apicultura”. O treinamento é 
ministrado pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral de Mato Grosso (Senar-MT) 
– em parceria com os Sindica-
tos Rurais.

Em Sinop, a aula prática 
do curso ocorreu na chácara 
da produtora rural Aparecida 
Sueli de Oliveira que cria Abe-
lhas Melipona e Uruçu. “Este 
ano não foi bom. Perdemos 
cinco enxames de Uruçu, mas 
continuo animada com a ati-
vidade. Gostei demais do cur-
so e já estou pondo os conhe-
cimentos em prática”, explica.

A apicultora também é 
artesã e por ser integrante do 
grupo de risco em relação a 
Covid-19 não frequenta mais 
feiras públicas. Como não 
pode expor seus produtos 
para venda, a profissional tem 
utilizado o seu dom no apiá-
rio. “Eu mesma construo as 
caixas de abelha e como não 

DA REPORTAGEM

Em solenidade reali-
zada na última semana, foi 
dado posse para a nova di-
retoria do Sindicato Rural 
de Água Boa para o triênio 
2021/23. A nova diretoria fi-
cou assim composta: pre-
sidente – Geraldo Antônio 
Delai; vice-presidente – Le-
one Pedro Sari; primeiro-se-
cretário – Maurício Delai; 
segundo-secretário – Eucla-
sio Garrutti Junior; primeiro-
-tesoureiro – José Luiz Po-
lizelli e segundo-tesoureiro 
– César Friedrichs. A mesa de 
suplentes da diretoria ficou 

posso ir às feiras, estou tocan-
do dessa forma”.

Dados do último Censo 
Agropecuário – em 2017 – in-
dicam que Mato Grosso pos-
sui 532 apicultores. A maior 
produção do ramo é de mel 
com 350 toneladas ao ano, 

DA REPORTAGEM

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que as 
operações de exportação in-
direta, ou seja, realizadas atra-
vés de Empresas Comerciais 
Exportadoras ou das chama-
das Tradings Companies, es-
tão imunes da cobrança do 
Funrural. 

Assim, as operações rea-
lizadas por produtores rurais 
para uma trading ou empresa 
exportadora, nas quais o pro-
duto foi destinado ao exterior, 
estão imunes do desconto do 
Funrural. STF decidiu que as 
operações de exportação in-
direta, realizadas através de 
Tradings Companies, estão 
imunes da cobrança do Fun-
rural. 

Segundo o advogado 
Frederico Buss, considerando 
que este julgamento ocorreu 
em sede de repercussão ge-
ral, a Receita Federal editou 
a Instrução Normativa nº 1975 
reconhecendo a não incidên-
cia do Funrural nas operações 
de exportações indiretas. “Por 
sua vez, os produtores rurais 
que tiveram o desconto do 
tributo nestas operações po-

derão requerer a restituição 
ou compensação dos valores 
dos últimos 5 anos”, destaca.

Outro ponto que mere-
ce destaque, com relação ao 
Funrural, é que de acordo com 
o artigo 14 da Lei 13.606/2018, 
“não integra a base de cálculo 
da contribuição (Funrural) a 
produção rural destinada ao 
plantio ou reflorestamento, 
nem o produto animal des-
tinado à reprodução ou cria-
ção pecuária ou granjeira e à 
utilização como cobaia para 
fins de pesquisas científicas, 
quando vendido pelo próprio 
produtor e por quem a utilize 
diretamente com essas finali-
dades e, no caso de produto 
vegetal, por pessoa ou entida-
de registrada no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento que se dedique ao 
comércio de sementes e mu-
das no País”.

Portanto, na comercia-
lização pecuária entre pro-
dutores rurais para fins de 
reprodução ou criação pecu-
ária, por exemplo, não há in-
cidência do Funrural (1,3%).  A 
contribuição ao Senar (0,2%) 
nestes casos, porém, perma-
nece devida.

Treinamento de apicultura realizado em Sinop

Diretoria do Sindicato Rural de Água Boa 

Descarga de soja em Canarana

SINOP

Apicultores aprendem técnicas para
melhorar produção de colmeias

ÁGUA BOA

Nova diretoria do Sindicato Rural
toma posse para triênio 2021/23

IMUNE À COBRANÇA

Produtor rural pode 
requerer restituição 
de FunruralFOTO: SENAR-MT

FOTO: RÁDIO INTERATIVA
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com Antônio Fernandes de 
Mello, Carlos Alberto Salva-
dori, Celso Teixeira Vascon-
cellos de Oliveira, Wilson An-
tônio Prestes Stein, Adriano 

vindas de mais de 15 mil cai-
xas de colmeia.

Além das qualidades 
no consumo do mel natural, 
o instrutor credenciado jun-
to ao Senar-MT, Luiz Mainar-
di, defende que a atividade 
deva ser ainda mais aprovei-

tada devido aos benefícios 
ao meio ambiente. “Cerca de 
80% da polinização é feita pe-
las abelhas. São animais que 
contribuem para o avanço 
das outras culturas. Quanto 
mais abelhas, melhor para a 
agricultura”.

Bertella e Danilo de Mello.
Os conselheiros fiscais 

titulares são César Anderson 
Giacomolli, Cláudio Sérgio 
Pretto, Jetson Giacomolli, 

juntamente com os suplen-
tes do Conselho fiscal, Valter 
Pereira de Souza, Cheila Lo-
rini Foschiera e Elza Ferreira 
Rezende.

e aprendendo também, por-
que vamos implantar um la-
boratório em São Paulo”, dis-
se Gambarone, presidente do 
Ipem.



AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2020 – SRP 54/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 120/2020

 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e 
equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 161/2020, torna público para 
conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL 59/2020 - SRP 54/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO NOVO, ZERO QUILO-
METRO, TIPO PICK UP, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 
E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT. Com 
abertura marcada para o dia 08/12/2020 e homologada no dia 14/12/2020, teve 
como vencedor a empresa:
•	 TATIANA	CAPITANIO	–	VEICULOS	EPP	cadastrada	no	CNPJ	nº	
09.103.941/0001-25, por apresentar o valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e 
setenta mil reais).

Santa Carmem, 14 de dezembro de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 161/2020

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, através de sua Pregoeira comuni-
ca, para conhecimento das empresas interessadas, a ERRATA do aviso de 
publicação	do	edital	do	Pregão	Eletrônico	Nº	007/2020,	com	a	finalidade	de	
selecionar propostas para: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
UMA MÁQUINA BENEFICIADORA DE CAFÉ PARA O MUNICIPIO DE CO-
TRIGUAÇU-MT, CONTEMPLANDO O CONVÊNIO 0882-2018”, do tipo menor 
preço por item, a saber: ONDE SE LÊ: a partir do dia 14 de dezembro de 2020 
ás	08:00	horas,	até	o	dia	12	de	Janeiro	de	2021	às	09:00	horas.	O	início	da	
disputa	ocorrerá	no	Dia	12	de	Janeiro	de	2020	às	09:15	horas	(HORÁRIO	DE	
BRASILIA), LEIA-SE: a partir do dia 28 de dezembro de 2020 ás 08:00 horas, 
até	o	dia	12	de	janeiro	de	2021	às	09:00	horas.	O	início	da	disputa	ocorrerá	no	
Dia	12	de	Janeiro	de	2020	às	09:15	horas	(HORÁRIO	DE	BRASILIA).	Ficam	
inalteradas as demais informações em referência. O Edital completo e a Errata 
encontram-se	à	disposição	dos	 interessados	no	site:	www.cotriguacu.mt.gov.
br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Avenida 20 e dezembro, 
725,	fone	(66)	3555-1247.	Ligeane	Rocha	dos	Santos	–	Pregoeira	Oficial.	Co-
triguaçu	–	MT	14	de	dezembro	de	2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

SEXTO	TERMO	ADITIVO	AO	CONTRATO	Nº	015/2019	–	DATA	14/12/2020	
–	OBJETO:	ADITAR	A	CLAUSULA	SEGUNDA	REFERENTE	AO	VALOR	DO	
CONTRATO	REAJUSTE	INCC	-	CONTRATADO:	SIM	ENGENHARIA	EIRELI	-	
CNPJ	N.º	26.884.260/0001-60	–	VALOR	DO	ADITIVO	R$	8.861,98.

OITAVO	TERMO	ADITIVO	AO	CONTRATO	Nº	048/2018	–	DATA	14/12/2020	
–	OBJETO:	ADITAR	A	CLAUSULA	SEGUNDA	REFERENTE	AO	VALOR	DO	
CONTRATO	REAJUSTE	INCC	-	CONTRATADO	MARIA	MILAGRE	DE	ARRU-
DA	CANAVARROS	EIRELI	ME	-	CNPJ	N.º	13.731.238/0001-39	–	VALOR	DO	
ADITIVO R$ 63.208,25.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Adisonir Schneiders de Paula
Ipiranga do Norte/MT, 14 de Dezembro de 2020.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que não 
houve licitante habilitado na sessão pública da Licitação na modalidade 
Tomada de Preços n.º 010/2020 – do tipo MENOR PREÇO, empreitada 
global, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada para 
Perfuração de um Poço Tubular para Captação de Água Subterrânea no 
Município de Ipiranga do Norte/MT”. Considerando que nenhum 
proponente preencheu os requisitos necessários exigidos no Edital, a 
Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais 
declara a licitação FRACASSADA.

ENGEDELTA	 ENGENHARIA	 E	 CONSTRUÇÃO	 LTDA,	
CNPJ:	72.244.114/0001-98	torna	público	que	requereu	jun-
to	a	Secretaria	de	Estado	de	Meio	Ambiente	–	SEMA/MT	
as Licenças: Prévia (LP) e de Instalação (LI) para implan-
tação de acesso rodoviário na BR 163/MT KM 756+200 
a 756+900. Endereço: Rodovia BR 163 KM 756, Sorriso/
MT. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO do julgamento da 
Tomada de Preços nº 010/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para execução de obra de pavimentação asfáltica em ruas do Jardim 
Pioneiros na Cidade de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora do 
certame licitatório a empresa BR PAVING CONTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, no valor global de R$ 197.269,59 (cento e noventa e sete mil, 
duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Publique-
se. Marcelândia/MT, 11 de dezembro de 2020.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2020 - SRP

Marcelândia/MT, em 14 de dezembro de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - MT, através de sua 
Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma 
ELETRÔNICA sob o nº 038/2020; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de medicamentos 
para Farmácia Básica e Hospital municipal Maria Zélia do Município de 
Marcelândia – MT; ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 29/12/2020 às 
09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site 
www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e 
no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Raphaella Espíndola Benício

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa para 

construção do muro com gradil metálico no CMEBI - Recanto dos 

Encantos, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro 

e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora 

a empresa: ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

apresentou o menor preço, cuja proposta totalizou a importância de R$ 

120.344,66 ( cento e vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais, 

sessenta seis centavos). Nova Mutum - MT, 14 de dezembro de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇO N° 044/2020

Presidente da CPL

Debora Marchesan Bonini
Antono Carlos de Borja Santos

Carine Cantini Ledur

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2020
INEXIGIBILIDADE N° 009/2020

Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum, 14 de dezembro de 2020.

Carine Cantini Ledur

Bruna Tommasini

INEXIGIBILIDADE N° 010/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2020

Elizabete Costa Guimarães

Bruna Tommasini

Elizabete Costa Guimarães
Debora Marchesan Bonini

Antono Carlos de Borja Santos
Carine Cantini Ledur

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
INEXIGIBILIDADE N° 011/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão 
Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso de suas atribuições 
legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 de outubro de 2020, 
torna público que o relatório conclusivo sobre o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO denominado de “OLHARES E IMAGENS”, na 
modalidade premiação, a fim de selecionar fotografias de amadores e 
profissionais residentes no município de Nova Mutum-MT, poderão ser 
e x a m i n a d o s  n o  s i t e  e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros

Debora Marchesan Bonini
Antono Carlos de Borja Santos

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão 
Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso de suas atribuições 
legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 de outubro de 2020, 
torna público que o relatório conclusivo sobre o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO denominado de “CULTURA PARA TODOS”, 
na modalidade premiação, a fim de selecionar propostas de 
apresentações culturais, em formato de vídeo, poderão ser examinados 
n o  s i t e  e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão 
Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso de suas atribuições 
legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 de outubro de 2020, 
torna público que o relatório conclusivo sobre o 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, poderão ser examinados no site eletrônico do Município: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum, 14 de dezembro de 2020.

Nova Mutum, 14 de dezembro de 2020.
Bruna Tommasini

Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros
Elizabete Costa Guimarães
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE CORREÇÃO NO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 

055/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que no AVISO DE RESULTADO do “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
DESARMADA PATRIMONIAL DA DECORAÇÃO NATALINA EM ATENDIMENTO O 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde lê-se R$ 34.498,29 leia-se R$ 35.498,29. Matupá – MT, 
14 de dezembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 057/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 14 de dezembro de 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA	 EM	 SHOW	 PIROTÉCNICO,	 INCLUINDO	 O	 FORNECIMENTO	 DE	
MATERIAIS, SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO, E DEMAIS EQUIPAMENTOS E/OU 
SERVIÇOS	NECESSÁRIOS	PARA	A	EXECUÇÃO	DO	SHOW	QUE	SERÁ	REALIZADO	
NO REVEILLON 2021, NO LAGO MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: BAZZANA PIROTÉCNIA EIRELI - ME	 inscrita	 no	 CNPJ	
04.431.241/0001-46 com valor total de R$ 162.500,00. Matupá – MT, 14 de dezembro de 
2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 
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DA REPORTAGEM

Um homem, 37 anos, que 
foi baleado em frente à casa 
de um amigo na última sexta 
(11) Bairro Monte Líbano, em 
Sorriso, morreu no sábado (12) 
no Hospital Regional. Antônio 
Celiamar Dantas Barbosa foi 
atingido por tiros na frente da 
residência.

A Polícia Civil investiga a 
versão de que dois suspeitos 
chegaram no local em uma 
moto e chamaram a vítima no 
portão. Quando Antonio saiu 
pra ver quem era, foi atingido 
por, pelo menos, três disparos.

A vítima foi socorrida 
pelo Corpo de Bombeiros e 
levado ao hospital, mas não 
resistiu. Até o momento nin-
guém foi preso. No entanto, no 
momento do socorro, Antonio 
informou que conhecia os sus-
peitos.

O dono da casa onde An-
tonio estava disse à polícia que 
a vítima estava dormindo na 
casa dele e que o abrigou, já 
que ele havia se envolvido em 
uma briga no dia anterior com 
um dos suspeitos. O corpo de 
Antonio foi transferido e sepul-
tado na Paraíba.

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
sancionou uma lei que per-
mite que as forças de segu-
rança pública e profissionais 
da saúde utilizem veículos 
apreendidos, cujo proprietá-
rio não tenha sido identifica-
do, durante a pandemia do 
novo coronavírus. 

O projeto é de autoria 
do deputado estadual Elizeu 
Nascimento.

De acordo com texto da 
lei, o veículo automotor que 
após vistoria e exame peri-
cial não tiver identificada sua 
procedência e propriedade, 
em função de adulteração da 
numeração original, poderá 
ser utilizado pelas forças de 
segurança pública e pelos 
profissionais da saúde, em 
trabalho exclusivo de repres-

DA REPORTAGEM

Dois motociclistas mor-
reram em um acidente en-
volvendo três veículos na 
rotatória próxima ao Parque 
de Exposição de Primave-
ra do Leste, no sábado (12). 
As vítimas são Gabriel Alves 
Lima, 25 anos, e Darley Moes-
ch, 27. Segundo a Polícia Mi-
litar, cada um conduzia uma 
moto. Os veículos ficaram 
destruídos.

A perícia esteve no local 
e tenta agora informações 
do que pode ter causado o 
acidente, já que há suspeita 
que um terceiro veículo es-
teja envolvido na batida. O 
acidente está sendo investi-
gado pela Polícia Civil.

Antônio Celiamar Dantas foi socorrido, mas morreu no hospital

SORRISO

Morador morre após se envolver
em briga e ser baleado

DURANTE A PANDEMIA
Policiais e profissionais da saúde 
podem usar carros apreendidos

PRIMAVERA DO LESTE

Dois motociclistas morrem em
acidente envolvendo 3 veículos

Foto: Heverton Luiz

Gabriel Alves Lima e Darley Moesch morreram

Carros serão utilizados por profissionais da saúde e segurança

Foto: DivuLgação
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são penal e no combate ao 
novo coronavírus (Covid-19), 
respectivamente, pelo perío-
do em que perdurar o estado 
de calamidade pública, de-
clarado pelo Decreto nº 424, 
de 25 de março de 2020, ou 
norma que venha a substituí-
-lo.

“O objetivo desta lei é 
dar destinação útil a milha-
res de veículos apreendidos, 
sem ter os seus proprietários 
identificados, que abarrotam 
os depósitos públicos. 

Esses veículos, que aca-
bam sucateados, destruídos 
pela ação do tempo e pela 
falta da manutenção neces-
sária, agora serão utilizados 
em finalidades sociais do es-
tado, como repressão à crimi-
nalidade, investigações e sal-
vamento de vidas”, justifica o 
parlamentar.

12 escolas em fase de finalização
de obras; serão entregues em 2021
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
começa a colher frutos em 
seu trabalho de investimento 
na infraestrutura escolar. A 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seduc) tem 12 escolas 
praticamente prontas – entre 
reforma geral e novas cons-
truções – que deverão ser en-
tregues às comunidades em 
breve. Nessas 12 obras, foram 
investidos cerca de R$ 32 mi-
lhões sendo três delas con-
veniadas. Desse total, serão 
novas 37 salas de aulas am-
pliando a ofertas de vagas na 
rede estadual.

Cinco obras estão em 
fase final com previsão de 
conclusão no início de 2021. 
Tanto as escolas novas como 
as reformadas terão mobili-
ários, como carteira e armá-
rios, além de aparelhos de 
ares condicionados, todos 
novos. É o caso da Escola Es-
tadual Júlio Muller, em Barra 
do Bugres que teve reforma 
geral e se transformou numa 
nova escola.

Em Nobres, a EE Ma-
rechal Cândido Rondon 
também foi reformada por 
completa deixando a comu-
nidade escolar satisfeita. São 
oito salas de aula, biblioteca, 
sala multifuncional, sala de 
música, parte administrativa, 
banheiros, cozinha e refei-
tório, sem falar que recebeu 
adaptação de acessibilidade.

A EE Coronel Vanique, 
em Nova Xavantina é outra 

unidade escolar que recebeu 
reforma geral, pois estava 
prestes a ruir. Os problemas 
estruturais e falta de adequa-
ções é coisa do passado – a 
comunidade escolar não vê a 
hora de receber a escola pra-
ticamente nova.

“São escolas que, mui-
tas vezes, nunca receberam 
uma manutenção preventiva 
desde que foram inaugura-
das. Com o tempo, os prédios 
foram se deteriorando e tive-
mos que fazer reforma com-
pleta. Mais que um prédio 
novo, é conforto para alunos 
e profissionais da educação, 
é motivação para todos que 
vai refletir na aprendizagem. 
Sem falar que os pais partici-
pam mais das atividades es-
colares”, salienta o secretário 
de educação, Alan Porto.

NOVAS ESCOLAS
Em Tangará da Serra, a 

cidade não vê a hora de inau-
gurar a EE Vereador Bento 
Muniz, no bairro Altos do Ta-
rumã. Será uma escola com 
12 salas de aulas, dependên-
cias administrativas, quadra 
poliesportiva e acessibilida-
de.

5 SALAS
Em Itanhangá, a refor-

ma na EE Bromildo Lawisch, 
em convênio com a Prefei-
tura Municipal, possibilitou a 
construção de mais cinco no-
vas salas de aula. 

São até 450 novas vagas 
novas na escola. Outra esco-
la que está com a reforma 
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EE Júlio Muller, em Barra do Bugres - antes e depois, com a reforma geral

EDUCAÇÃO. Serão 37 novas salas de aulas ampliando a oferta de vagas na rede estadual
quase pronta é a EE Marechal 
Dutra, em Rondonópolis, 
com um vestiário completo 
– masculino e feminino - da 
quadra poliesportiva, além 
da estrutura física.

Em Jaciara, a comuni-
dade escolar do Distrito de 
Celma aguarda a entrega da 
EE do Campo Celestino Cor-
rea da Costa, em convênio 
com o Governo Federal. Em 
Várzea Grande, a EE Arle-
te Maria da Silva está na fila 
para ser entregue em breve 
para a comunidade escolar, 
após anos e anos de espera.

3 ESCOLAS
NA CAPITAL
Cuiabá terá em breve 

uma escola nova e duas re-
formadas por inteiro com 
tudo novo. No Bairro Pedra 
90, o sonho tão aguardado de 
ter nova unidade escolar será 
concretizado. O prédio da EE 
Mário de Castro está quase 
pronto. 

No mesmo ritmo estão 
as obras das reformas das EE 
Hermelinda de Figueiredo e 
Cleinia Rosalina que também 
fazem parte da lista das pró-
ximas inaugurações.

O secretário Adjunto 
de Infraestrutura e Patrimô-
nio, Fernando Wieczoreck de 
David, explica que as obras 
nas 12 escolas em fase final, 
faltando pouco para serem 
concluídas. “Estamos nos de-
talhes. 

São escolas reformadas 
com cara de novas e prédio 
novo”, assegura.
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