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Mercado de 
carne bovina 
tem ano 
positivo
O ano de 2020 entrará para a 
história como aquele em que 
o mercado brasileiro da car-
ne bovina encarou uma das 
mais desafi adoras crises de 
consumo e, apesar de tudo, 
saiu fortalecido. A análise 
vale principalmente para o 
estado de Mato Grosso, que 
se manteve como protago-
nista no setor.
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FINAL DA HISTÓRIA

Consórcio 
VLT é 
Processo
pelo Estado

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Procura-
doria Geral do Estado (PGE), 
ingressou com ação judicial 
na qual pede ressarcimento e 
indenização, no valor total de R$ 
830 milhões, contra o Consórcio 
VLT e as cinco empresas. A ação 
foi protocolada na segunda-feira 
(21) pelo procurador-geral do 
Estado, Francisco Lopes, e pelos 
procuradores do Estado Wilmer 
Cysne Neto e André Ferreira 
Pinto. O caso tramita no Fórum 
de Cuiabá.      Página - 7

Em Cuiabá, Dorner se reúne 
com o governador Mendes
O prefeito eleito Roberto Dorner (Republicanos), esteve em Cuiabá, na 
terça-feira (22), a convite do governador Mauro Mendes (DEM) para 
participar de uma reunião de boas-vindas aos prefeitos eleitos em Mato 
Grosso.            Página -7

LANÇAMENTO

O satélite Amazonia 1 já está à caminho da Índia. O embarque aconteceu em um avião B777 da 
Emirates, no Aeroporto de São José dos Campos (SP). A previsão de lançamento ao espaço é em 
fevereiro de 2021.                             Página -7
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Tudo depende de onde você quer chegar, 
quanto você quer ganhar, quanto tempo 
você quer trabalhar

Esse texto é e não é clichê. Lembra Filtro 
Solar, do Pedro Bial? Talvez. Mas o objetivo 
aqui é fazer com que você refl ita sobre o 
que quer para a sua vida. Muitas vezes va-
mos a palestras motivacionais. O engraça-
do é que elas têm puramente o propósito 
de sacudir aquilo que está adormecido em 
nós. Raramente alguém traz uma novida-
de. Difi cilmente alguém apresenta algo 
que nunca ouvimos falar. O mais importan-
te delas é provocar a autorrefl exão.

Trace metas, corra atrás dos seus so-
nhos e desejos. Ninguém o fará por ti. Está 
acima do peso? Faça refeições nos horários 
corretos, faça regimes (se isso não for um 
sacrifício). E, principalmente, faça exercí-
cios físicos regularmente. Se não tem di-
nheiro para frequentar uma academia ou 
comprar uma bicicleta, vista o tênis e cami-
nhe 20, 30 minutos. Seu corpo e sua saúde 
agradecem.

Vive reclamando que está sem dinheiro 
ou enfurnado em dívidas? Primeiro se per-
gunte por quê isso aconteceu, e em segui-
da procure meios para evitar a gastança. Se 
isso por possível, tenha dó de seu próprio 
esforço. É ele quem traz seu sustento, de 
sua família, e que poderá lhe proporcionar 
momentos de tranquilidade e lazer, agora 
e mais adiante.

Seja confi ante. Apesar de tudo, o bra-
sileiro tem uma energia natural que o faz 
reverter quaisquer adversidades. Mora de 
favor e se sente incomodado, ou que está 
incomodando? Está no aluguel e quer a 
casa própria? Tem sua casa e quer ou preci-
sa aumenta-la? Mexa-se! Faça! Só você tem 
esse poder. Repito: ninguém vai olhar com 
dó e te oferecer algo se você continuar na 
inércia. Ter uma bela casa, o carro do ano, 
viajar nas férias, estudar, se especializar, fa-
zer um mestrado, doutorado. Sair, se diver-
tir com os amigos. Todos temos algo pelo 
o que correr atrás. Há quem viva bem com 
pouco; outros, com muito. Cada um é cada 

um, mas eu falo pela fatia que busca algo a 
mais. A vida é muito curta para se contentar 
com “apenas isso”, ou “apenas aquilo”. Que-
rer crescer vai te estimular a sair do lugar-
-comum. Seja diferente, o mundo está cheio 
de padrões.

Não reclame do seu trabalho. Há milhões 
que estão em busca de um. É comum que 
em certos dias sintamo-nos enfraquecidos, 
menosprezados, diminuídos. Siga fazendo 
o melhor, o seu melhor. Sua consciência 
estará tranquila de que você usou tempo 
e energia para se sair bem em suas tarefas. 
Sentem-se estagnado no mesmo emprego 
há 15, 20 anos? Não vou entrar no mérito de 
perguntar os motivos. Apenas pense bem 
nos argumentos, porque nada é desculpa 
para reclamar “de barriga cheia”. 

Quando os 30 anos chegam, você já é 
maduro sufi ciente para não repetir certos 
erros do passado, e ao mesmo tempo ima-
turo demais para estar convicto de certas 
decisões. Não deixe isso te afl igir. As tecno-
logias vieram para fi car, e podem te ajudar 
– e muito – no seu desenvolvimento pessoal 
e profi ssional.

Tudo isso não é só imaginando um fu-
turo ideal. É para você perceber que tudo 
pode acontecer quando você der o primei-
ro passo. Conscientize-se de que há uma 
consequência para cada escolha, mas não 
tenha medo das decepções. Elas vão te aju-
dar a melhorar. Não deixe ninguém dizer 
que você não é capaz, ou que suas escolhas 
profi ssionais “não vão dar dinheiro”. Tudo 
depende de onde você quer chegar, quanto 
você quer ganhar, quanto tempo você quer 
trabalhar. Seja advogado, engenheiro, en-
fermeiro, jornalista, médico, veterinário. As 
oportunidades não vão cair do céu. Depen-
de apenas de você. 

Trace novas metas, corra atrás de novos 
sonhos e desejos. Isso é muito saudável para 
sua saúde física e espiritual.

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES É PRO-
FESSOR UNIVERSITÁRIO, JORNALISTA E 
DIRETOR DE REDAÇÃO DO DIÁRIO DO 
ESTADO MT

Corra atrás

Um natal diferente
sermos “iluminados” com esse presente.

O que tenho a dizer é que devemos 
minimizar encontros e aglomerações. Não 
é o fato de uma pessoa ser próxima que 

assegura que ela não esteja 
contaminada, ou que não vá 
se contaminar caso um de 
nós esteja com o vírus. Em 
um momento como esse de-
vemos abusar do virtual, do 
comunicador, das chamadas 
de vídeo, das conversas em 
grupo, reunir a família via 
aplicativos como o Zoom e 
aguardar, com tranqüilida-
de, a vacina que já está che-
gando (mesmo carregada de 

confl itos políticos). Vamos mostrar o amor 
que temos pelas pessoas que fazem parte 
de nossas vidas nos preocupando com sua 
segurança, para que possamos comemorar 
por muito tempo, juntos, esta data tão es-
pecial.

E a gente vai fi cando 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 
perfi l em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!

Confesso que senti um “peso” muito grande ao escre-
ver o artigo de hoje, pensando nas famílias que, infe-
lizmente, não estão completas. Vou desejar o melhor 
natal possível para todos, deixando minha solidarie-
dade e meus sentimentos para quem está convivendo 
com a dor da perda. 

CLIC 
FINAL 

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

Nem preciso dizer que 2020 foi um ano 
completamente diferente, não é mesmo? 
Fomos surpreendidos por algo que jamais 
imaginávamos, e vimos nossa rotina virar 
do avesso por con-
ta de uma ameaça 
invisível.

Em tempos 
normais eu estaria 
falando sobre reu-
nir família e ami-
gos e aproveitar a 
essência do natal 
para curtir a proxi-
midade de quem 
a gente ama. Esse 
ano a abordagem 
é diferente, pois as reuniões com as pes-
soas que gostamos pode ser um risco. É 
impossível saber quem está ou não conta-
minado, e “arriscar” é loucura.

Nesse clima de insegurança vemos a 
palavra “loucura” ganhar novas propor-
ções. Pessoas acreditando ser “imunes” 
ao vírus levaram a doença para dentro de 
casa, condenando, por vezes, quem estava 
se cuidando.

A doença avançou e muitas famílias 
chegam incompletas ao natal. Eu estou 
extremamente feliz de poder chegar com 
todos da minha família ao meu lado, talvez 
por nosso cuidado excessivo, talvez por 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

O bom gestor público, é aquele que mesmo diante das 
maiores adversidades, consegue vislumbrar uma saída de 
determinada situação desconfortável e incomoda. Mesmo, 
sendo herdara por administrações anteriores, que acaba 
causando-lhe enorme desconforto e insatisfação, em função 
da não execução daquela obra ou projeto.

O papel primordial do gestor público, é o de: pensar 
no bem-estar coletivo, ser responsável por gerir empresas 
públicas, organizações não governamentais e projetos de 
empresas privadas desenvolvidos em parceria com o poder 
público, usando sempre práticas e ferramentas de gestão 
tradicional para assegurar o funcionamento adequado da 
instituição.

Esta narrativa tem como objetivo central, resgatar um 
pouco do que foi e de que como aconteceu a implementa-
ção de um projeto alvissareiro, moderno e de abrangência 
sem igual para época, a construção do Veículos Leves Sobre 
Trilhos (VLT).

Que teve início em junho de 2011, quando políticos lo-
cais anunciaram a construção da linha de trem de 22 quilô-
metros, com um custo previsto de R$ 700 milhões, só que 
três meses depois, um novo projeto corrigiu o valor para R$ 
1,1 bilhão dinheiro este, que já foi gasto.

Anos depois, disseram que, para concretização do 
mesmo teriam que ser gastos mais 1 bilhão; resultado, a obra 
fi cou parada por anos a fi o, culminando com a prisão de ges-
tores públicos, empreiteiros, lobistas e por aí vai.

Papel de um bom estadista, não consiste apenas em 
mostrar as mazelas deixadas por governos anteriores

Felizmente, através de um  posicionamento sério e 
coerente, o governador do Estado de Mato Grosso, Mauro 
Mendes (DEM), anunciou na segunda-feira (21), em entrevis-
ta coletiva no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, que após estudo 
de viabilidade e impactos fi nanceiros, o projeto do Veículo 
Leve Sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá e Várzea Grande será fi -
nalmente descontinuado e, no lugar, será implementado o 
Bus Rapid Transit (BRT), sistema de corredores com maior 
velocidade e capacidade que corredores comuns.

Como é do conhecimento de todos, o antigo projeto 
e execução do (VLT), foi marcado por envolvimento em cor-
rupção sistêmica. Segundo o governador Mauro Mendes 
(DEM), “o consórcio responsável pela implantação do (VLT) 
vai sair devendo R$ 676 milhões ao estado”.

O governador do estado, admitiu que poderá haver ju-
dicialização do caso, segundo ele, “trens comprados, trilhos 
e equipamentos serão devolvidos e o consórcio deverá res-
sarcir o estado”.

Portanto governador, não diga que poderá haver judi-
cialização e sim que haverá judicialização, porque é inadmis-
sível que vivamos em um país, no qual, somos roubados na 
cara dura e aceitamos tudo passivamente.

Mauro Mendes (DEM), afi rmou categoricamente que 
através de estudos técnicos de que, o custo total do modal 
será de R$ 430 milhões, para ser implementado, segundo 
o mesmo estudo, outro ponto positivo, acontecerá na tarifa 
(exclusivamente do modal) seria de R$ 3,04, outro dado im-
portantíssimo diz respeito ao tempo do término da execu-
ção, 24 meses (ordem de serviço). Serão, 54 ônibus elétricos 
articulados, com velocidade de 25,02 Km/h, uma velocidade 
considerável.

Editorial

O papel do gestor público

REFLEXOS
DA ELEIÇÃO
O prefeito reeleito Emanuel Pinheiro ga-

rantiu que está sendo cobiçado por diversos 
partidos após sua vitória na eleição deste ano 
– até mesmo o DEM, sigla do governador Mau-
ro Mendes, seu desafeto declarado. Os convites 
surgem em meio a uma rixa dentro do MDB en-
volvendo correligionários que apoiaram Ema-
nuel à reeleição e outra parte que fi cou distante 
de sua campanha. Após o pleito, o prefeito reve-
lou que se sentiu “traído” por alguns membros 
da sigla. “Graças a Deus, todos os partidos, sem 
exceção, me convidaram. O que me deixa orgu-
lhoso e emocionado porque demonstra prestí-
gio do nosso trabalho”.

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 fi cará bem!

TROCA DE MODAL
O governador Mauro Mendes reuniu parte 

dos deputados para uma reunião por videocon-
ferência para explicar as razões da troca do Ve-
ículo Leve sobre Trilhos (VLT) para BRT (ônibus 
de rápido trânsito). O democrata apresentou os 
mesmos documentos que já havia mostrado, no 
início da semana, à imprensa. O objetivo é conse-
guir apoio do Legislativo na decisão. O presiden-
te da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, es-
teve presente pessoalmente no Palácio Paiaguás 
para acompanhar a reunião.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

[...] o custo total do modal será de R$ 
430 milhões, para ser implementado, 
segundo o mesmo estudo.
“ “ Um médico veterinário foi preso na quarta (23) por ameaçar e tentar 

estuprar a mulher dele, no Jardim das Américas, em Cuiabá. De acordo com 
a Polícia Militar, o suspeito, Sérgio Luis Bocardi, 53 anos, fez ‘roleta-russa’ 
com um revólver contra a própria cabeça, apontou a arma contra o cachor-
ro da família e fez ameaças contra a mulher dele. A mulher, 55, e a fi lha do 
suspeito, 24, ligaram para a polícia na madrugada e disseram que estavam 
trancadas em um quarto da casa, escondidas do veterinário, que tentava ar-
rombar a porta. Elas ainda afi rmaram que Sérgio tinha duas armas na casa 
e que estavam no quarto há três horas.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Vende mais de 10 mil 
reais por mês e quer
conhecer nossas taxas?
Ligue:

Suas vendas Suas taxas

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

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora
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Ano de 2020 foi positivo para 
mercado da carne em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

O ano de 2020 entrará 
para a história como aquele 
em que o mercado brasilei-
ro da carne bovina encarou 
uma das mais desafiadoras 
crises de consumo e, apesar 
de tudo, saiu fortalecido. A 
análise vale principalmente 
para o estado de Mato Gros-
so, que se manteve como 
protagonista no setor, ga-
rantindo e ampliando volu-
mes do produto dentro das 
exigências internacionais, 
sem desabastecer o merca-
do interno e dando novos 
passos no caminho da pro-
dução sustentável.

A avaliação é do pre-
sidente do Instituto Mato-
-grossense da Carne (Imac), 
Caio Penido. “Todos os elos 
do mercado da carne se 
reinventaram neste ano. 
Após o susto inicial causado 
pela redução no consumo 
de carne nos food services, 
pecuaristas, frigoríficos e 
varejistas se adequaram às 
novas exigências impostas 
pelo isolamento social. O 
ajuste foi rápido: as expor-
tações aumentaram em re-
lação a 2019, puxadas pela 
rápida recuperação do con-
sumo asiático e a arroba se 
valorizou. Ampliamos o ren-
dimento médio da carcaça 
e confirmamos a tendência 
de uma produção cada vez 
mais sustentável”, observa 
Penido.

Dados compilados 
pelo Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agrope-
cuária (Imea) indicam que, 
de janeiro a novembro de 
2020, Mato Grosso exportou 
452,66 milhões de tonela-

das de equivalente carcaça 
(TEC), ampliando em cerca 
de 6% o desempenho de 
2019.

O motor desse cresci-
mento foi o mercado forma-
do por China e Hong Kong, 
que de janeiro a novembro 
de 2020 respondeu por 56% 
da carne bovina exportada 
pelo estado. “Atendemos 
em quantidade e qualida-
de a demanda chinesa, au-
mentando em 60,4% o vo-
lume do ano passado, e em 
67,8% a receita com as ex-
portações”, comenta o dire-
tor de Operações do Imac, 
Bruno de Jesus Andrade.

No decorrer de 2020, a 
participação do estado no 
total de carne bovina ex-
portada pelo Brasil chegou 
a 22%, ficando, na média, 
em 21%. Além de evoluir 
no comércio exterior, Mato 
Grosso liderou a produção 
de carne em 2020, com um 
volume de 644,78 mil tone-
ladas, segundo o Instituto 

Foto: Divulgação

Perspectiva futura é de atividade cada vez mais sustentável 

BONS NÚMEROS. No balanço do ano, Imac destaca valorização da arroba e alta nas exportações

Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O quantitativo de ani-
mais também se ampliou 
em 2020. Em maio, já eram 
30,98 milhões de cabeças, 
num crescimento de 1,46% 
em relação a 2019. Mato 
Grosso segue, assim, líder 
no ranking nacional de re-
banho bovino. “Todo esse 
dinamismo da cadeia pro-
dutiva ocorre em cumpri-
mento ao Código Florestal 
Brasileiro, garantindo por lei 
a manutenção da biodiver-
sidade de Mato Grosso. Afi-
nal temos mais de 60% do 
nosso território preservado 
com vegetação nativa”, sa-
lienta o presidente do Imac.

Penido se posicionou 
neste ano como uma das 
principais vozes brasileiras a 
exigir o reconhecimento na-
cional e internacional sobre 
a sustentabilidade da pro-
dução de proteínas em cur-
so em Mato Grosso e no Bra-
sil. “Em vez de ser difamado 

no exterior como desma-
tador, deveríamos figurar 
como exemplo de produção 
de alimentos aliada à pro-
teção da natureza e à baixa 
emissão de gases de efeito 
estufa”, costuma afirmar. 
Até novembro de 2020, a 
terminação de animais com 
até 24 meses de idade cres-
ceu 26,3% entre 2019 e 2020, 
segundo dados do Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea). Além 
disso, a média estadual do 
peso da carcaça foi de 18,3 
arrobas em junho de 2020, 
superando o patamar nacio-
nal de 17,3 @/ carcaça.

“Quando projetamos o 
futuro da atividade, a pers-
pectiva é de aumento na 
eficiência com ganhos am-
bientais, pois estamos con-
seguindo produzir mais car-
ne em menos tempo e com 
menor impacto ambiental a 
cada quilo de carcaça pro-
duzida”, ressalta o presiden-
te do Imac.

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex), do Minis-
tério da Economia, unificou 
a regulamentação sobre alo-
cação e controle da utiliza-
ção de cotas de exportação 
outorgadas por outros países 
ao Brasil. Esses instrumentos 
possibilitam que determina-
das quantidades ou valores 
estabelecidos para a venda 
de produtos brasileiros no 
exterior recebam benefícios 
tarifários ao entrar nos mer-
cados de destino das expor-
tações.

O ato normativo da Se-
cex compreende a regula-
mentação de oito cotas de 
exportação: carne bovina 
(Cota Hilton), carne de fran-
go e açúcar para a União Eu-
ropeia; veículos para Colôm-
bia, Argentina e Paraguai; 
cotas administradas no âm-
bito dos acordos Mercosul-
-Israel e Mercosul-Colômbia. 
“A iniciativa permitiu, assim, 
a revogação de dispositivos 
constantes em seis outras 
portarias que tratavam de 

DA REPORTAGEM

Foi publicado o Decre-
to nº 10.586/2020, que regu-
lamenta a Lei nº 10.711/2003, 
que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Sementes e 
Mudas (SNSM). O sistema 
busca garantir a identidade 
e a qualidade do material 
de multiplicação e de repro-
dução vegetal produzido, 
comercializado e utilizado 
em todo o território nacio-
nal. O novo decreto é fruto 
do Acordo de Resultados 
2019 da Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério 

maneira dispersa sobre o as-
sunto”, explicou o secretário 
de Comércio Exterior, Lucas 
Ferraz.

Segundo ele, com a no-
vidade, os exportadores bra-
sileiros passam a contar com 
regras mais acessíveis, trans-
parentes e capazes de trans-
mitir maior segurança jurídi-
ca nas operações. Dados da 
Secex apontam que as cotas 
de exportação viabilizaram 
vendas externas brasileiras 
superiores a US$ 753 milhões 
em 2020.

Também visando a ra-
cionalização do ambiente 
regulatório do comércio ex-
terior, a Secex revogou 206 
atos normativos sobre cotas 
tarifárias de importação que 
não produziam mais efeitos. 
Ferraz destaca que essa me-
dida “reduz os custos de con-
formidade para os operado-
res de comércio exterior ao 
simplificar o arcabouço nor-
mativo que ampara as ope-
rações e está inserida no âm-
bito do amplo processo de 
desburocratização conduzi-
do pelo Governo Federal”.

da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

A atualização teve 
como objetivo adequar o 
regulamento à realidade e à 
dinâmica do setor produtivo, 
promover a modernização e 
desburocratização no setor 
regulatório, equilibrar o foco 
entre processo e produto fi-
nal, aprimorar o processo de 
certificação de sementes e 
mudas, coibir a produção e 
comercialização de produto 
ilegal e assegurar as garan-
tias de identidade e qualida-
de das sementes e mudas 
disponibilizadas no Brasil. Para a entidade a decisão mostrou-se viável em diversos pontos 

REGULAMENTAÇÃO

Governo unifica regras 
sobre cotas de exportação

NOVO DECRETO
Decreto regulamenta lei do Sistema Nacional de Sementes e Mudas

Foto: Maike toscano

Entre as alterações, 
o novo decreto busca pro-
mover a diferenciação clara 
entre o usuário e o produtor 
ilegal de sementes e mudas, 
estabelecendo condutas in-
fracionais distintas, propor-
cionais às atividades. 

O detalhamento sobre 
a identificação de sementes 
e mudas passa a ser tratado 
em normas complementa-
res, o que permite estabe-
lecer exigências distintas, 
conforme os grupos de es-
pécies.

A validade do Registro 
Nacional de Sementes e Mu-

das (Renasem) foi ampliada 
de três para cinco anos. O 
Registro Nacional de Culti-
vares (RNC) também passa a 
ter um prazo de validade de 
15 anos, prorrogável enquan-
to a cultivar estiver em uso.

O novo decreto entra 
em vigor em 90 dias. Até lá, 
os documentos emitidos 
sob a vigência do Decreto nº 
5.153/2004 serão válidos até 
a data de seu vencimento.

As normas comple-
mentares vigentes também 
permanecem aplicáveis em 
todos os pontos em que não 
contrariam o novo decreto. 



CONTRATO             CPF/CNPJ
279002900021900 772130091 
279002701188900 478995222 
279002900020800 034764901 
279002701212200 060557171 
279002800261300 017731479 
279002800674200 593764901 
279002700945900 009973491 
279614000 052841321001 
279002701561400 651470491 
279697800 078702190001 
279002800780800 046862669 
279002701605400 962134341 
279002701708500 030420681 
279002701686600 016358581 
279002701686500 016358581 
279002701636200 859131111 
279002800853800 007465382 
279002701698600 033512511 
279613000 300547020001 
279002700947300 034499379 
279002800558300 190980538 
279632500 270264510001 
279002701502200 054877911 
279002701602800 031724471 
279002701453500 058675161 
279002700195500 487628731 
279050900002800 013880971 
279002701683900 061431921 
279972200005700 004972411 
279002800799700 034463508 
279691300 247459290001 
279002701481300 033324801 
279002701742100 062280566 
279002701720600 060938791 
279002700299200 027392281 
279002700522100 030343291 
279002700865900 030343291 
279002701598800 930671601 
279002701574200 042327071 
279002100292600 007801301 
279002701486200 003726421 
279002701395300 040677591 
279002701273900 031405261 
279002701719800 031352931 

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

LOCAÇÃO / ALUGUEL 
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66)
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00
(setecentos e cinquenta
reais) mensais. Contato:
(66) 3531-7222 / (66)
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 
99633-6623

LOCAÇÃO / ALUGUEL 
KITNET Contendo: Sala e 
cozinha conjugada, 01 
quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 12 , 
Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala e 
cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato:
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

ALUGUEL KITNET 
Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 01 quarto, 01 
banheiro social, 01 área 
de serviço e garagem.

01 quarto, 01 banheiro 
social,  Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 500,00 
(quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 
99633-6623

VENDAS

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 049/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa M. C CARVALHO MARQUES 
CLINICA MEDICA ME, com CNPJ nº 17.825.627/0001-84, fora julgada APTA ao 
EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços 
médicos, no segmento de “MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA”, do 
respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de dezembro de 2020. 
   JESSICA DAYANE MULTA 

  Presidente - CPL 

     ALINE VANESSA MOCHI 
  Secretária Executiva - CISVP 

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS N° 046/2020

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 

para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 

questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 

trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 

28.12.2020 às 13:00 horas. Nova Mutum - MT, 24 de dezembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro
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DA REPORTAGEM

O satélite Amazonia 
1 já está à caminho da Ín-
dia. O embarque aconte-
ceu em um avião B777 da 
Emirates, no Aeroporto de 
São José dos Campos (SP). 
A previsão de lançamento 
ao espaço é em fevereiro 
de 2021.  “Para termos o sa-
télite preparado para envio 
para a base de lançamento 
contamos com o empenho 
de centenas de pessoas 
com o trabalho incansá-
vel de anos de preparação. 
Os desafios foram muitos. 
Como resultado, estamos a 
poucas etapas de concluir 
o ciclo completo de um 
satélite totalmente desen-
volvido, integrado, testa-
do no Brasil e pelo Brasil”, 
disse o diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE/MCTI), Clezio 
de Nardin, em coletiva de 
imprensa realizada nesta 
manhã (22) nas dependên-
cias do Aeroporto de São 
José dos Campo e transmi-
tida ao vivo pelo canal do 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCTI) no Youtube. 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Procura-
doria Geral do Estado (PGE), 
ingressou com ação judicial 
na qual pede ressarcimento 
e indenização, no valor total 
de R$ 830 milhões, contra o 
Consórcio VLT e as cinco em-
presas que o compõem: CR 
Almeida, CAF Brasil, Santa 
Bárbara Construções, Magna 
Engenharia e Astep Enge-
nharia.

A ação foi protocolada 
na segunda-feira (21) pelo 
procurador-geral do Estado, 
Francisco Lopes, e pelos pro-
curadores do Estado Wilmer 
Cysne Neto e André Ferreira 
Pinto. O caso tramita no Fó-
rum de Cuiabá.

A PGE pediu que a Jus-
tiça determine ressarcimen-
to de R$ 676,8 milhões pelos 
danos materiais em razão 
dos pagamentos ao Consór-
cio para a obra que nunca 
foi entregue; outros R$ 147,7 
milhões por danos morais 
coletivos; e mais a recompo-
sição de R$ 6,4 milhões que 
o Estado gastou na contrata-
ção de consultorias técnicas 
para proporem uma solução 
ao Veículo Leve Sobre Trilhos. 

DA REPORTAGEM

O prefeito eleito Ro-
berto Dorner (Republica-
nos), esteve em Cuiabá, na 
terça-feira (22), a convite 
do governador Mauro Men-
des (DEM) para participar 
de uma reunião de boas-
-vindas aos prefeitos eleitos 
em Mato Grosso. Na oca-
sião, Dorner aproveitou para 
mostrar as necessidades de 
Sinop ao gestor do Estado 
e, para pedir apoio nestes 
próximos anos de adminis-
tração.  “Temos vários parti-
dos aqui, mas agora o nosso 
partido é Sinop e o restante 
do Mato Grosso. E, eu que-
ro contar com o governador 
para que nossa cidade seja 
contemplada com aquilo 
que o povo merece. Porque 
nosso povo é um povo tra-
balhador, um povo ordeiro. 
Quero que a nossa popula-

Lançamento na órbita será em fevereiro de 2021 

INÉDITO

Satélite Amazonia 1 é embarcado para a Índia
DANOS MATERIAIS E MORAIS

Estado processa Consórcio 
VLT e pede ressarcimento 

VISITA OFICIAL

Dorner se reúne com Mendes em Cuiabá

Foto: Divulgação inpe

ção seja respeitada de acor-
do com merecimento de-
les”, pede o futuro prefeito 
de Sinop, durante a reunião 
no Palácio Paiaguás. 

Neste mesmo dia, Ro-
berto e seu vice Dalton Mar-
tini (Patriota), tiveram em 
momentos diferentes mais 
duas reuniões privadas. Sen-
do a primeira durante a ma-
nhã com o vice-governador 
Otaviano Pivetta (PDT). E, 
outra no final da tarde, com 
o próprio governador Mau-
ro Mendes. Ambas com a 
mesma intensão, de reivin-
dicar melhorias para Sinop, 
como novas escolas, melhor 
atenção à saúde pública, 
estradas vicinais, pontes e 
demais obras que venham 
a melhorar a infraestrutura 
do município. 

“Fomos muito bem re-
cebidos e, o governador se 
colocou à disposição para Indenização é no valor de R$ 830 milhões 

Indenização é no valor de R$ 830 milhões 

Foto: SeCoM Mt

Foto: SeCoM Mt

Além disso, que o consórcio 
arque com taxas, juros e mul-
tas dos contratos de financia-
mento feitos para custear a 
obra.

Em caráter liminar (pro-
visório), a PGE também re-
quereu que o Consórcio fique 
responsável pela guarda e 
manutenção dos vagões, reti-
rando-os do local, bem como 
em vendê-los, depositando 
em conta judicial os valores 
obtidos com a venda.

Na ação, a PGE narrou 
todo o imbróglio que envolve 
o VLT, desde a decisão equi-
vocada na escolha do modal 
para atender as necessidades 
da Copa do Mundo de 2014, 
que contrariou os pareceres 
técnicos, até as ações judi-
ciais cíveis e criminais rela-
tivas a obra, que envolvem 
desde as irregularidades na 
contratação até as delações 
e denúncias sobre propinas 
milionárias pagas a agentes 
públicos.

Atualmente, conforme a 
PGE, o contrato entre o Esta-
do e o consórcio está rescin-
dido, decisão que foi mantida 
pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJ-MT) e pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ).

Procon-MT orienta consumidores 
para importância de planejar 
DA REPORTAGEM

Com a proximidade 
das festas de fim de ano, 
a maioria dos lares progra-
ma as ceias de Natal e Ano 
Novo. Com várias opções 
de cardápio e produtos tí-
picos para esta época do 
ano, é comum nesse mo-
mento voltar mais atenção 
para preços e promoções. 
Contudo, o consumidor 
deve sempre tomar cuida-
do quando for às compras 
e verificar as condições 
de armazenamento e pre-
cauções sanitárias dos es-
tabelecimentos. Por isso, 
o Procon Estadual reforça 
algumas orientações para 
o consumidor fazer uma 
compra segura.

Com o atual momen-
to de pandemia de coro-
navírus (Covid-19), o uso 
de máscara, acesso ao ál-
cool 70 para higiene das 
mãos e outras medidas de 
segurança devem ser res-
peitadas tanto pelo consu-
midor, como pelo estabe-
lecimento. Outra medida 
de prevenção é que ape-
nas um membro da famí-
lia vá às compras e, assim 
que chegar em casa, rea-
lize a limpeza de todos os 
itens adquiridos. Além da 
possibilidade das compras 
online, supermercados e 
restaurantes passaram a 
oferecer serviços de entre-

ga, em razão da pandemia. 
Antes de ir ao super-

mercado, elabore o cardá-
pio e faça uma lista do que 
necessita comprar. Esteja 
ciente do quanto poderá 
gastar sem prejudicar o or-
çamento, pois assim você 
evita compras por impul-
so e a aquisição de produ-
tos desnecessários. Não se 
esqueça de verificar se há 
espaço na sua geladeira/
freezer para produtos que 
precisam de refrigeração.

Sempre que possível, 
compare os preços dos 
produtos em panfletos, 
anúncios, encartes publici-
tários e na internet. Assim, 
o consumidor poderá veri-
ficar quais preços são mais 
atrativos e ainda exigir o 
cumprimento da oferta, no 
caso de publicidade enga-
nosa. Observe atentamen-
te os valores registrados no 
caixa, pois se houver dife-
rença entre o valor anun-
ciado nos panfletos ou nas 
gôndolas, prevalece o me-
nor.

Não se esqueça de 
verificar sempre os prazos 
de validade e as recomen-
dações dos fabricantes 
quanto à conservação e 
manipulação adequadas 
dos produtos. Fique atento 
também às condições de 
higiene do estabelecimen-
to e dos funcionários.

Promoções

Foto: tChélo FigueireDo

Consumidor deve redobrar cuidados ao fazer compras

COMPRAS FIM DE ANO. Em tempos de pandemia, preocupação com as condições sanitárias deve ser redobrada

Para o presidente da 
Agência Espacial Brasileira 
(AEB), Carlos Moura, é um 
privilégio para o Brasil ver 
o seu programa espacial 
consolidando mais essa 
conquista. “Isso se deve 
muito à capacidade tecno-
lógica das pessoas, ao de-
senvolvimento científico, 
mas também ao esforço lo-
gístico que prossegue até 
chegar na Índia, e também 
ao esforço administrativo, 
que é uma vitória de todas 
as instituições”, disse.  

O satélite terá a mis-
são de fornecer dados 
(imagens) de sensoria-
mento remoto para obser-
var e monitorar o desmata-
mento, especialmente na 
Região Amazônica. Com 
seis quilômetros de fios e 
14 mil conexões elétricas, o 
Amazonia 1 será o terceiro 
satélite brasileiro de senso-
riamento remoto em ope-
ração, junto ao CBERS-4 e 
ao CBERS-4A.

O Amazonia 1 é o 
primeiro satélite de ob-

servação da Terra com-
pletamente projetado, 
integrado, testado e opera-
do pelo Brasil. Com lança-
mento previsto para feve-
reiro de 2021, o Amazonia 1 
é um satélite de órbita Sol 
síncrona (polar), que irá ge-
rar imagens do planeta a 
cada 5 dias. 

“Os dados do satélite 
poderão ser usados para 
uma infinidade de aplica-
ções, como monitoramen-
to ambiental, agricultura l”, 
salientou Nardin.  

trabalharmos juntos. Foi 
uma viagem proveitosa, 
que abriu grandes portas 

para a nossa cidade”, decla-
ra Dorner, após passar pela 
sede do Governo do Estado.

Redobre a atenção 
e confira atentamente a 
data de validade, pois al-
guns estabelecimentos 
costumam fazer promoção 
de itens que estão próxi-

mos de vencer. Conforme a 
Lei Estadual nº 10.231/2014, 
o prazo de validade de pro-
dutos alimentícios com 
menos de um mês para o 
término da data de valida-

de, comercializados me-
diante promoção, queima 
de estoque ou com des-
contos atrativos, deve ser 
destacado.

Exija e guarde a nota 

fiscal, pois ela é o docu-
mento que comprova a 
relação de consumo e ga-
rante que os direitos do 
consumidor sejam cum-
pridos.
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