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Manhã Tarde Noite
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QUARTA-FEIRA

SÃO PAULO
TEM DUELO MAIS 
IMPORTANTE 
DE 2020

VERDÃO NÃO CONTA 
HOJE COM VERON,  
MAS TEM RETORNO 
DE MAYKE E RONY

Página - 06                 Página  - 06

COPA BR PALMEIRAS

SINOP

Produtores
replantaram
quase 3%
das áreas
O Imea confi rmou uma 
redução na produtividade da 
soja em função do replantio 
da oleaginosa ocorrido pela 
falta chuva no Estado. Pelo 
menos 2,5% dos produtores 
tiveram que refazer o plantio 
devido à baixa umidade do 
solo. Ao todo, foram reserva-
dos 10,3 milhões de hecta-
res para o cultivo do grão, 
aumento de mais de 3% em 
relação ao clico passado.
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CUIABÁ

Jovem vende
três tipos
de cachaça
para pagar
dívidas

Estudante de Ciências 
Sociais da UFMT, Letícia Mayara 
Vieira Maciel Barbosa começou 
a vender cachaças de banana, 
abacaxi e canela para poder pa-
gar as dívidas deixadas pelo pai, 
Adilson Benedito Barbosa, que 
morreu vítima de Covid-19 em 
setembro. As dívidas a serem 
pagas vão desde os custos do 
enterro, como pessoas que ele 
devia e um empréstimo feito 
em um banco para comprar um 
caminhão.      Página - 7

Delegacias da Polícia Civil
funcionarão num só complexo
As unidades da Polícia Civil em Sinop serão reunidas em um mes-
mo complexo operacional e administrativo localizado no setor in-
dustrial da cidade, a partir de 2021. As obras de adequação da nova 
Cidade da Polícia estão em andamento e previstas para conclusão 
em fevereiro do próximo ano.                                                        Página -7

ALGODÃO

A semana do Natal foi movimentada na Fazenda Santa Mariana, em Campo Verde. O foco é o 
plantio do algodão, que pelos próximos dias vai concentrar as atenções na propriedade. Pouco 
mais de 40% da área deve ser cultivada agora em dezembro, o chamado algodão safra. O restan-
te será semeado em janeiro, após a colheita da soja.                   Página -4
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Início do plantio da safra 20/21



    

As palavras do prólogo do evangelho de 
João: “e a palavra se fez carne e veio mo-
rar entre nós” (Jo 1,14), constituem a grande 
mensagem do Natal.

A fi nalidade do mistério da encarnação 
não pode ser outra que a redenção do ser 
humano que se cumprirá plenamente com a 
Páscoa. Contemplamos no mistério da encar-
nação o maravilhoso encontro da vida divina 
com a vida humana.

A euforia da compra dos presentes e a ân-
sia de consumo, às vezes, acaba obscurecen-
do a alegre notícia comunicada pelo anjo aos 
pastores:

“Eis que vos anuncio uma grande alegria: 
Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um 
salvador, que é o Cristo Senhor (Lc 2,10)”.

Natal é convite para buscar o essencial: 
a salvação ofertada gratuitamente por Deus 
em seu amado Filho. A salvação prometida 
por Deus aos homens em sua mensagem aos 
patriarcas e profetas, torna-se realidade con-
creta com a vinda de Jesus, o messias espera-
do. Deus cumpriu sua promessa! As profecias 
se realizaram! Quando chegou a plenitude 
dos tempos, fi xada pelo desígnio insondável 
do Pai, o Filho de Deus assumiu natureza do 
homem para reconciliar a humanidade com 
o seu criador e divinizar o homem. A revela-
ção bíblica, nas palavras do profeta Isaias, nos 
apresenta Jesus como o “Emanuel”, isto é, o 
“Deus-conosco”.

A euforia da compra dos presentes e a ân-
sia de consumo, às vezes, acaba obscurecen-
do a alegre notícia comunicada pelo anjo aos 
pastores

Alguém que vem para ser nosso compa-
nheiro de jornada e história. O Natal de Je-
sus é, portanto, a plena inserção de Deus no 
contexto vivencial humano. A visita salvadora 
de Jesus é um gesto de solidariedade com a 
humanidade sofredora! Ao contemplarmos o 
presépio de Belém, somos convidados a fazer 
a experiência do amor gratuito e solidário.

O amor solidário tem dois aspectos: alteri-
dade e gratuidade. Alteridade: o outro é aque-
le que está ao meu lado ou se aproxima de 
mim. Gratuidade: é querer e fazer o bem, sem 
querer nada do outro! Infelizmente, a mensa-

gem de paz, de justiça, de solidariedade e fra-
ternidade que Jesus nos anuncia parece ainda 
desconhecida para o mundo, onde prevalece 
o individualismo exacerbado, a discórdia, a in-
justiça, a violência, a concentração da renda e 
o descaso pela saúde dos mais necessitados.

O Natal quer nos comunicar a mística da 
vida fraterna e solidária com as pessoas. É a 
grande festa da solidariedade universal. Esta 
data se reveste de uma certa ternura e ma-
gia, despertando nas pessoas sentimentos 
cristãos, muitas vezes adormecidos, como: 
alegria, amizade, confraternização, gestos de 
bondade e reconciliação com o próximo. Nes-
te ano será um Natal mais silencioso em vista 
da pandemia.

Mesmo assim, esta solenidade não perde-
rá o seu brilho e seu esplendor por se tratar 
de um mistério de fé. O espírito de adoração 
a Deus neste Natal, será expresso através do 
nosso apreço e solidariedade com a saúde co-
letiva e, também, com a vida e o bem estar de 
todos. Para tanto, precisamos fi car em silêncio 
dentro de nossas casas, transformando nos-
sos lares numa Igreja doméstica. 

Não esqueçamos que os bons e verdadei-
ros amigos são, também, presentes que rece-
bemos de Deus. São presentes que se fazem 
presentes o ano inteiro! Acolhamos com ale-
gria o Divino Salvador. Natal é vida que nasce. 
Converter-se e acolher Jesus é seguir uma es-
trada cujo fi m realiza o mais profundo dese-
jo do coração humano: amar a Deus, que nos 
amou primeiro. Natal é convite para o homem 
trilhar o caminho da retidão, da solidariedade, 
da compreensão, da tolerância, da humilda-
de e da mansidão com nossos irmãos. Vamos 
adorar o Rei dos Reis neste natal! 

Feliz Natal e um Ano novo abençoado, 
com vacinas e sem pandemia! Lembrando 
que o Papa Francisco dedicou o ano de 2021 
a são José, através da Carta Apostólica “Patris 
Corde”(Coração de Pai.), para comemorar os 
150 anos da declaração do Esposo de Maria 
como padroeiro da Igreja Católica.

DEUSDÉDIT DE ALMDEIRA É PADRE DA 
CATEDRAL BASÍLICA DO SENHOR BOM JE-
SUS (CUIABÁ)

Por um Natal solidário

O ano da popularização do virtual
Muita gente ofereceu, por longos anos, resis-
tência às novas tendências, e acabou tendo 
que se adaptar na base da “pancada”, com a 
necessidade não apenas batendo na porta, 
mas chamando para a responsabilidade.

Nessa hora o mundo realmente virou as 
pessoas de cabeça para baixo. 
Cobranças, pressão, o tempo es-
tava correndo e não havia tem-
po para adaptação. Atendi, por 
exemplo, professores com longa 
experiência que simplesmente 
“travavam” em frente à câmera. 
O “não consigo”, claro, não era 
uma opção.

Fico feliz em ter participado, 
ajudado, feito o que estava ao 

meu alcance, tanto para facilitar a vida das 
pessoas nesse momento turbulento quanto 
para “fi ltrar” as famosas fake news e tantas 
outras coisas que, de uma forma ou de outra, 
estiveram ao meu alcance. Meu e de outras 
tantas pessoas que também dedicaram seu 
tempo e suas energias para tentar amenizar 
os impactos que essa ameaça tão invisível 
quanto mortal nos trouxe.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfi l em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Não pense que toda essa migração para o virtual vai sim-
plesmente deixar de existir quando a pandemia for fi nal-
mente controlada. Boa parte do que vivenciamos em 2020 
vai passar a fazer parte de nossas vidas. Todos os serviços 
devem evoluir, claro, afi nal, muitos deles sequer estavam 
preparados para tudo que aconteceu, mas esse deve ser o 
início de uma grande a produtiva transformação.

CLIC 
FINAL 

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

Estamos quase nos despedindo do ano de 
2020. Confesso que, com tudo que aconte-
ceu, vai ser um verdadeiro alívio ver a chega-
da de primeiro de janeiro de 2021. Não que 
eu acredite que algo “mágico” vá acontecer 
e tudo simplesmente deixará de ser “proble-
ma”, mas a renovação vai 
trazer novas esperanças, 
especialmente nos bons 
resultados da vacina que, 
esperamos, nos distancie 
desse período nebuloso.

Seja como for, 2020 
foi um ano de grandes 
transformações, de ex-
pressivas adaptações e 
reinvenções. Não que isso fi zesse parte do 
nosso planejamento, mas temos que ter a re-
siliência como uma de nossas principais ban-
deiras durante nossa vida. Quanto mais resi-
liente você for, mais chances de sucesso terá.

Vimos, no ano em que a pandemia assom-
brou o mundo, ceifando milhares de vidas, a 
necessidade de distanciamento. A tecnolo-
gia, evidentemente, era nossa maior ferra-
menta nessa situação, afi nal, precisávamos 
nos distanciar sem, necessariamente, parar.

Tudo passou a ser feito pela internet. Au-
las, consultas médicas, reuniões de amigos 
e familiares (conscientes, claro, os demais 
continuaram se reunindo e dando apoio ao 
vírus), enfi m, o virtual foi utilizado em larga 
escala para substituir o real.

Acho que não é necessário mencionar que 
as pessoas não estavam prontas para isso. 

DEUSDÉDIT DE ALMDEIRA

A pandemia de Covid-19 se manifesta em múlti-
plas epidemias locais, de características diferentes até 
num mesmo país. O balanço díspar de vítimas sugere 
pistas de como se disseminou o coronavírus e de como 
enfrentá-lo. As Américas e a União Europeia, com seus 
quase 800 mortos por milhão de habitantes até aqui, 
contrastam de modo gritante com os 71 mortos por 
milhão da Ásia, 45 da África e 23 da Oceania.

O isolamento relativo, a juventude e a baixa mo-
bilidade de certos países africanos, bem como o peso 
do sucesso da China e de sua imensa população no 
continente asiático, podem ser explicações vagas para 
fenômenos tão amplos. Entretanto há motivos especí-
fi cos, derivados de providências no combate à epide-
mia, que ajudam a explicar essas diferenças.

Estão na Ásia alguns dos países que tomaram as 
medidas mais precoces, estritas e organizadas de con-
tenção. Taiwan impôs bloqueios internacionais ainda 
em janeiro. Tinha um comitê profi ssional de combate 
a epidemias desde os surtos de gripe do início do sé-
culo, com planos específi cos e autoridade para execu-
tá-los.

Rastreou possíveis doentes por meio de um sis-
tema nacional de dados, testou, impôs máscaras e 
quarentenas sob pena de multas pesadas. Havia con-
fi ança nas autoridades e um senso comunitário de co-
laboração com as medidas sanitárias. O país tem 0,3 
morte por milhão de habitantes. O Brasil, 894.

O método taiwanês descreve parte das providên-
cias de países mais bem-sucedidos. Foi assim em Chi-
na, Vietnã, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Nova Ze-
lândia e, em menor medida, Austrália. Países da África, 
com poucos recursos, ligaram alertas precoces nas 
fronteiras e souberam recorrer a planos de combate 
ao ebola a fi m de conter também o coronavírus.

Entre os mais exitosos da América Latina (onde 
houve mais de 800 mortos por milhão), Cuba e Uru-
guai seguiram parte do pacote taiwanês, como Fin-
lândia, Noruega e Dinamarca na Europa —porém com 
menos controle da vida privada e também menos su-
cesso.

Organização do sistema de saúde, comando téc-
nico do combate de epidemias, autonomia de ação 
para cientistas e profi ssionais de saúde, transparência 
do governo, confi ança da população e alerta precoce. 
Essa parece ser uma lista razoável de atitudes exitosas.

Já negacionismo, propaganda de crendices e sa-
botagens presidenciais marcaram a conduta de paí-
ses como Brasil, México e Estados Unidos, que se as-
semelham como exemplos trágicos de mortandade.

Editorial

A Covid de cada um

COMISSÃO
DE ÉTICA
Nesta semana a imprensa nacional voltou 

a cobrar celeridade do Senado para apreciar 
o caso do senador Chico Rodrigues (DEM/RR), 
fl agrado com R$ 33 mil na cueca em outubro. 
O Jornal Hoje, da Rede Globo, lembrou que o 
congressista está de licença há dois meses e 
que a Comissão de Ética do Senado, presidida 
por Jayme Campos (DEM), ainda não se mo-
veu. Em sua justifi cativa, Jayme usou o mes-
mo argumento empregado para não apreciar 
o senador da “rachadinha” Flávio Bolsonaro 
(Republicanos/RJ): só vai atuar quando volta-
rem as sessões presenciais.

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!

COVID SEM
VACINA
A deputada federal Rosa Neide criticou a falta 

de planejamento do Governo Bolsonaro diante da 
pandemia da Covid-19, afi rmando que ainda que 
compre as vacinas, a imunização no país fi cará 
comprometida por falta de insumos. O quadro 
descrito pela petista é caótico, uma vez que “os 
números estão subindo e não temos perspecti-
vas”. “Se o Brasil adquirir as vacinas agora, não 
vai rapidamente vacinar porque não adquiriu os 
insumos, não planejou, não tem nem as seringas. 
Não tem os insumos necessários para fazer a va-
cinação”, disparou.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Já negacionismo, propaganda de 
crendices e sabotagens presidenciais 
marcaram a conduta de países como 
Brasil, México e Estados Unidos, que se 
assemelham como exemplos trágicos 
de mortandade

“ “ Um passageiro morreu em um acidente no último sábado (26) na MT-
140, a 7 km de Santa Carmem. Segundo a Polícia Civil, Milton Bonnvart, 53 
anos, estava em uma picape que atingiu um carro e que capotou várias ve-
zes. O acidente envolveu um Voyage e uma Strada. Os dois veículos foram 
encontrados fora da rodovia. O motorista do Voyage, 22, contou que seguia 
pela rodovia quando percebeu que a picape fez uma manobra para ultra-
passá-lo. Outro veículo seguia pelo sentido contrário e obrigou a picape e 
abortar a ultrapassagem. No entanto, nessa manobra, a picape acertou a 
lateral do Voyage e provocou a saída da pista dos dois veículos. Na sequên-
cia, a picape capotou várias vezes e Milton foi arremessado.
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(66) 99976-1370

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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Agricultores dão início a
plantio da safra 2020/21
DA REPORTAGEM

A semana do Natal foi 
movimentada na Fazenda 
Santa Mariana, em Campo 
Verde. O foco é o plantio 
do algodão, que pelos pró-
ximos dias vai concentrar 
as atenções na proprie-
dade. Pouco mais de 40% 
da área deve ser cultiva-
da agora em dezembro, o 
chamado algodão safra. O 
restante será semeado em 
janeiro, após a colheita da 
soja.

Aliás, o impacto da es-
tiagem no cronograma da 
safra da oleaginosa pode 
refletir no desempenho 
dos algodoais, segundo 
o agricultor Cristiano Bo-
tan, que prevê queda de 
produtividade em relação 
aos anos anteriores. Ele in-
clusive vai plantar menos 
algodão nesta temporada, 
reduzindo em 11% a área 
destinada ao cultivo da 
pluma.

A decisão do agricul-
tor ilustra as perspectivas 
para a safra 20/21 de algo-
dão em Mato Grosso. Maior 
produtor de pluma do 
país, o estado deve semear 
cerca de 120 mil hectares a 
menos neste ciclo. Um re-
flexo direto dos impactos 
causados pela pandemia 
no mercado da pluma – 
especialmente no primei-
ro semestre deste ano.

“O algodão teve mo-
mentos bem distintos 
em 2002. Ele sofreu mui-
to com a Covid-19, foi um 
mercado muito afetado, os 
preços lá na ICE – que ba-
liza os preços do algodão 
no mundo todo – despen-
caram lá em março, abril, 
maio. E isso fez com o que 

o produtor desanimas-
se um pouco para a safra 
20/21. E isso, ainda ligado à 
essa seca que a gente teve, 
esse atraso da semeadura 
da soja, que vai prejudicar 
certamente a janela do al-
godão segunda safra, faz 
com que as estimativas 
para o próximo ano sejam 
de uma área menor do al-
godão, em torno de 10,6% 
é a nossa estimativa hoje. 
Então a gente deve se-
mear provavelmente 1,01 
milhão de hectares de al-
godão nesta próxima sa-
fra, juntando primeira e 
segunda safra aqui no es-
tado”, explica Marcel Duri-
gon, responsável pela soja 
no Imea.

Com a redução da 
área e a estimativa de uma 
produtividade em 6,87% 
menor, a produção de plu-
ma deve encolher 16,76% 
ficando em pouco mais 
de 1,767 milhão de tonela-
das. Segundo o Imea, ape-
sar da fase crítica causada 
pela Covid-19 no primeiro 
semestre, o segundo foi 
marcado pelos níveis re-
cordes do preço da pluma, 
que alcançou média anual 
de R$ 95,68 a arroba, alta 
14,78% na comparação 
com 2019.

De acordo com o ins-
tituto, o avanço nos preços 
esteve atrelado à valori-
zação do Dólar e à menor 
disponibilidade da plu-
ma, já que os produtores 
priorizaram a entrega dos 
contratos firmados ante-
cipadamente. Além disso, 
com a retomada gradativa 
da demanda nos últimos 
meses, o preço da pluma 
disponível voltou a ficar 
acima da casa dos R$ 120 

Foto: Cristiano Botan

Plantio de algodão vai movimentar fazenda 
nos próximos dias 

ALGODÃO. Maior produtor de pluma do Brasil, MT deve registrar queda 
de 10,6% na área destinada às plantaçõestas

a arroba, o que alimenta 
a esperança de um cená-
rio promissor para a safra 
que começa a ser plantada 
agora.

“O algodão teve esses 
dois momentos bem dis-
tintos este ano. A Covid-19 
fez despencar os preços, 
porém, agora, a gente tá 
vendo uma volta da de-
manda. A China mesmo, 
que é um grande consu-
midor de algodão, parou 
muito as compras lá na 
época da Covid-19 mas 
se recuperou muito rápi-
do depois desse baque 
que aconteceu no mundo 
todo. E hoje a gente pode 
ver que o crescimento in-
dustrial lá está firme, assim 
como em outras partes do 
mundo. Isso vem fazendo 
com que as negociações 
voltem a acontecer com os 
produtores, tanto dos Esta-
dos Unidos quanto do Bra-
sil, que são os dois maiores 
exportadores mundiais 
de pluma. A gente está 

vendo a comercialização 
aqui em Mato Grosso su-
bir novamente e os preços 
também aumentarem. As 
perspectivas neste mo-
mento são boas. A volta do 
crescimento econômico 
está acontecendo, a gente 
está conseguindo ver isso, 
isso está muito ligado aos 
incentivos governamen-
tais que estão acontecen-
do em vários países do 
mundo”, analisa Durigon, 
que reforça que apesar do 
otimismo, cautela nunca é 
demais.

“Muita coisa pode 
acontecer. Ninguém ima-
ginava que iria acontecer 
a Covid-19 este ano, nin-
guém imaginava que os 
preços do algodão iriam 
derreter como derreteram. 
Então, a gente tem que ter 
um pouco de cautela nas 
projeções otimistas, mas, 
no momento, é a volta de 
uma demanda para a plu-
ma né, que está agradan-
do os produtores”, conclui.

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-
-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) con-
firmou uma redução na 
produtividade da soja em 
função do replantio da ole-
aginosa ocorrido pela falta 
chuva no Estado. Pelo me-
nos 2,5% dos produtores ti-
veram que refazer o plan-
tio devido à baixa umidade 
do solo. Ao todo, foram re-
servados 10,3 milhões de 
hectares para o cultivo do 
grão, aumento de mais 
de 3% em relação ao clico 
passado.

Devido à seca, a pro-
dutividade foi reduzida 
para 57,41 sacas por hec-
tare, uma queda de qua-
se 3% e em relação à sa-
fra passada. Contudo, MT 
deverá ter uma produção 
recorde de 35,48 milhões 
de toneladas, em função 
da expansão da área cul-
tivada, segundo Marcel 

Durigon, responsável pe-
las informações de Soja 
do Imea. “A oferta e a de-
manda estarão bem ajus-
tadas. O consumo interno 
em Mato Grosso também 
deve aumentar para p pró-
ximo ano. Embora a gente 
tenha reduzido a estimati-
va de produtividade devi-
do à seca, a semeou 10,30 
milhões de hectares, um 
novo recorde, represen-
tando um avanço muito 
grande”, afirmou.

Responsável por abo-
canhar quase 2/3 da soja 
brasileira, a China deve 
ampliar ainda mais as ne-
gociações com o Brasil. A 
“China está retomando o 
seu plantel de supinos e 
cada vez mais está com-
prando e adquirindo mais 
raçoes para seus animais. 
Como a China é o principal 
consumir mundial, a gen-
te espera que ela consumi 
ainda muito mais soja”, fi-
naliza.

Plantio da última safra de soja em Água Boa 

SOJA

Falta de chuvas levou 
produtores a replantar 
quase 3% das áreas

Foto: Divulgação



KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 

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

VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT 
EXTRATO DO SEGUNDO 

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 087/2019

Pelo presente TERMO ADITIVO, fi ca alterada a Cláusula Quinta (DO PRA-
ZO), referente ao Contrato nº 087/2019, do objeto: ‘’ ‘’CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
PARA REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE 
CAFÉ NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, COM RECUSROS DO CONVENIO 
Nº853519/2017/MAPA, CONFORME PLANILHAS E PROJETO EM ANEXO’’. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PRAZO - As partes contratantes 
mediante transação, resolvem aditar à Cláusula Quinta do prazo do Contrato 
Nº87/2019, prorrogando de 01/01/2021 a 06/03/2021. CLÁUSULA SEGUNDA 
– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las constantes do Contrato nº 087/2019. Cotriguaçu, 29 de Dezembro de 2020. 

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 87685922134
CNPJ 33.545.874/0001-83

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT 
EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2014 

Pelo presente TERMO ADITIVO, fi ca alterada a Cláusula Segunda (Do Prazo) 
e, referente ao Contrato nº 090/2014, datado de 03 de Julho de 2014, obje-
tivando a “CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU 
NO VALOR DE ATÉ R$ 159.349,57, CONVÊNIO 074/2013, RECURSO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES”. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADI-
TIVO – DO PRAZO - As partes contratantes mediante transação, resolvem 
aditar à Cláusula Segunda, do Contrato prorrogando o prazo por 120 (cento e 
cinquenta) dias, com vigência a partir de 01/01/2021 A 30/04/2021. CLÁUSU-
LA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas constantes do Contrato nº 090/2014. Cotriguaçu/MT, 29 de 
dezembro de 2020.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
LUIZ CARLOS IORIS

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 86/2019

Pelo presente TERMO ADITIVO, fi ca alterada a Cláusula Quinta (DO PRAZO), 
referente ao Contrato nº 086/2019, do objeto: ‘’REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO 3/4, PBT 
MÍN. 6.800 KG, PARA REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO PARA PRODUÇÃO 
DE MUDAS DE CAFÉ NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, PELO CONVÊNIO 
853519/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1.046.133-14/2017/MAPA - SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA’’. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO 
PRAZO - As partes contratantes mediante transação, resolvem aditar à Cláu-
sula do prazo, prorrogando de 01/01/2021 a 22/04/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalte-
radas as demais cláusulas constantes do Contrato. Cotriguaçu 29 de Dezem-
bro de 2020.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

ASAP COMERCIAL EIRELI-EPP
CNPJ 20.716.823/0001-25

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT 
PROCESSO 069/2014

RETIFICAÇÃO DE ERRATA DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT, torna público a ERRATA 
DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 088/2014, PROCES-
SO Nº 069/2014, tendo em vista que o título está com a sequência numeral da 
publicação do dia 10 de setembro de 2020, ano XV, Nº 3561, pagina nº 169 in-
correta, a correção se dá na seguinte forma: ONDE LÊ-SE: DÉCIMO QUARTO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 088/2014.
LEIA - SÊ: DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 088/2014 
OBJETO: “INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE PES-
CA, ATRAVES DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EVENTOS E DE 
BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE COTRIGUACU NO VALOR DE 
ATE R$ 389.885,67, CONVENIO 067/2103, RECURSO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE CIDADES”. 

Cotriguaçu, 29 de dezembro de 2020.
JAIR KLASNER

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT 
EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 88/2014 

Pelo presente TERMO ADITIVO, fi ca alterada a Cláusula Segunda (Do Prazo) 
e, referente ao Contrato nº 088/2014, datado de 03 de Julho de 2014, objeti-
vando a “INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA, 
ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E DE BANHEI-
ROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU NO VALOR DE ATÉ R$ 
389.885,67, CONVENIO 067/2103, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTA-
DO DE CIDADES”. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PRAZO - As 
partes contratantes mediante transação, resolvem aditar à Cláusula Segunda, 
do Contrato prorrogando o prazo por 120 (cento e vinte) dias a contar do dia 
01/01/2021 a 30/04/2021.CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GE-
RAIS - Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes do Contrato 
nº 088/2014. Cotriguaçu, 29 de dezembro de 2020.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
LUIZ CARLOS IORIS

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU MT 
EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2014

 Pelo presente TERMO ADITIVO, fi ca alterada a Cláusula Segunda (Do Prazo) 
e, referente ao Contrato nº 090/2014, datado de 03 de Julho de 2014, obje-
tivando a “CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU 
NO VALOR DE ATÉ R$ 159.349,57, CONVÊNIO 074/2013, RECURSO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES”. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADI-
TIVO – DO PRAZO - As partes contratantes mediante transação, resolvem 
aditar à Cláusula Segunda, do Contrato prorrogando o prazo por 120 (cento e 
cinquenta) dias, com vigência a partir de 01/01/2021 A 30/04/2021. CLÁUSU-
LA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas constantes do Contrato nº 090/2014. Cotriguaçu/MT, 29 de 
dezembro de 2020.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
LUIZ CARLOS IORIS

CONTRATADO

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiên-
cia em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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EMPRESA ITENS VLR. TOTAL ADJUDICAÇÃO 

WILSON PEREIRA SILVA 488.891.121-20 05, 06, 10, 11, 
12, 21 e 22. 

R$ 636.595,00 

C. S. MECANICA INDUSTRIAL LTDA 02, 03, 07, 17, 
18 e 19 

R$ 1.317.850,00 

COMERCIO DE AUTO PEÇAS J. A. LTDA - ME 01, 04, 09, 14 
e 20 

R$ 395.200,00 

VALOR TOTAL R$ 2.349.645,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 
RESULTADO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRONICIO N° 035/2020 - SRP 
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 035/2020, cujo objeto é o Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva 
na Frota de Veículos e Máquinas de Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. Sagraram -se 
vencedoras as empresas:

Marcelândia/MT, 29 de dezembro de 2020 . Publique-se. 

Raphaella Espindola Benicio 

Pregoeiro Oficial 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão 
Presencial em tela, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG”, a serem 
entregues no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo - MT, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias nº269, Bairro Alvorada Peixoto de Azevedo MT, em 
atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no 
Edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, realizado em 16 de dezembro de 2020, a Pregoeira e sua 
equipe declararam o certame como DESERTO por não haver nenhuma empresa 
participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, 
das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, no e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 16 de dezembro de 2020. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão 
Presencial em tela, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG”, a serem 
entregues no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo - MT, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias nº269, Bairro Alvorada Peixoto de Azevedo MT, em 
atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no 
Edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, realizado em 21 de dezembro de 2020, a Pregoeira e sua 
equipe declararam o certame como DESERTO por não haver nenhuma empresa 
participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, 
das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, no e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 21 de dezembro de 2020. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 223/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO  
CONTRATADO: OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS LTDA 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O 
FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL REGIONAL 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”. 
VIGÊNCIA: 23/12/2020 a 31/03/2021 
VALOR: R$ 127.270,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2003.3390.30 00 ”26” 

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 046/2020
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa para 
execução de serviços de reforma e pintura do CMEBI - Professora Lúcia 
Faccio Tasca, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi 
vencedora a empresa: KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 26.713.942/0001-00, no valor de 
R$387.550,58 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta 
reais, cinquenta e oito centavos).
Nova Mutum - MT, 28 de dezembro de 2020.

Presidente da CPL

Eduardo Henrique Correia Miiller

SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU MATERIAIS

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 29 de Dezembro 2020, com início às 
08:00, tendo como objeto a Contratação de empresa para construção de 
Quadra Esportiva na Escola Municipal do Campo São José - Comunidade 
São Manoel, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi 
vencedora a empresa: Item 165461, M.I CONSTRUTORA DE OBRAS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 07.475.058/0001-30 no valor de R$ 
1.185.287,30. Nova Mutum - MT, 29 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,
AVISO DE RESULTADO

PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 047/2020

Ari Genezio Lafin

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020, 
tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
E X E C U Ç Ã O  D E  O B R A C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E AMPLIAÇÃO DO 
ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”, SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA CARLOS 
EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI, CNPJ Nº 17.771.749/0001-35.

TOMADA PREÇO N° 015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2020

ADESÃO N° 103/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 96/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ÁGUA MINERAL, VASILHAMES, REFRIGERANTES, GELO, LOCAÇÃO 
DE CAIXAS TÉRMICAS, MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, 
DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS DIVERSAS 
UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SORRISO/MT' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA 
VENCEDORA: SUPER UTIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 
15.392.562/0001-03 ITENS VENCEDORA: - 844891 - R$11,55, - 844892 
- R$17,19, VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ R$58.327,35. EMPRESA 
VENCEDORA: MOMBACH & MOMBACH LTDA CNPJ/CPF Nº 
08.918.974/0001-60 ITENS VENCEDORA - 844896 - R$2,08, - 844894 - 
R$1,03, - 844895 - R$1,63, - 844909 - R$11,38, - 844899 - R$2,70, - 
844907 - R$37,00, - 844905 - R$39,00, - 844900 - R$41,00, - 844898 - 
R$7,00, - 844897 - R$9,52, VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ 
R$195.965,00 VALOR TOTAL GERAL: R$254.292,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2020

Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Ari Genezio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2020 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL, COPA, COZINHA, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E OUTROS 
MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”, CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESAS VENCEDORAS: RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI CNPJ/CPF Nº 08.117.493/0001-56, COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE SORRISO - 
COOPERRISO CNPJ/CPF Nº 26.898.986/0001-52, J C BAPTISTA 
FERREIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 11.073.488/0001-01, SORRISO 
SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43, 
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.020.470/0001-80, HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93, N CARRER EIRELI CNPJ/CPF Nº 
33.105.231/0001-19, SUPER UTIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 
15.392.562/0001-03, PERIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 36.445.779/0001-04.

Marisete M. Barbieri

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 
040/2020 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITANHANGÁ PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E 
MANUTENÇÕES DE PONTES DE MADEIRA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, CONFORME CONDIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Empresa contratada: C.R. PEREIRA EIRELI – ME. CNPJ Nº 
23.112.910/0001-61. Valor total R$ 354.731,32.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

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:
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DA REPORTAGEM

O atacante Gabriel Ve-
ron, do Palmeiras, teve diag-
nosticada uma lesão na coxa 
direita e está fora do duelo de 
quarta-feira contra o Améri-
ca-MG, às 21h30, em Belo Ho-
rizonte, válido pela semifinal 
da Copa do Brasil.

A jovem revelação do 
Palmeiras passou por exames 
mais detalhados e é dúvida 
para o compromisso do dia 5 
contra o River Plate, pela se-
mifinal da Copa Libertadores.

O clube vai trabalhar 
com o atleta para superar a 
primeira previsão, que prevê 
o retorno de Veron em duas 
ou até três semanas, e liberá-
-lo para os importantes jogos 
do início de 2021.

O jogador, inclusive já 
iniciou o trabalho no núcleo 
de saúde e performance pa-
lestrino na manhã desta se-
gunda-feira.

Gabriel Veron sentiu for-
tes dores musculares no se-
gundo tempo da vitória por 1 
a 0 sobre o Red Bull Braganti-
no, no último domingo. O jo-
gador deixou o gramado cho-
rando e temendo algo ainda 
mais grave. Após os exames, 
ficou constatado a lesão 

PARA A DECISÃO
Verdão não conta hoje 
com Veron,  mas tem 
retorno de Mayke e Rony

Lesão na coxa direita tira atacante da decisão 

FOTO: ASSCOM/DOURADO

muscular que o tirou de ação.
Se o Palmeiras recebeu 

a notícia ruim sobre a lesão 
de Gabriel Veron, o técnico 
Abel Ferreira contou com 
dois retornos. O lateral-direi-
to Mayke e o atacante Rony, 
desfalques no domingo, tra-
balharam normalmente na 
reapresentação do elenco, 
pós-vitória sobre o Red Bull 
Bragantino. Mayke e Rony 
participaram de uma ati-
vidade técnica em campo 
reduzido comandada pela 
comissão técnica. Os jogado-
res ainda aprimoraram fina-
lizações da entrada da área 
no trabalho. Além de Mayke 
e Rony, o gramado da Aca-
demia de Futebol voltou a 
receber Felipe Melo. Em re-
cuperação de cirurgia, o vo-
lante fez trabalho no campo, 
inclusive com bola. Tudo sob 
orientação dos preparadores 
físicos palmeirenses.

Um provável Palmeiras 
para o jogo decisivo de hoje 
contra o América-MG, pela 
semifinal da Copa do Brasil, 
tem: Weverton, Marcos Ro-
cha, Luan, Gustavo Gómez e 
Matías Viña; Danilo (Patrick 
de Paula), Gabriel Menino 
e Raphael Veiga; Rony, Luiz 
Adriano e Gustavo Scarpa.

No último jogo do ano, São Paulo
tem duelo mais importante de 2020

DA REPORTAGEM

O São Paulo recebe o 
Grêmio, hoje, às 20h30 (horá-
rio de Cuiabá), no Morumbi, 
pela partida de volta da semi-
final da Copa do Brasil. O jogo 
definirá uma vaga na final do 
torneio de mata-mata.

“Agora é virar a chave. 
É o jogo mais importante do 
ano pra gente: quarta-feira 
contra o Grêmio. Com certe-
za nosso time vai concentrar 
e focar 100% para dar o nos-
so melhor. Agora vamos des-
cansar, entregar mais do que 
100% e dar nosso máximo 
dentro de campo para poder 
sair com a vitória e a classifi-
cação para a final da Copa do 
Brasil – disse Luan, em entre-
vista à “SPFCtv”.

Uma vitória do São Pau-
lo por dois gols de diferença 
garante uma vaga na final da 
Copa do Brasil, depois da der-
rota por 1 a 0 em Porto Alegre. 
Caso o Tricolor paulista vença 
por um gol de diferença (1 a 
0, 2 a 1, 3 a 2 e etc) a decisão 
da vaga será nos pênaltis. Um 
empate classifica o Grêmio.

Dono do melhor ataque 
do Brasileirão, com 47 gols, e 
do maior aproveitamento de 
pontos (69,1%) da competição, 
o São Paulo precisa ter postu-
ra parecida com a dos últimos 
jogos na quarta-feira para ter 
sucesso, na visão de Fernan-
do Diniz.

“A gente tem que man-
ter a postura. Por natureza 
somos um time muito agres-
sivo, temos de tomar os cui-
dados necessários, porque 
vamos enfrentar um grande 
time, com um grande técni-
co. Precisamos fazer de tudo 
para ter uma grande noite na 
quarta-feira. Jogar no limite 
das nossas condições. Tanto 
para atacar quanto para de-
fender”, disse Diniz.

Diante do Grêmio, Fer-

nando Diniz não poderá con-
tar com Reinaldo (suspenso 
por três amarelos). A opção 
natural para o seu lugar é 
Léo. Por outro lado, Tchê Tchê 
(desfalque na vitória sobre o 
Fluminense por suspensão) 
está à disposição.

Na visão de Diniz, a vir-
tude do São Paulo em 2020 
para viver esse atual mo-
mento foi suportar a pressão 
em meio às eliminações no 
Paulistão, Libertadores e Sul-
-Americana.

FOTO: RUBENS CHIRI / SAOPAULOFC.

Tricolor paulista em busca do título inédito

COPA DO BRASIL. No último jogo do ano, São Paulo
tem duelo mais importante de 2020

“Eu acho que o desa-
fio maior foi se fortalecer in-
ternamente quando parecia 
que estava ruindo o mundo. 
Essa foi a maior grandeza do 
time. Essa máquina de tritu-
rar todo mundo. Aqui conse-
guimos nos juntar cada vez 
mais e tirar o melhor de cada 
um. Mostramos que temos 
um elenco forte. Quem saiu, 
voltou bem. Temos um elen-
co curto, mas muito compro-
metido. Tem menos jogador e 
mais time. O grande salto foi 

a construção nos momentos 
difíceis, foi um time que se 
mostrou muito resiliente. As 
porradas que sofremos não 
nos deixaram da mesma for-
ma. Elas vieram e deixaram 
a gente diferente. É um time 
que colhe o que está mere-
cendo”, disse.

Uma vitória por um gol 
de diferença leva a decisão 
para os pênaltis. Uma vitó-
ria por dois gols de diferen-
ça classifica o São Paulo. Um 
empate dá a vaga ao Grêmio.

A Águas de União do Sul informa o reajuste tarifário dos 
serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de União do Sul a partir do dia 31 
de março de 2021, conforme Decisão Administrativa 
AGER-Sinop, Processo Regulatório 16/2020.

O reajuste será de 9,70% passando o valor da Tarifa 
Referencial de Água (TRA) para R$/m³ 3,04 (três reais e 
quatro centavos por metro cúbico).

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

www.aguasdeuniaodosul.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)

A Águas de Vera informa o reajuste tarifário dos 
serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário de Vera a partir do dia 01 de 
Fevereiro de 2021, conforme Decisão Administrativa 
AGER-Sinop, Processo Regulatório 27/2020.
O reajuste será de 20,92% passando o valor da Tarifa 
Referencial de Água (TRA) para R$/m³ 2,50 (dois 
reais e cinquenta centavos por metro cúbico).

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VERA-MT

www.aguasdevera.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)
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DA REPORTAGEM

Estudante de Ciências 
Sociais da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT), 
Letícia Mayara Vieira Maciel 
Barbosa, 22 anos, começou a 
vender cachaças de banana, 
abacaxi e canela para poder 
pagar as dívidas deixadas 
pelo pai, Adilson Benedito 
Barbosa, que morreu vítima 
de Covid-19 em setembro. As 
dívidas a serem pagas vão 
desde os custos do enterro, 
como pessoas que ele devia 
e um empréstimo feito em 
um banco para comprar um 
caminhão.

“Esse processo da Covid 
foi muito doloroso para mim 
porque a gente é educado 
para amar e tratar pai e mãe 
como se fossem eternos. Eles 
não são. Eu vivi 22 anos ao 
redor do meu pai. Eu e ele 
sempre tivemos uma ligação 
absurda. Muito mais que a li-
gação afetiva que tenho com 
a minha mãe. Eu sempre es-
tive ao lado dele e ele ao meu 
lado. Sempre me apoiou em 
absolutamente tudo. Então, 
a partir do momento que ele 
falece nasce um desespero e 
a gente pensa ‘meu Deus, eu 
não sei viver sem essa pes-
soa’”, revela. A família precisa 
do equivalente a R$ 10 mil. 

CUIABÁ

Estudante vende 
cachaça de banana 
para pagar dívidas

As dívidas foram contraídas pelo pai, que morreu 
vítima de Covid-19 

Foto: AssCom/DourADo

A quantia, entretanto, não 
chega próximo ao valor total 
que Letícia e sua mãe preci-
sam pagar. O valor é de mais 
urgência, para conseguir mi-
nimamente quitar as dívidas 
acumuladas.

Inicialmente, a venda 
das cachaças, que são de Goi-
ás, fornecidas por um colabo-
rador de Cuiabá, foi pensada 
para sua cidade natal para 
poder arcar com os custos da 
viagem que fará no dia 31 de 
dezembro para auxiliar sua 
mãe na resolução dos proble-
mas pendentes. Entretanto, 
por não poder levar uma alta 
quantidade de bebida alco-
ólica no avião, ela optou por 
vender em Cuiabá mesmo e 
tem feito campanhas nas re-
des sociais para isso.

“A cachaça está disponí-
vel em três sabores: banana, 
abacaxi e canela. A garrafa é 
super fofa, de 900 ml. A ca-
chaça é leve, tem apenas 16% 
do teor alcoólico e é um pro-
duto mais para degustação. 
(...) Como é final de ano, 2020 
foi um ano tão pesado que 
talvez as pessoas queiram to-
mar um bom vinho, champa-
nhe ou cachaça doce, então 
me veio a ideia de vendê-las”, 
explica. Para adquirir, basta 
entrar em contato com (65) 
98432-3866.

Delegacias da Polícia Civil
funcionarão num só complexo

DA REPORTAGEM

Muita gente se pergun-
ta quAs unidades da Polícia 
Civil em Sinop serão reuni-
das em um mesmo complexo 
operacional e administrativo 
localizado no setor industrial 
da cidade, a partir de 2021. As 
obras de adequação da nova 
Cidade da Polícia estão em 
andamento e previstas para 
conclusão em fevereiro do 
próximo ano.

Na área de quase 4 mil 
m², sendo mais de 2,2 mil m² 
construídos, o futuro ende-
reço da Polícia Civil de Sinop 
terá espaço amplo, confortá-
vel e adequado para o traba-
lho das equipes e atendimen-
to à população. Maior cidade 
da região Norte de Mato Gros-
so, Sinop tem, de acordo com 
dados do IBGE, 146 mil habi-
tantes.

Serão reunidas no mes-
mo endereço a Delegacia 
Regional de Sinop, a 1ª Dele-
gacia de Polícia, a Delegacia 
Especializada de Roubos e 
Furtos (Derf), Delegacia Espe-
cializada de Defesa da Mulher 
Criança Adolescente e Idoso 
(Dedm) e o atendimento da 
Central de Plantão.

O projeto de adequação 
do prédio, locado pela Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública, foi desenvolvido pela 
Gerência de Acompanha-
mento de Projetos Convênios 
e Obras, da Diretoria de Exe-
cução Estratégica (DEE) da 
Polícia Civil. O contrato tam-
bém engloba a climatização 
em todas as salas, divisórias, 
construções de celas, pintu-
ra e layout com a identidade 
visual conforme a padroniza-
ção nacional da Polícia Civil, 
entre outras necessidades.

A estrutura predial tem 
67 salas, 33 banheiros, esta-
cionamento coberto para 16 
veículos e aberto para apro-
ximadamente 35 carros, área 
verde de 700 m², além de 
uma sala destinada à Polícia 
Militar.

O delegado regional de 
Sinop, Carlos Eduardo dos 
Santos Muniz, destaca a facili-
dade para a população em ter 
em um mesmo espaço todas 
as unidades policiais. “Além, 

é claro, de ter um ambiente 
mais adequado ao trabalho 
de nossas equipes, com es-
paço apropriado para a exe-
cução das atividades”, argu-
menta.

O novo espaço para 
atender com mais qualidade 
as demandas dos profissio-
nais da Polícia Civil em Sinop 
e o atendimento à população 
integra um pacote de obras 
projetado pela instituição 
para melhorar a estrutura de 
delegacias em diversos muni-

Foto: PJC-mt

Obras de adequação estão em andamento 

SINOP. Local tem 2 mil m² de área construída e está em obras para 
abrigar quatro delegacias e o plantão

cípios do Estado, incluindo a 
Capital.  O delegado-geral da 
Polícia Civil, Mário Dermeval 
Aravechia de Resende, pon-
tuou que Sinop, mesmo sen-
do a segunda maior cidade 
do interior do estado, estava 
com unidades mal instaladas 
e que não acompanharam a 
evolução do crescimento da 
região.

“Ao buscar um espaço 
para reunir todas as unida-
des da cidade, nosso objetivo 
é otimizar pessoal e unir as 

forças do efetivo para que o 
resultado seja mais significa-
tivo e que a instituição tenha 
maior eficiência na prestação 
de serviços. Sinop merece 
uma unidade da Polícia Civil 
ampla e que atenda o cida-
dão de forma centralizada, 
de maneira digna e que te-
nha excelentes condições de 
trabalho para os profissionais 
e excelentes condições de 
atendimento para a popula-
ção”, pontuou o delegado-
-geral.
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