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CAGED ESTIMA

Agro fechou 15 mil postos
de trabalho em novembro

Pelo quinto mês consecutivo, o número de contratações com 
carteira assinada superou o de demissões no Brasil. Segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divul-
gados na última semana, o país criou 414.556 vagas de emprego 
em novembro. O número é o melhor da série histórica da pesquisa, 
iniciada em 1992.                                                                            Página - 4
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POÇOS ARTESIANOS

Perfuração 
benefi cia 12 mil 
famílias com 
água potável

Primeiras
bezerras
“in vitro”
do estado
Já começaram a nascer 
em Mato Grosso as pri-
meiras bezerras, fruto de 
fertilização in vitro e da 
transferência de embrião, 
pelo programa Mato Gros-
so Produtivo Leite. O pro-
grama é realizado em 33 
cidades mato-grossenses e 
conta também com outros 
eixos de atuação voltados 
para o incentivo da ativi-
dade leiteira.              Página  -4

FGTS PELO PIX

Inicialmente previsto para entrar em vigor em janeiro, o recolhimento do FGTS 
por meio do Pix foi adiado, informou a Chefi a da Divisão de Fiscalização do 
FGTS do Ministério da Economia. Segundo o órgão, a implementação do novo 
sistema FGTS Digital, que traria o recolhimento por meio do sistema instantâ-
neo de pagamentos do Banco Central, não se concretizou.                       Página  7
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RECOLHIMENTO É ADIADO
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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 23
QUINTA-FEIRA

POLÍCIA INVESTIGA 
POSSÍVEL RAPTO DE 
MENINO DE 2 ANOS QUE 
FICOU DESAPARECIDO

MENDES AFIRMA 
QUE O CONTRATO FOI 
RESCINDIDO POR CULPA 
DA PRÓPRIA EMPRESA
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LUCAS DO RIO VERDE CASO VLT

Com o objetivo principal de levar 
água potável para famílias, a Compa-
nhia Mato-Grossense de Mineração 
(Metamat) perfurou 36 poços arte-
sianos nos últimos dois anos. A ação 
atingiu 12.380 mil famílias. A ação 
é importante para moradores de as-
sentamentos, comunidades, quilom-
bolas, e também áreas urbanas.    

    Página -7



    

O que pode parecer uma simples brinca-
deira não é. Palavras tem grande infl u-
ência e quando não utilizadas correta-
mente, ofendem, machucam e deixam 
marcas profundas na alma

A palavra é essencial em qualquer 
relação, seja ela pessoal ou profi s-
sional. Está em inúmeras situações, 
se apresentando através de simples 
detalhes e nos acompanhando du-
rante todo o ciclo da vida.

A comunicação é composta de 
palavras que estarão em todas as 
fases.

Acompanhadas por pessoas com 
diferentes costumes e personalida-
des. Cabe a cada um dosar o seu 
poder, pois, dependendo a maneira 
como for utilizada causará interpre-
tações variadas.

O processo de alfabetização, am-
biente de trabalho, convívio familiar, 
social, momentos de lazer, noticiá-
rios e portais são alguns dos muitos 
exemplos que compõem a palavra. 
Uma ação determinante que possui 
um misto de sentimentos.

Pessoas de todas as idades fa-
zem uso da palavra. Positivamente 
ou negativamente, estarão em nos-
sa rotina.

Por meio delas, é possível desen-
volver relações intensas com laços 
afetivos que, quando verdadeiras 
perduram infi nitamente. Não é pre-
ciso estar fi sicamente.

Muitos possuem o dom de acal-
mar, aconselhar e fazer o bem com 
as palavras certas. Um gesto de 
atenção com signifi cado imenso, no 

qual transmite a sensação de tran-
quilidade e com isto, consegue se fa-
zer presente.

Em tempos de pandemia pelo co-
ronavírus, uma inversão de valores 
foi revelada.

Pessoas buscam caminhos para 
preencher o vazio que existe dentro 
de si. Infelizmente, alguns preferem 
substituir a carência de carinho por 
uma vida de aparências.

Percebo que, estamos vivendo 
em uma sociedade superfi cial. Com 
um universo cercado por pessoas 
extremamente frias. Na qual, muitas 
jogam “palavras ao vento”, sem pen-
sar nas consequências de seus atos.

O que pode parecer uma simples 
brincadeira não é. Palavras tem gran-
de infl uência e quando não utilizadas 
corretamente, ofendem, machucam 
e deixam marcas profundas na alma.

Atenção, preocupação, respeito e 
sinceridade são virtudes raras.

Talvez, é hora de repensar algu-
mas atitudes. Por muitos momentos, 
somos individualistas e não aceita-
mos ouvir uma palavra.

Sendo que na verdade, necessita-
mos de algo tão simples. Desta mes-
ma palavra com boas energias para 
viver com mais entusiasmo e brilho 
nos olhos. Portanto, vale a pena uti-
lizar as palavras positivamente. De-
monstrando e expressando todo o 
amor por quem realmente merece, 
aqueles que são especiais.

BRUNA DIAS É PUBLICITÁRIA, 
FOTÓGRAFA E ANALISTA DE MÍ-
DIAS SOCIAIS

Palavras e suas consequências

Enfi m, 2020 se despede!
para outro signifi cava não ter como levar o 
sustento para os seus.

Mostrou, também, que mui-
ta gente não se preocupa nem 
consigo mesmo, quanto mais 
com os outros, e que isso cus-
ta vidas. Me lembro do caso de 
uma situação que viralizou na 
internet, com o vídeo mostran-
do o desespero de duas fi lhas 
que furaram o isolamento e fo-
ram em uma festa, por acreditar 
que as medias eram exageradas 

e que nada aconteceria com elas. Realmen-
te, com elas nada aconteceu, mas o passeio 
custou a vida do avô e da mãe das mesmas.

Vimos grandes exemplos de solida-
riedade e de egoísmo, de preocupação e 
de descaso, de colaboração e de egoísmo. 
Um ano, sem dúvidas, como eu nunca tinha 
visto, que mostrou muito, ensinou muito e, 
infelizmente, cobrou muito.

 

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!

Que 2021 nos traga paz, boas perspectivas e a possibilidade 
de afastar o fantasma da pandemia de nossas vidas. Mesmo 
com as irreparáveis perdas que muitas famílias tiveram em 
2020 desejo um ano novo excelente para todos, e que o dolo-
roso aprendizado que passamos nos ajude em nossa evolução, 
para que sejamos pessoas melhores para nós, para os nossos e 
para o próximo.

CLIC 
FINAL 

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

O ano do “novo normal”. Talvez essa 
seja uma das melhores defi nições para o 
ano que está aca-
bando. Mas essa 
defi nição é “sim-
pática” demais 
para o que 2020 
foi para muitos.

Eu, no contex-
to que vivemos, 
só tenho a agrade-
cer. Vendo tantas 
famílias chegando 
incompletas ao fi nal do ano e saber que to-
dos os meus estão comigo já é motivo mais 
do que sufi ciente para erguer as mãos aos 
céus. Após ter acompanhado, pela mídia, o 
sofrimento de tantas pessoas e, inclusive, 
de um amigo, que lutou bravamente, mas 
não conseguiu sair com vida da UTI, saber 
que ninguém da minha família se contami-
nou é uma felicidade imensa.

Após ver, com tristeza, muita gente per-
dendo sua renda, seu negócio, seus bens, 
jamais posso reclamar das perdas que tive, 
pois, mesmo sendo expressivas, não me 
deixaram em situação ruim.

O ano de 2020 mostrou que estamos 
todos no mesmo mar, mas em embarcações 
diferentes. Enquanto, para muitos, fi car em 
casa era uma oportunidade de desfrutar de 
conforto e tranquilidade ao lado da família, 

BRUNA DIAS

A discussão sobre como lidar com o racismo nas 
obras infantis de Monteiro Lobato parece infi ndável. 
Há oito anos, a proposta de sustar a distribuição de 
“Caçadas de Pedrinho” em escolas públicas chegou 
ao Supremo Tribunal Federal. Agora, a reedição de “A 
Menina do Narizinho Arrebitado” pela bisneta do autor 
provocou reações até de membros um tanto ociosos 
do governo Jair Bolsonaro.

A revisão de Cleo Monteiro Lobato procurou al-
terar ou suprimir “passagens problemáticas”, como a 
que se referia a Tia Nastácia como “negra de estima-
ção”. Bastou para que Sérgio Camargo, o presidente 
da Fundação Palmares que fez de sua marca a oposi-
ção ao movimento negro, fosse às redes sociais para 
denunciar aquilo como uma “mutilação politicamente 
correta”. Foi seguido por Mario Frias, secretário da Cul-
tura, que achou a mudança uma vergonha.

O argumento central de Camargo, de que não há 
racismo na obra de Lobato, não se sustenta. Não dei-
xam dúvidas a construção estereotipada de Nastácia 
e as menções à cor de sua pele como um defeito, por 
exemplo quando Narizinho diz que ela “é preta só por 
fora, e não de nascença”.

Não é por isso, contudo, que se deve defender 
que os trechos racistas sejam simplesmente apaga-
dos dos livros do escritor.

Primeiro porque a intenção de ajustar clássicos 
literários a um certo ideal político será sempre infrutí-
fera. Leitura assim encontrará o que corrigir em qual-
quer obra de qualquer geração passada e corre o risco, 
além disso, de eliminar sutilezas e contradições rele-
vantes.

Em segundo lugar, porque o exercício é fútil. A li-
teratura tem, entre suas funções, a de documento his-
tórico de uma época e do pensamento de seu autor. 
Alterar trechos, não importa por qual motivo bem-in-
tencionado, causará inevitável distorção do conteúdo.

A meta de evitar que crianças encampem ideias 
preconceituosas é alcançável por outros meios, como 
notas de contexto ou orientação de pais e professores. 
Pode-se também escolher outra coisa para ler.

Em canais de streaming, tem se tornado mais 
comum a adoção de avisos que alertam para “cultu-
ra desatualizada”, antecipando que o fi lme mostrará 
práticas ou discursos discriminatórios —o que suscita 
debate sobre certa infantilização do espectador.

Ora, se uma obra refl ete uma sensibilidade ultra-
passada, é natural que seja logo esquecida. E se ou-
tras qualidades impedirem essa obsolescência, seus 
problemas continuarão sob o escrutínio saudável do 
debate público.

Editorial

O racismo de Lobato

MAIS UM
O deputado estadual Doutor João José 

(MDB) informou que foi contaminado com o 
novo coronavírus. O anuncio foi feito neste fi m 
de semana por meio da sua conta no Instagram. 
O emedebista que pertence ao grupo de risco, 
pois é fumante e tem 64 anos, garantiu que está 
bem e realizando o tratamento em casa. Ele é 
o 13º parlamentar infectado com o novo vírus. 
Já contraíram o vírus, e se recuperaram os de-
putados: Thiago Silva (MDB), Carlos Avallone 
(PSDB), Eduardo Botelho (DEM), Wilson San-
tos (PSDB), Max Russi (PSB), Paulo Araújo (PP), 
Faissal Kalil (PV), Allan Kardec (PDT), Elizeu 
Nascimento (PSL), Dilmar Dal’Bosco (DEM), 
Valmir Moretto (PRB) e Nininho (PSD).

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!

CASO VLT
O governador Mauro Mendes afi rmou que o 

contrato com o Consórcio VLT foi rescindido por 
culpa da própria empresa, que, segundo ele, pra-
ticou corrupção. Na delação do ex-governador 
Silval Barbosa, as empresas são acusadas de 
pagamento de propina a integrantes de seu Go-
verno. Na última semana, Mendes anunciou a 
desistência do VLT para construção do BRT. Ele 
ainda ingressou com uma ação na Justiça contra 
o Consórcio, para que pague R$ 676 milhões pelos 
danos causados ao erário.

Crédito: Polícia Militar

IMAGEM DO DIA

Não é por isso, contudo, que se deve 
defender que os trechos racistas sejam 
simplesmente apagados dos livros do 
escritor

“ “ Um carro de passeio foi encontrado em chamas por policiais militares 
que faziam rondas em Curvelândia, a 311 km de Cuiabá, próximo a Vila Ca-
baçal, nessa sexta-feira (25). O veículo não transportava ninguém e o mo-
torista não foi localizado na região. De acordo com a Polícia Militar, o carro 
estava com placas de Barra do Bugres. Por meio de checagem via placa, 
foi localizado o nome do proprietário, mas os policiais não conseguiram 
contato pelo telefone cadastrado no sistema. A Polícia registrou boletim de 
ocorrência, mas não ainda não há informações de como ocorreu o fato ou 
quem ocupava referido veículo. Próximo ao carro, foram encontradas várias 
latas de cerveja.
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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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Nascem primeiras bezerras
“in vitro” de Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Já começaram a nas-
cer em Mato Grosso as pri-
meiras bezerras, fruto de 
fertilização in vitro e da 
transferência de embrião, 
pelo programa Mato Grosso 
Produtivo Leite. Pertencen-
te ao Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura Fami-
liar (Seaf-MT), o programa 
é realizado em 33 cidades 
mato-grossenses e conta 
também com outros eixos 
de atuação voltados para o 
incentivo da atividade leitei-
ra.

Já começaram a nas-
cer em Mato Grosso as pri-
meiras bezerras, fruto de 
fertilização in vitro e da 
transferência de embrião.

Entre as ações está a 
doação de doses de sêmen 
bovino, de resfriadores de 
leite, disponibilização de 
calcário para a recuperação 
das pastagens e também a 
implantação de Unidades 
de Referência Tecnológica 
(URTs), com papel de servir 
de vitrine para o aprimora-
mento das práticas de ma-
nejo e incentivo aos produ-
tores.

As primeiras bezerras a 
nascerem são de Campiná-
polis, na propriedade de Sin-
val José da Silva. Lá, 14 vacas 
passaram por transferência 
de embrião e quatro delas 
concluíram a gestação. “De 
primeira, ter esse resultado 
já nos ajuda muito, já que 
aqui, sem esse apoio do Es-
tado, não teríamos condi-
ções de arcar com os custos 
de uma inseminação, que 
todos sabem são caras”, co-

menta Sinval Silva.
Além de Campinápo-

lis, o programa Mato Grosso 
Produtivo Leite prevê a re-
alização de prenhezes em 
propriedades familiares nas 
cidades de Terra Nova do 
Norte, Juína, Aripuanã e Ita-
nhangá. No total serão rea-
lizadas 1.300 inseminações.

“O programa iniciado 
neste ano, mesmo com a 
pandemia, começou pe-
queno, mas ganhou corpo. 
Desenvolver o setor leiteiro 
é a nossa meta. Aumentar a 
média mato-grossense em 
pelo menos dez litros por 

Foto: Divulgação

Programa é realizado em 33 cidades mato-grossenses

CAMPINÁPOLIS. Programa conta com outros eixos de atuação voltados para o incentivo da atividade leiteira

vaca ordenhada. Este resul-
tado representará mais ren-
da, qualidade de vida, a per-
manência do produtor na 
atividade, ganhando dinhei-
ro, cuidando de sua família 
e gerando renda para a so-
ciedade”, explica o secretá-
rio de Estado de Agricultura 
Familiar, Silvano Amaral.

Ele comenta ainda que 
as prenhezes que integram 
o programa são para gerar 
animais fêmeas da raça gi-
rolando ½ sangue, através 
de acordos de cooperação 
com cooperativas e prefei-
turas.

“Essas instituições for-
necem, como contrapar-
tida, o mesmo número de 
prenhezes que o Estado 
fornece para os produto-
res da agricultura familiar. 
Já fechamos acordos com 
quatro cooperativas e uma 
prefeitura. A Seaf irá forne-
cer 650 prenhezes e os par-
ceiros complementam com 
outros 650”, afirma Silvano.

No pacote de ações do 
programa estão incluídas as 
vacinas reprodutivas, exame 
de brucelose, tuberculose e 
medicamentos do protocolo 
hormonal.

DA REPORTAGEM

Pelo quinto mês conse-
cutivo, o número de contra-
tações com carteira assinada 
superou o de demissões no 
Brasil. Segundo dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgados na última sema-
na, o país criou 414.556 vagas 
de emprego em novembro. 
O número é o melhor da sé-
rie histórica da pesquisa, ini-
ciada em 1992.

Mas o segmento forma-
do por agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 

aquicultura terminou com 
saldo negativo: 15.535 postos 
de trabalho fechados.

De acordo com o co-
mentarista Miguel Daoud, o 
saldo positivo do país como 
um todo também não é exa-
tamente positivo, pois não 
leva em consideração traba-
lhadores informais.

Para Daoud, a única 
coisa que pode mudar o ce-
nário brasileiro são os inves-
timentos. “Não significa que 
a economia saiu da crise. Nós 
queremos que saia, mas não 
podemos entender os núme-
ros de forma distorcida”, diz.

O número é o melhor da série histórica da pesquisa iniciada em 1992 

CAGED ESTIMA

Agro fechou 15 mil postos
de trabalho em novembro

Foto: Divulgação



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

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) 

VENDASEXTRATO DO TERCEIRO
TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO N° 027/2019

Pelo presente TERMO ADITIVO, fica alterada a Cláusula Quinta (Do Pra-
zo), referente ao Contrato nº 027/2019, de origem da TOMADA DE PREÇO 
002/2019 PROCESSO 019/2019 do objeto: ‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE 52KM DE ESTRADAS VICINAIS 
PADRÃO ALIMENTADORAS, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA 
COTRIGUAÇU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT - CON-
FORME PROJETO EM ANEXO, PELO CONVÊNIO 856943/2017 - INCRA’’. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PRAZO - As partes contratantes 
mediante transação, resolvem aditar à Cláusula do prazo, prorrogando a partir 
de 01/01/2021 a 20/05/2020.  CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as demais cláusulas cons-
tantes do Contrato Nº27/2019. Cotriguaçu, 30 de dezembro de 2020. 

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

ALFONSO ROBERTO DALMAGRO
CNPJ: 09.233.598/0001-33

CONTRATADO

EXTRATO DO TERCEIRO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 049/2019

Pelo presente TERMO ADITIVO, fica alterada a Cláusula Quinta (Do Prazo), re-
ferente ao Contrato nº 049/2019, de origem da TOMADA DE PREÇO 003/2019 
PROCESSO 50/2019 do objeto: ‘’TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO 
DE UM PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT, COM RECURSOS 
DO CONVÊNIO - 852209/2017, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E ME-
MORIAIS ANEXOS NO PRESENTE EDITAL”. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO – DO PRAZO - As partes contratantes mediante transação, resolvem 
aditar à Cláusula do prazo, prorrogando a partir de 01/01/2021 a 31/03/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalte-
radas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 049/2019. Cotriguaçu, 30 
de dezembro de 2020. 

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

L.M.F BERNARDI
CNPJ: 15.949.647/0001-31

CONTRATADO

RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2.020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público a 
RETIFICAÇÃO da HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL 074/2020, 
que teve como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E OUTROS, NOS TERMOS 
O CONVÊNIO 0429/2020, FIRMADO JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO DESPORTIVO - FUNDED-MT. onde se lê: Empresas habilitadas e ven-
cedoras: RC – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
nº 10.830.704/0001-45, com o valor global final de R$ 60.172,60 (sessenta 
mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos); WANDA COMÉRCIO 
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP, inscrita no 
CNPJ nº 12.358.170/0001-21, com o valor global final de R$ 167.604,30 (cento 
e sessenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e trinta centavos) e SETE CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 04.578.067/0001-69, 
com o valor global final de R$ 82.572,60 (oitenta e dois mil, quinhentos e se-
tenta e dois reais e sessenta centavos).leia-se: Empresas habilitadas e vence-
doras: DOMINGOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME, ins-
crita no CNPJ nº 23.247.045/0001-60, com o valor global final de R$ 26.961,30 
(vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta centavos) e IVETE 
BERTUSSI CAMARGO ME, inscrita no CNPJ nº 35.919.559/0001-02, com o 
valor global final de R$ 6.281,00 (seis mil e duzentos e oitenta e um reais).

Nova Xavantina – MT, 30 de dezembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 106/2020 

Na Edição Nº 3.633, Do Jornal Oficial Eletrônico Dos Municípios Do Estado 
De Mato Grosso, Na Página 457, Publicado No Dia 24 De Dezembro De 2020; 
Diário Oficial De Contas Tribunal De Contas De Mato Grosso, Na Página 62, 
Publicado No Dia 28 De Dezembro De 2020. Onde Se Le: Aviso De Resul-
tado De Licitação Processo Licitatório Nº 207/2020 Pregão Presencial – Srp 
Nº 106/2020  A Prefeitura Municipal De Confresa-Mt Torna Público, Para O 
Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo Licitatório Na 
Modalidade Pregão Presencial Nº 106/2020 Conforme Segue: Objeto: Pre-
gão Presencial De Registro De Preços Para Eventual E Futura Contratação 
De Empresa Especializada Para Locação De Aparelho De Raio-X E Insumos 
Necessários, Com Equipe Técnica Inclusa,  Em Tempo Integral, Para Atender 
As Necessidades Do Hospital Municipal Juntamente Com A Secretaria Muni-
cipal De Saúde De Confresa/Mt, Para A Empresa: Empresa: Dis - Diagnostico 
Por Imagem De Sorriso Ltda Cnpj: 14.677.583/0001-02 Endereço: Av Brasil, N 
°2174, Bairro: Centro. Municipio: Sorriso-Mt.  Cep: 78.890-000 Telefone: (66) 
3544-0210/ (66) 3544-4438 Email: Adm@Gmedicalcenter.Com.Br Vencedora 
Do Único Item Do Certame No Valor Global De R$36.520,0000 (Trinta E Seis 
Mil E Quinhentos E Vinte Reais). Registro De Preços Válido Por Um Período 
De 12 Meses, Visto Que A Empresa Atendeu Todos Os Requisitos Do Edital 
E Seus Anexos. Confresa- Mt, 23 De Dezembro De 2020. Cezar Queiroz Da 
Silva Pregoeiro Portaria Nº082/2020 Leia-Se:  Aviso De Resultado De Licita-
ção Processo Licitatório Nº 207/2020 Pregão Presencial – Srp Nº 106/2020  A 
Prefeitura Municipal De Confresa-Mt Torna Público, Para O Conhecimento Dos 
Interessados, O Resultado Do Processo Licitatório Na Modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 106/2020 Conforme Segue: Objeto: Pregão Presencial De Registro 
De Preços Para Eventual E Futura Contratação De Empresa Especializada 
Para Locação De Aparelho De Raio-X E Insumos Necessários, Com Equipe 
Técnica Inclusa,  Em Tempo Integral, Para Atender As Necessidades Do Hospi-
tal Municipal Juntamente Com A Secretaria Municipal De Saúde De Confresa/
Mt, Para A Empresa:  Empresa: Dis - Diagnostico Por Imagem De Sorriso Ltda 
Cnpj: 14.677.583/0001-02 Endereço: Av Brasil, N °2174, Bairro: Centro. Muni-
cipio: Sorriso-Mt.  Cep: 78.890-000 Telefone: (66) 3544-0210/ (66) 3544-4438 
Email: Adm@Gmedicalcenter.Com.Br Vencedora Do Único Item Do Certame 
No Valor Global De R$ 146.573,32(Cento E Quarenta E Seis Mil Quinhentos 
E Setenta E Três Reais E Trinta E Dois Centavos). Registro De Preços Válido 
Por Um Período De 06 (Seis) Meses, Visto Que A Empresa Atendeu Todos Os 
Requisitos Do Edital E Seus Anexos. 

Confresa- Mt, 23 De Dezembro De 2020.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro - PORTARIA nº082/2020.

RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Ofi-
cial, vem a público divulgar a RETIFICAÇÃO da HOMOLOGAÇÃO da licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 079/2.020, Processo Administrativo nº 
110/2.020, o qual teve como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE HOTELARIA 
(HOSPEDAGEM), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT. 
Empresa adjudicatária/detentora: HERMES LIMA HOTEL ME, inscrita no CNPJ 
nº 03.600.811/0001-11, com o valor global de R$ 220.150,00 (duzentos e vinte 
mil e cento e cinquenta reais). Onde se lê: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 060/2.020, leia-se: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
079/2.020

Nova Xavantina – MT, 30 de dezembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 77/2020

Pelo presente TERMO ADITIVO, fica alterada a Cláusula Quinta (DO PRAZO), 
referente ao Contrato nº 077/2020, do objeto: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-
COS NA CULTURA DO CACAU, PARA ACOMPANHAMENTOS NAS PRO-
PRIEDADES DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COTRIGUAÇU, PARA 
ATENDIMENTO DO CONVÊNIO 0191/2020-SEAF/MT”. CLÁUSULA PRIMEI-
RA – DO ADITIVO – DO PRAZO - As partes contratantes mediante transação, 
resolvem aditar à Cláusula Quinta do prazo do Contrato Nº77/2020, prorrogan-
do de 01/01/2021 a 31/05/2021. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas as demais cláusulas cons-
tantes do Contrato nº 077/2020. Cotriguaçu 30 de dezembro de 2020.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

SIDMAR CORREA TOMAZ
CPF 025.856.281-16

CONTRATADO

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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DA REPORTAGEM

Inicialmente previs-
to para entrar em vigor em 
janeiro, o recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) por meio 
do Pix foi adiado, informou 
a Chefia da Divisão de Fisca-
lização do FGTS do Ministé-
rio da Economia. Segundo o 
órgão, a implementação do 
novo sistema FGTS Digital, 
que traria o recolhimento por 
meio do sistema instantâneo 
de pagamentos do Banco 
Central, não se concretizou.

O Ministério da Econo-
mia não informou uma nova 
data para a novidade entrar 
em vigor. Na última reunião 
plenária do Fórum Pix, o di-
retor de Organização do Sis-
tema Financeiro e de Reso-
lução do Banco Central (BC), 
João Manoel Pinho de Mello, 
havia apresentado a previsão 
para o recolhimento do FGTS 
via Pix a partir de janeiro.

Na ocasião, foi anuncia-
do um acordo de coopera-

SEM NOVA DATA

Recolhimento do FGTS
via Pix é adiado

Foto: Divulgação

ção técnica com a Secreta-
ria Especial de Previdência e 
Trabalho para o lançamento 
FGTS Digital. A nova plata-
forma pretende centralizar a 
apuração, a cobrança, o reco-
lhimento e o lançamento das 
contribuições para o Fundo 
de Garantia.

Segundo a Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia, quando entrar em 
vigor, o novo sistema reduzirá 
custos para as empresas. Isso 
porque os empregadores 
deixarão de emitir cerca de 
70 milhões de guias de reco-
lhimento por ano e poderão 
acompanhar digitalmente o 
pagamento e a destinação 
das contribuições.

Durante o evento, o di-
retor do Banco Central acres-
centou que a utilização do 
Pix para recolher o FGTS au-
menta a concorrência entre 
as instituições financeiras. 
Segundo Mello, não será ne-
cessário estabelecer convê-
nios entre a empresa e um 
banco, como ocorre hoje.

Perfuração de poços beneficia
12 mil famílias com água potável

DA REPORTAGEM

Com o objetivo principal 
de levar água potável para 
famílias mato-grossenses, a 
Companhia Mato-Grossense 
de Mineração (Metamat) per-
furou 36 poços artesianos 
nos últimos dois anos. A ação 
atingiu 12.380 mil famílias.

Conforme o presidente 
da Metamat, Juliano Jorge 
Boraczynski, a ação é impor-
tante para moradores de as-
sentamentos, comunidades, 
quilombolas, e também áre-
as urbanas, que passaram a 
ter acesso à água potável, por 
meio da perfuração de poços 
artesianos profundos.

“A perfuração de poços 
é uma ação social muito im-
portante. Atingimos pessoas 
sem água para tomar banho, 
muitas vezes para beber, que 
estavam passando por mo-
mentos de dificuldade por 
falta de abastecimento. A in-
tenção é ampliar ainda mais 
a perfuração de poços e levar 
água para todos os 141 muni-
cípios”, explica.

A ação é fruto de um 
convênio assinado em 2019 
entre a Metamat e a Funda-
ção Nacional de Saúde (Fu-
nasa).  No total, foram perfu-
rados 9.501 metros de poços 
em 13 municípios, sendo cin-
co cidades atendidas em 
2019, e oito em 2020.

Foram beneficiados os 
municípios: Várzea Grande, 
Poxoréu, Juscimeira, Jaciara, 
Dom Aquino, Chapada dos 
Guimarães, Alto Garças, Serra 
Nova Dourada, Rondonópo-
lis, Cocalinho, Ribeirãozinho, 
Jaciara e Pedra Preta. Foram 
realizados estudos e levanta-
mento para a perfuração de 
poços no ano que vem em 
mais 14 cidades.

Para expandir a capaci-
dade da Metamat de perfura-
ção de poços, será adquirido 
um conjunto de perfuratriz, 
três caminhões e um com-
pressor. Os recursos na or-
dem de R$2,8 milhões são 
de emenda parlamentar do 
senador Wellington Fagun-
des, por meio do Programa 
Calha Norte, do Ministério da 
Defesa.

“Já fizemos um estudo, 

os geólogos foram em cam-
po, e pretendemos atender 
a demanda por água que 
mais que dobrou nos últimos 
anos, porque temos um pro-
blema cíclico, a cada 20 anos 
falta água, depois por mais 
20 anos sobra água. E nesses 
momentos de seca os poços 
são muito necessários para 
a população”, avalia o presi-
dente.

O deputado federal 
Emanuel Pinheiro Neto irá 
destinar emenda parlamen-
tar de R$ 2 milhões para for-
talecer a mineração estadual, 
sendo R$ 1 mi para a perfura-
ção de poços artesianos, e R$ 
1 mi para financiar o mapea-
mento de recursos minerais 
e pesquisas. O mapa mineral 
será executado em uma co-

Foto: PJC-Mt

Perfuração de poços no assentamento Dom Osorio 

Segundo Ministério da Economia, previsão não 
se concretizou

POÇOS ARTESIANOS. Companhia irá fazer um mapeamento para 
encontrar áreas de exploração de recursos hídricos

operação com a Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), que irá fazer a gestão 
dos recursos.

MAPEAMENTO
Está em fase final de 

formulação uma cooperação 
com a UFMT para o mapea-
mento da mineração do Es-
tado. Há três projetos ligados 
a esta cooperação: mapea-
mento de distritos mineiros, 
geofísica direcionada para 
a exploração de recursos hí-
dricos, e pesquisa de rochas 
com potencial de uso em in-
sumos agrícolas.

“A ideia é conseguir fa-
zer esse trabalho com o de-
partamento de geologia da 
UFMT, e envolver os professo-
res e estudantes. Vamos dar 

condições para eles fazerem 
as pesquisas, os trabalhos de 
mestrado e de campo, e con-
tribuírem para a mineração 
do estado”, afirma o geólogo 
da Metamat, Antônio João.

O mapeamento dos 
distritos mineiros será foca-
do nas províncias auríferas, 
como Alta Floresta, Vale do 
Guaporé (Vila Bela, Nova La-
cerda, Conquista D’Oeste, 
Porto Esperidião), e na Baixa-
da Cuiabana (Poconé e Livra-
mento).  A pesquisa buscará 
também mapear e encontrar 
água subterrânea, para a ex-
ploração pela perfuração de 
poços artesianos. Os estudos 
devem identificar ainda os 
insumos agrícolas, como ro-
chas com potencial de uso 
para insumos agrícolas.
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Polícia investiga possível rapto de menino de 
2 anos que ficou desaparecido por três dias 

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil inves-
tiga suspeita de rapto 
do menino de 2 anos 
que ficou desaparecido 
a por três dias em região 
de chácaras em Lucas 
do Rio Verde, a 360 km 
de Cuiabá, no último fi-
nal de semana. Heitor 
Maciel dos Santos foi 
encontrado vivo nesse 
domingo (27) pelo Cor-
po de Bombeiros.

Ele estava desapa-
recido desde quinta-fei-
ra (24). De acordo com 
o delegado Eugênio 
Rudy Júnior, apesar da 
localização da criança, a 
polícia continua investi-
gando o caso porque há 
suspeita de que tenha 
sido um rapto.

“A principal ques-
tão é como a criança foi 
parar naquele local (em 
que foi encontrada), 
visto que as equipes já 
tinham feito buscas na 
região e não havia ne-
nhum indício da pre-
sença do menino”, afir-
ma.

Segundo o delega-
do, moradores e traba-
lhadores da região es-
tão sendo ouvidos para 
que sejam esclarecidos 
alguns pontos. O meni-
no foi encontrado há 1,5 
km de distância do local 
em que desapareceu. .

“É possível que ele 
tenha andado 1,5 km, na 
região. Tivemos casos 
de desaparecimentos 
onde crianças andaram 
até 12 km. A nossa maior 
questão não em relação 
ao percurso, mas sim 
ao local em que ele foi 
encontrado, que antes 
não estava. A Polícia Ci-
vil trabalha com a linha 
de investigação de rap-

to. 
O delegado explica 

que uma pessoa pode 
ter ficado durante um 
período com a criança 
e, com a repercussão do 
caso, ter levado o me-
nino a região onde as 
equipes trabalhavam. 
Heitor foi submetido a 
exame de corpo de de-
lito e está no hospital 
para que a saúde seja 
reestabelecida. 

O casO
Heitor passava o 

Natal com a família na 
propriedade de familia-
res e dormia com a mãe 
em um quarto. A mãe o 
deixou por alguns mi-
nutos e, quando voltou, 
não o encontrou mais.

Segundo os bom-
beiros, uma testemu-
nha disse que viu uma 
criança parecida com 
Heitor às margens da 
MT-449, estrada próxi-
ma a propriedade da 
família.

Desde o desapa-
recimento, equipes do 
Corpo de Bombeiros e 
um helicóptero do Cen-
tro Integrado de Ope-
rações Aéreas (Ciopaer) 
fizeram buscas pelo ga-
roto.

A mãe disse aos po-
liciais que dormia com 
a criança em uma cama 
e se levantou para aju-
dar o marido a trocar 
um disjuntor na resi-
dência. O casal guardou 
algumas ferramentas 
e, quando foram até o 
quarto, não encontra-
ram a criança dormin-
do.

Eles procuraram 
pelo menino e o cha-
maram, mas ele não es-
tava na casa e nem per-
to da chácara. Heitor Maciel dos Santos, de 2 anos, desapareceu em Lucas do Rio Verde

LUCAS DO RIO VERDE. De acordo com o delegado Eugênio Rudy Júnior, apesar da localização da 
criança, a polícia continua investigando o caso porque há suspeita de que tenha sido um rapto

Foto: Arquivo pessoAl


