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MENINA DE 5
ANOS MORRE
APÓS CAIR DA
CAMA EM ABRIGO

PLANTIO
DEVE SER
10,6%
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COMÉRCIO
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4 CIDADES 
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VOOS 
COMERCIAIS

CLÁUDIA ALGODÃO SINOP NORTÃO

SORRISO

NAS BR´s

Acidentes 
diminuem 
durante 
Ano Novo

O número de acidentes 
registrados na BR-163/364 em 
Mato Grosso, durante o feriado 
em comemoração à chegada 
do Ano Novo, foi 23% menor se 
comparado ao feriado prolon-
gado de Natal. Entre 29 de de-
zembro de 2020 e 03 de janeiro 
de 2021, foram registrados 46 
acidentes, sendo que, 33 não 
tiveram feridos entre os envolvi-
dos.                     Página - 7

SANTOS

Agricultores
tirAm do bolso
pArA reformAr
poNte de mAdeirA
Cansados de esperar por uma solução, produ-
tores rurais de Vera resolveram tirar dinheiro 
do próprio bolso para consertar a ponte de 
uma estrada que dá acesso a fazendas do 
município. A ponte tem cerca de 12 metros, é 
de madeira e fica na chamada Linha Capelari, 
garantindo a passagem de veículos sobre o 
Rio Engano.                           
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O elenco santista passou as festas de final de ano totalmente focado no duelo contra o Boca Ju-
niors pela semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe encara o Boca, em La Bombo-
nera, pelas semifinais da Libertadores da América.                    Página -6

Rômalo Bessa 

Divulgação 

assessoRia

Divulgação

Em entrevista coletiva na terça (04), o prefeito Ari Lafin, pontuou que indeferiu o 
pedido de reajuste solicitado pela concessionária Águas de Sorriso. A empresa 
havia solicitado reajuste tarifário de 5,67%, negado pelo Decreto nº 432 de 28 de 
dezembro. Conforme Ari, essa não é a hora para reajustes.                        Página -3

Lafin diz não para pedido de
reajuste da Águas de sorriso

JogAdores Assistem 
superclÁssico
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Quando o calendário muda seu último 
dígito do mês de dezembro para janeiro, 
na verdade é ele que está mudando de 
fase. Nós nem sempre. Para quantas pes-
soas um próximo ano é mesmo “novo”? 
Novo trabalho, novos costumes, novos 
comportamentos, novas aprendizagens.

É bom lembrar que seguimos o Ca-
lendário Gregoriano, que só foi instituído 
em 1582 pelo papa Gregório XIII, que re-
formou o calendário juliano, uma antiga 
herança do império Romano. Portanto, 
85 anos após o Brasil ser descoberto pe-
los portugueses.

Conviver com novas situações nem 
sempre significa novas aprendizagens, 
ou necessariamente mudanças signifi-
cativas e positivas na vida das pessoas. 
Corriqueiramente encontramos pessoas 
que ainda vivem como se o mundo esti-
vesse parado em muitos anos passados.

O 2020 que vai embora trouxe gran-
des consequências na vida das pessoas. 
O resultado da pandemia é um exemplo. 
Em função dela teremos, no mínimo, 200 
mil brasileiros a menos. Em consequên-
cia disto, na média, três milhões de bra-
sileiros foram afetados com tais perdas.

Mas neste mesmo 2020 impactante, 
quantos brasileiros estão comemorando 
um emprego, uma promoção no traba-
lho, a aquisição de um bem material que 
há muito desejava, uma cura de uma do-
ença pessoal ou na família, uma mudan-
ça de local desejada?

Na verdade, todos nós temos nossos 
próprios anos novos, que independe do 
calendário. Na verdade, ano novo mesmo 
só quando reformamos nossas próprias 
vidas. O resto são festas comerciais para 
encontros e desencontros de pessoas. 
Nesta lógica podemos afirmar que al-
guém que não enxerga seus próprios er-
ros jamais terá um ano novo em sua vida, 
pois nunca tratou de fazer algo novo e 
melhor. Já que caso você quer algo novo, 
precisa deixar de fazer algo velho. Deixar 

de fazer aquilo que te traz prejuízo, mas 
principalmente, aquilo que prejudica ou-
tras pessoas.

Segundo Carl Jung, “a criação de algo 
novo é consumada pelo intelecto, mas 
despertado pelo instinto de uma necessi-
dade pessoal. A mente criativa age sobre 
algo que ela ama”. Ou seja, a mudança é 
um ato de amor, principalmente a mu-
dança que faz a sua vida e a vida dos ou-
tros melhorar.

Precisamos suprimir o egoísmo e 
aprender a olhar para o mundo e suas 
necessidades, mas mais que isso, preci-
samos muito de novos comportamentos, 
principalmente aqueles que implicam na 
vida dos outros. Não podemos continuar 
vivendo como se fossemos únicos donos 
do espaço onde percorremos neste mun-
do e vivêssemos sozinhos isolados das ne-
cessidades dos outros.

Na grande maioria das vezes os aci-
dentes de trânsito são causados por pes-
soas que acham que tem mais direito que 
as outras; direto de andar na frente, de 
ultrapassar quando, onde e como quiser, 
direito de levar todas as vantagens por-
que acham que somente suas prioridades 
são importantes. O exemplo do trânsito se 
aplica em tudo na vida. O que as pesso-
as não percebem é que sua “esperteza” e 
seu egoísmo trazem prejuízo, sofrimento 
e até morte aos demais.

Mas é um novo ano gregoriano que co-
meça. Que ele realmente possa trazer um 
ano novo para a maior quantidade possí-
vel de pessoas, estamos precisando. Para 
os quem tem coragem de mudar, que o 
ano novo seja de felicidades! Afinal permi-
ta-se evoluir e redescobrir a si mesmo. Se 
parece um novo começo ou um ano novo, 
é porque realmente é necessário. Quando 
será seu ano novo? Feliz 2021!

JOÃO EDISOM DE SOUZA É PROFES-
SOR UNIVERSITÁRIO E ANALISTA POLÍ-
TICO EM MATO GROSSO

Quando será seu ano novo?

Será que vai ter feriado?
to nas festas de fim de ano e férias.

Mas não é bem isso que me chamou a 
atenção. Tenho observado uma preocupação 
dos internautas, antes mesmo da chegada do 
ano novo, sobre o feriado “existir” ou não, 

independente de escolas 
de samba ou qualquer 
outra coisa. A ideia dessas 
pessoas é que, aconteça o 
que acontecer, o “feriado” 
seja preservado, como 
disseram, “para poder 
aproveitar, viajar, descan-
sar, curtir, beber, fazer o 
que quiser”.

Acho muito interes-
sante essa preocupação, 
sem qualquer lógica, em 
meio à situação que o 
mundo está vivendo. E 
acho ainda mais interes-
sante a preocupação das 

pessoas em curtir um feriado que, no fim das 
contas, sequer existe.

E a gente vai ficando 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 perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Para quem está começando o ano com a cabeça no carnaval e 
se “assustou” com meu artigo, recomendo fortemente dedicar 
alguns minutos à pesquisa. O carnaval não é um feriado na-
cional e não existe qualquer legislação que obrigue empre-
gadores a “guardar” a data, liberar funcionários ou qualquer 
coisa do gênero. Cada cidade pode agir como bem entender e, 
caso não exista nada específico no município, cabe ao empre-
gador a decisão de como proceder nesse período que, do meu 

CLIC 
FINAL 

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

Existe um ditado antigo que diz que o ano 
só começa no Brasil após o Carnaval. O pen-
samento reflete a forma preguiçosa que mui-
ta gente encara a vida. Para piorar, o carnaval 
é um período onde o povo abusa no álcool, 
enfia o pé na jaca do jei-
to que bem quer e pre-
judica estudos, trabalho 
e tudo mais que se pos-
sa imaginar.

A pandemia vai mu-
dar, ao menos no ano 
de 2021, a maior festa 
popular do mundo. O 
carnaval do Brasil vai so-
frer muito o impacto de 
um ano sem liberdade 
de movimentação. Em 
especial as escolas de 
samba, que dependem 
de tempo para montar 
suas estruturas, não 
conseguiriam, mesmo que tudo estivesse li-
berado, aprontar a tempo o que é necessário. 
Ainda no fim do ano passado foi noticiado 
que a festa, esse ano, precisaria ser adiada. 
Não se falou em cancelamento, mas, inicial-
mente, em adiar.

Com toda a certeza locais que não pre-
cisam se construir carros alegóricos e tantas 
outras coisas vão encarar a situação de forma 
diferente. Carnavais no Nordeste, por exem-
plo, devem acontecer, mantendo as “tradi-
ções” e ignorando os riscos, como temos vis-

JOÃO EDISOM DE SOUZA

Países bem-sucedidos no controle da epidemia, 
como Taiwan e Nova Zelândia, devem começar a va-
cinação contra a Covid-19 apenas a partir do segundo 
trimestre deste 2021. Assim também será na Coreia do 
Sul, embora o plano do governo seja objeto de críticas 
duras. Os Estados Unidos previam vacinar 20 milhões 
de pessoas antes do final do ano passado, mas chega-
ram perto de apenas 3 milhões.

O país mais avançado na campanha é Israel, que 
já imunizou mais de 11% de sua população. O Canadá 
tem contrato firme para a compra de doses suficientes 
para vacinar seus habitantes cinco vezes. Em contras-
te, nações mais pobres talvez não tenham acesso aos 
produtos antes do próximo ano. O cenário mundial da 
vacinação é muito irregular, como se vê. Campanhas 
de imunização se mostram ainda muito incipientes e 
com resultados variados até agora.

De mais certo, nota-se que os países mais ricos 
correram para reservar doses mais do que suficientes 
para proteger seus habitantes, segundo dados coleta-
dos pelo Centro de Inovação em Saúde da Universi-
dade Duke (EUA). Além de providências localizadas e 
mal explicadas na China e na Rússia, a vacinação co-
meçou em dezembro, de modo em geral vagaroso, no 
restante do mundo. Produtores de petróleo e mem-
bros da União Europeia também estão entre os mais 
adiantados. Cerca de 50 países já iniciaram o processo, 
embora os números sejam precários e díspares, com 
somente algumas centenas de doses aplicadas em al-
guns casos. Tendo esses dados em vista, o Brasil não 
pareceria tão atrasado se não fosse o fato de que as 
perspectivas de imunização aqui são apenas virtuais 
—nenhum produto encomendado foi aprovado até 
o momento, faltam estratégias concretas e, no caso 
do governo federal, até seringas. Dadas a experiência 
e a infraestrutura brasileiras de vacinação, houvesse 
doses suficientes e começando já os procedimentos, 
pode-se estimar que toda a população adulta poderia 
estar protegida pouco depois de meados do ano.

Façam-se as comparações. Segundo dados com-
pilados pela Universidade Oxford, até o final do ano 
passado o México vacinara 0,02% de seus habitantes; 
no Brasil, isso equivaleria a mais de 40 mil vacinados. 
No Chile, 0,05%, o equivalente a cerca de 106 mil bra-
sileiros. Seria um progresso considerável a esta altu-
ra, que já estaria beneficiando profissionais de saúde, 
idosos e outros estratos vulneráveis à doença. Dificil-
mente, porém, a campanha brasileira começará antes 
do terço final deste janeiro, e a incompetência mortal 
do governo Jair Bolsonaro tende a ficar mais evidente 
a cada dia.

Editorial

Inépcia mortal

PAUSA NO
DESCANSO
Em férias desde meados de dezembro, os 

24 deputados estaduais retornam a Casa na 
próxima semana para votar a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) de 2021, que prevê R$ 22,114 bi-
lhões em receitas e despesas. A peça deveria 
ter sido votada no mês passado, mas por conta 
das tramitações ficou travada. Após as vota-
ções, os parlamentares retornam ao descanso 
e só iniciam o ano a partir de 1º de fevereiro.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

DO SONHO AO
PESADELO
Ao defender a troca do VLT para BRT, o go-

vernador Mauro Mendes classificou como ultra-
passado o modal que havia sido escolhido ante-
riormente. Ele afirmou que o VLT se compara aos 
bondinhos utilizados como meio de transporte 
no início do século passado. “O VLT é um sonho 
que virou um pesadelo. Nós estamos tornando 
realidade um modelo de transporte que é mui-
to moderno, eficiente, mais barato. O VLT usa a 
mesma tecnologia, elétrica, daqueles bondinhos 
de 100 anos atrás. Aquele monte de fio esparra-
mado na rua. O BRT traz a mais moderna tecno-
logia existente no mundo”.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Cerca de 50 países já iniciaram o pro-
cesso, embora os números sejam pre-
cários e díspares, com somente algu-
mas centenas de doses aplicadas em 
alguns casos

“ “ Uma criança de 5 anos morreu após cair de uma cama no abrigo muni-
cipal Lar Pequeno Príncipe, em Cláudia. Segundo a Secretaria de Assistên-
cia Social, a equipe que estava no abrigo verificou a situação, mas a criança 
voltou a dormir. A diretora do abrigo percebeu que a menina estava um 
pouco quieta demais e então acionou a equipe do hospital. A criança foi 
internada, mas não resistiu e morreu na mesma noite.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Lafin diz não ao reajuste da água
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Em entrevista coletiva 
na manhã de terça-feira (04), 
o prefeito Ari Lafin, pontuou 
que indeferiu o pedido de 
reajuste solicitado pela con-
cessionária Águas de Sorriso. 
A empresa havia solicitado 
reajuste tarifário de 5,67%, 
negado pelo Decreto nº 432 
de 28 de dezembro. Con-
forme Ari, essa não é a hora 
para reajustes. “Estamos 
todos vivendo um momen-
to delicado, enfrentando a 
Covid-19; inclusive o Gover-
no Federal está prestando 
amparo financeiro a muitos 
brasileiros por meio da Cai-
xa Econômica Federal (CEF), 
e, dada a situação financeira 
acreditamos que essa não 
é a ocasião apropriada para 
conceder aumentos”, explica 
o prefeito.

Conforme Ari, além do 
delicado momento financei-
ro, também pesou a avaliação 
do trabalho prestado pela 
concessionária no município 
para a negativa do reajuste. 
“O trabalho está ineficiente. 
O esgotamento sanitário, por 
exemplo, está com apenas 
30% de execução”, pontua. O 
prefeito destaca que o con-
trato com a empresa é válido 
até 2025, “são apenas quatro 
anos para executar o restan-
te da rede de esgoto; é muito 
trabalho pela frente e não te-
mos como interromper con-
trato”, explica. A decisão foi 
comunicada à empresa e ao 
Comitê de Gestão Hídrica e 
de Esgotamento Sanitário.

Lafin destacou ainda 
que está em andamento no 

Fórum de Sorriso uma limi-
nar impetrada pelo Ministé-
rio Público (MP) em desfavor 
da Águas de Sorriso. Nessa 
ação, o MP relata problemas 
em relação aos serviços pres-
tados pela empresa desde 
que assumiu a concessão 
dos serviços, no ano de 2000. 
Entre eles, a falta de água 
em todas as regiões da ci-
dade, baixa pressurização 
na rede de distribuição, mal 
atendimento prestado aos 
usuários dos serviços de sa-
neamento básico, danos pro-
vocados por obras, por des-
pejos ilegais de esgotos sem 
tratamento em mananciais 
de Sorriso, intervenções da 
empresa nas vias públicas e 
calçadas e descumprimento 
referente às normas de segu-
rança do trabalho.

Na ação, o MP requereu 
a indisponibilidade dos bens 
imóveis da concessionária 
e, ainda, requereu ao Poder 
Judiciário que determine a 
intervenção do município no 
serviço de saneamento bási-
co para que seja elaborado e 
executado um plano de rees-
truturação do atendimento.

De acordo com o prefei-
to, a empresa já foi acionada 
em R$ 12 milhões em multas 
por problemas nos serviços 
prestados. “Nós aguardamos 
a decisão da Justiça em re-
lação a liminar do MP”, frisa 
o prefeito. “Sendo assim, até 
não termos a decisão da Jus-
tiça, a melhoria dos serviços 
prestados e a recuperação 
do poder de compra da nos-
sa população, afetada pela 
Covid-19, entendemos que 
não há como conceder rea-
juste”, diz.

SEM AUMENTO. Pedido havia sido feito pela Águas de Sorriso, mas foi indeferido pelo prefeito
FOTO: RÔMALO BESSA 

A empresa havia solicitado reajuste tarifário de 5,67%

Definições ocorreram sem necessidade de disputa 

A união de esforços entre Estado e Município tem sido
uma das soluções adotadas 

Prefeito se reúne com entidades para definir ações de 
prevenção 

FOTO: MARCÍLIO AZEVEDO
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DA REPORTAGEM

A Câmara Municipal de 
Sinop se reuniu na tarde de 
segunda-feira (04) para a re-
alização da primeira sessão 
extraordinária de 2021 no ple-
nário Jorge Abreu com a pre-
sença dos 15 vereadores em-
possados no dia 1º de janeiro. 
Os vereadores aprovaram 
o acordo de lideranças que 
definiu os nomes dos presi-
dentes, relatores, membros e 
suplentes das sete comissões 
permanentes do legislativo. 

O presidente da Casa, 
Elbio Wolkweis (Patriota), ex-
plicou que os parlamentares 
se reuniram pela manhã e 
chegaram a um acordo para 
a composição das comissões 
sem a necessidade de dispu-
ta, o que em seu entendimen-
to, demonstra a harmonia 
com a qual a Câmara preten-
de trabalhar no próximo biê-
nio.

Na considerada, prin-

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado e Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra), formalizou 12 
cooperações com prefeituras, 
somente em 2020, para obras 
de pavimentação de 419,33 
quilômetros de rodovias em 
Mato Grosso. A união de esfor-
ços entre Estado e Município 
tem sido uma das soluções 
adotadas pelo Governo do Es-
tado para a execução de mais 
obras rodoviárias em Mato 
Grosso. Durante o ano, foram 
firmadas cooperações com 
os municípios de Porto dos 
Gaúchos, Ipiranga do Norte, 
Itanhangá, Aripuanã, Sorriso, 
São José do Rio Claro, Nova 
Maringá, Canabrava do Norte, 
São Félix do Araguaia, Santo 
Afonso, Tangará da Serra e 
Paranaíta. Em muitas dessas 

cipal comissão da Casa, a de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção a composição ficou com 
Ademir Debortoli (Republi-
canos) como presidente, To-
ninho Bernardes (PL) relator, 
Dilmair Callegaro (PSDB) 
como membro e a Professora 
Gabriele (PT), Lucinei (MDB) e 
Celsinho do Sopão (Republi-
canos) como suplentes.

Para a Comissão de Fi-
nanças, Orçamentos e Fis-
calização, Dilmair Callegaro 
(PSDB) será o presidente, Lu-
cinei (MDB) o relator e Moisés 
do Jardim do Ouro (PL) como 
membro. Professor Mário (Po-
demos), Professora Graciele 
(PT) e Toninho Bernardes (PL) 
os suplentes.

Já na Comissão de 
Obras, Viação e Serviços Ur-
banos a presidência será do 
Professor Hedvaldo Costa (Re-
publicanos), Lucinei (MDB) o 
relator e Moisés do Jardim do 
Ouro membro. Celsinho do 
Sopão (Republicanos), Ade-

cidades, as obras já foram fi-
nalizadas ou estão próximas 
de sua conclusão.

“Parceria é a solução 
para Mato Grosso. Sozinho o 
Estado não consegue resolver 
tudo, muito menos a prefeitu-
ra. São parcerias importantes 
para gente resolver parte do 
problema da infraestrutura 
de Mato Grosso. O Estado tem 
a dimensão de países”, disse o 
secretário de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Oliveira.

Neste modelo de coo-
peração não há transferência 
de recursos ao município e 
a Sinfra fica responsável por 
realizar a licitação das obras, 
excluindo alguns serviços que 
são executados diretamente 
pela prefeitura, como sinali-
zação, proteção ao meio am-
biente e obras complementa-
res, por exemplo. 

Essas cooperações, se-

NOVA LEGISLATURA

Câmara de Sinop define 
composição de Comissões

JUNTO ÀS PREFEITURAS

Governo executa quase 420 km de 
novas pavimentações em cooperação 

DA REPORTAGEM

Preocupado com o au-
mento no número de casos 
da Covid-19 em Sinop, o pre-
feito de Sinop, Roberto Dor-
ner (Republicanos) se reuniu 
com os secretários munici-
pais e representantes de en-
tidades para discutir medidas 
preventivas de combate ao 
novo coronavírus. Conforme 
o gestor está é uma decisão 
que precisa ser tomada em 
conjunto com a comunidade, 
fechar o comércio, por hora, 
está fora de cogitação. 

“Precisamos cuidar da 
população sem atingir a eco-
nomia local, porque se não, 
vamos solucionar um proble-
ma, mas abrir margem para 
que outros apareçam. E, para 
que possamos manter o co-
mércio aberto é necessário o 
apoio e colaboração de cada 
cidadão sinopense”, alerta 
Dorner. 

Ficou definida na reu-
nião, a formação de um comi-
tê de gestão, para deliberar 
sobre as medidas de preven-
ção. De acordo com o secretá-
rio de saúde, Valério Gobato, 
um novo decreto com medi-
das preventivas de segurança 
já está em construção. 

“O mais importante des-
ta reunião foi trazer as enti-
dades e representantes do 

comércio e da sociedade em 
geral para mostrar a eles a 
realidade que estamos viven-
do. Todos participaram, todos 
falaram e, eles entenderam a 
urgência de iniciar alguns tra-
balhos. Então neste primeiro 
momento, vamos intensifi-
car a fiscalizações e princi-
palmente as orientações. É a 
intensão da atual gestão não 
fechar os comércios, mas se 
houver resistência ou falta de 
colaboração dos empresários 
e da comunidade geral, me-
didas mais drásticas serão 
tomadas”, relata o secretário. 

Valério, também está 
reorganizando toda a estru-
tura da saúde municipal para 
prestar um atendimento di-
ferenciado a todos os casos 
de síndromes gripais/suspei-
tos de Covid-19. “Nos próxi-
mos dias estaremos com um 
médico infectologista, que 
é autoridade nesta questão, 
fazendo uma adequação do 
kit Covid, para que os medi-
camentos fiquem mais des-
centralizados e com uma dis-
tribuição ágil”, explica. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde deve ainda, realo-
car os atendimentos direcio-
nados a este público. Bem 
como, organizar internamen-
te os novos formatos de aco-
lhimento dos pacientes sus-
peitos de coronavírus. 

SINOP

Dorner garante 
que por hora não 
haverá fechamento 
de comércio

mir Debortoli (Republicanos), 
Dilmair Callegaro (PSDB) se-
rão os suplentes.

Quem vai presidir a Co-
missão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, Despor-
to e Assistência Social será 
Toninho Bernardes (PL), ten-
do como relator o Professor 
Mário (Podemos) e Professora 
Graciele (PT) como membro.

Nas últimas três comis-
sões, Professora Graciele (PT) 
presidirá a de Ecologia, Meio 

Ambiente, Saúde e Segurida-
de Social, enquanto a de Eco-
nomia, Indústria, Comércio, 
Agricultura, Trabalho, Admi-
nistração e Serviços Públicos

Ficará sob responsabi-
lidade do vereador Lucinei 
(MDB). 

Por fim, a Comissão de 
Direitos Humanos e Defesa 
da Cidadania e dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
ficará com Moisés do Jardim 
do Ouro (PL).

gundo o secretário Marcelo 
de Oliveira, garantem a exe-
cução de obras de qualida-
de, com menores custos. Isso 
porque as licitações têm apre-
sentado redução nos valores 
das obras, visto que os muni-
cípios são responsáveis pela 
realização de alguns serviços 
que seriam de responsabili-
dade da Sinfra caso não hou-
vesse a cooperação. “Quando 
fazemos as licitações, nós ti-

ramos todos os serviços que 
as prefeituras vão executar 
da nossa planilha de custo. 
As prefeituras entram com 
máquinas e equipamentos. 
Com isso já reduzimos 15% 
dos custos. Além disso, tem 
mais a economia da própria 
licitação. Isso significa que a 
mesma obra, com a mesma 
qualidade e que custaria um 
valor, vai custar muito me-
nos”, esclareceu.
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Agricultores tiram do bolso
para reformar ponte de madeira
DA REPORTAGEM

Cansados de esperar por 
uma solução, produtores ru-
rais de Vera resolveram tirar 
dinheiro do próprio bolso para 
consertar a ponte de uma es-
trada que dá acesso a fazen-
das do município. A ponte tem 
cerca de 12 metros, é de ma-
deira e fica na chamada Linha 
Capelari, garantindo a passa-
gem de veículos sobre o Rio 
Engano.

Segundo o agricultor 
Silvano Filipetto, a decisão foi 
tomada diante da demora da 
gestão municipal de Vera em 
solucionar o problema. “Já 
faz uns dois anos que eu es-
tou pedindo para a prefeitura 
vir arrumar esta ponte. Eu já 
implorei para eles virem aqui. 
Falaram que viriam, que ti-
nham boa vontade… Mas nós 
estamos até hoje [esperando]. 
A ponte está podre, está cain-
do já e eu desisti de pedir. Não 
aguentei mais. Meu vizinho 
está querendo colher soja, vai 
dissecar a lavoura de pivô da-
qui a alguns dias e nós preci-
samos arrumar esta ponte”, 
afirma.

A substituição das ma-
deiras que estavam danifica-
das foi feita neste fim de se-
mana e custou cerca de R$ 41 
mil. Além de Filipetto, outros 
três agricultores participaram 
da “vaquinha” para pagar os 
gastos da obra: Valmir Rubio, 
Hélio Gatto e Bruno Capelari. 
Juntos, eles plantam entre 5 e 
6 mil hectares de soja naquela 
região do município e preci-
sam transportar a produção 
pela Linha Capelari.

“O produtor rural paga 
Fethab, paga ICMS, um monte 
de imposto e ainda tem que 
pagar para fazer isso aqui [a 
reforma da ponte]. Isso é um 
absurdo, não pode aconte-
cer! Além dos impostos que a 
gente paga, ainda temos que 
fazer por conta uma ponte 
dessa, que o município e o es-
tado deveriam resolver. Estou 
indignado”, desabafa Filipetto.

Nós entramos em con-
tato com a prefeitura de Vera, 
comandada pelo também 
produtor rural Moacir Gia-
comelli (reeleito nas últimas 
eleições com mais de 72% dos 
votos válidos). A informação 
repassada pelo secretário de 

FOTO: SILVANO FILIPETTO

Ponte sobre o Rio Engano apresentava problemas há cerca de 2 anos 

VERA. Depois de aguardar quase 2 anos pela obra, eles decidiram fazer o serviço por conta própria
Administração e Finanças, Ro-
berto Dambrós, é de que – por 
enquanto – o prefeito não irá 
se manifestar sobre o caso.

FETHAB
Um dos principais moti-

vos de revolta dos produtores 
é o destino dado aos recursos 
do Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab). 
O fundo é recolhido sobre a 
comercialização de soja, mi-
lho, algodão, madeira, bovinos 
(Fethab Commodities) e sobre 
o óleo diesel (Fethab Combus-
tível). Só este ano, segundo a 
Secretaria de Fazenda de Mato 
Grosso, o estado arrecadou R$ 
2,322 bilhões com o imposto.

Só que, desse montante, 
apenas parte do que foi arre-
cadado no Fethab Combus-
tível é repassado aos municí-
pios. Do valor total (R$ 606,7 
milhões), 17,5% vão para os 
poderes (Judiciário, Legislati-
vo, Procuradoria de Justiça e 
Tribunal de Contas). 

Do restante, metade fica 
com o estado e a outra meta-
de é repassada para os gesto-
res municipais.

No caso de Vera, o valor 

mensal gira de R$ 90 mil a R$ 
104 mil, de acordo com o Se-
cretaria de Administração e 
Finanças. Em 2020, o dinheiro 
do Fethab garantiu aos cofres 

públicos do município cerca 
de R$ 1,19 milhão.

Já o valor arrecadado so-
bre as commodities (R$ 1,718 
bilhão) fica exclusivamente 

DA REPORTAGEM

O Mato Grosso, maior 
produtor de algodão do país, 
deve semear 1,01 milhão 
de hectares da pluma em 
2020/21. O recuo na área deve 
ser de 10,6%, de acordo com 
Marcel Durigon, pesquisador 
do Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea).

“O algodão teve mo-
mentos bem distintos este 
ano. Primeiro sofreu muito 
com a Covid-19, com o merca-
do muito afetado. Os preços 
Ice Futures, que balizam os 
preços do algodão no mundo 
todo, despencaram em mar-
ço, abril e maio. Isso fez com 
que o produtor desanimasse 
um pouco para safra 20/21”, 
comenta Durigon.

Além disso, o impacto 
da estiagem na safra de soja 
pode afetar o desempenho 
dos algodoais segundo o agri-
cultor Cristiano Botam, que 
prevê queda de produtivida-
de em relação a anos anterio-
res. O produtor deve reduzir 
em 11% a área destinada ao 
cultivo da pluma.

O produtor mato-gros-
sense José Arlan, também 

DA REPORTAGEM

Os baixos estoques, a 
demanda firme e as incer-
tezas quanto ao tamanho 
da oferta da temporada 
2020/21 devem manter os 
preços internos do milho 
em patamares acima da 
média em 2021. Segundo 
colaboradores do Cepea, 
as lavouras brasileiras da 
primeira safra foram pre-
judicadas pelo clima seco, 
principalmente no Sul do 
país.

Para a segunda safra, 
o cultivo mais lento e tar-
dio da soja, comparativa-
mente a anos anteriores, 
traz temores sobre como 
será a semeadura de mi-

DA REPORTAGEM

Responsável por ope-
rar o Bolsa Família, a Caixa 
Econômica Federal divul-
gou o calendário de paga-
mentos do benefício social 
para 2021. Em janeiro, o pa-
gamento será feito entre os 
dias 18 e 29. Programa com 
14 milhões de famílias ins-
critas, o Bolsa Família paga 
os beneficiários conforme 
o dígito final do Número de 
Identificação Social (NIS). 
Os depósitos ocorrem 
sempre nos dez últimos 
dias úteis de cada mês.

Em dezembro, a Caixa 
começou a migração dos 
beneficiários que ainda 
sacam o Bolsa Família ex-
clusivamente com o Car-
tão Cidadão para a conta 
poupança social digital. 
Usada no pagamento do 
auxílio emergencial, a con-
ta poupança permite o pa-
gamento de boletos e de 
contas domésticas (como 
água, luz e gás).

A conta poupança di-
gital também permite a 
realização de compras com 
cartão de débito virtual 
pela internet e com códi-
go QR (versão avançada do 

código de barras) em lojas 
físicas com maquininhas 
de estabelecimentos par-
ceiros. A poupança digital 
permite até três transfe-
rências gratuitas por mês 
para qualquer conta ban-
cária.

Segundo o cronogra-
ma divulgado no fim do 
ano passado, os benefici-
ários com NIS de finais 9 
e 0 começaram a receber 
o Bolsa Família pela conta 
poupança social digital em 
dezembro. Em janeiro, o 
pagamento pela platafor-
ma passará a ser feito para 
os inscritos com NIS de fi-
nais 6, 7 e 8.

Em fevereiro, a Caixa 
abrirá contas poupança di-
gitais para os beneficiários 
de NIS com finais 3, 4 e 5. 
Em março, será a vez dos 
inscritos com NIS de finais 
1 e 2 e os Grupos Popula-
cionais Tradicionais Especí-
ficos (GPTE), categoria que 
inclui indígenas, quilombo-
las, ribeirinhos, extrativis-
tas, pescadores artesanais, 
comunidades tradicionais, 
agricultores familiares, as-
sentados, acampados e 
pessoas em situação de 
rua.

Safra 2020/21 deve ser 10% menor

Para a segunda safra, o cultivo mais lento e tardio da soja 

Benefícios de janeiro começarão a ser pagos no dia 18

ALGODÃO

Plantio deve ser 10,6% menor

MILHO

Procura elevada deve sustentar
cotações do grão em 2021

EM 2021

Caixa divulga calendário 
de pagamentos do Bolsa 
Família
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lho e se haverá impactos 
na produtividade. Com 
isso, a temporada 2020/21 
deve se iniciar com incer-
tezas em torno da oferta 
do cereal – por enquanto, 
as estimativas oficiais indi-
cam produção recorde no 
Brasil e no mundo.

A demanda, por sua 
vez, deve continuar aque-
cida nos mercados do-
méstico e internacional. 
No Brasil, o consumo se-
gue crescente, refletindo 
o maior interesse do setor 
pecuário e também de 
novas usinas de etanol de 
milho no Centro-Oeste. 
As exportações devem 
ser favorecidas pelo dólar 
valorizado e pela alta nas 

sob responsabilidade do esta-
do, que atualmente tem obri-
gação de gastar pelo menos 
30% em obras de infraestrutu-
ra e logística.

deve reduzir a área plantada 
nesta safra, cerca de 800 hec-
tares a menos. Ele tomou a 
decisão após uma revisão de 
planejamento do plantio da 
safra feita em julho. “Um dos 
motivos é o preço na época 
do algodão estar muito baixo. 
O custo estava alto inviabili-
zando o plantio. Além disso, 
nós tínhamos uma previsão 
do atraso das chuvas de se-
tembro e outubro. Com isso 
iríamos atrasar o plantio da 

soja e consequentemente o 
do algodão, sabemos que o 
algodão tem uma janela cur-
ta de plantio. Aproveitamos 
que o preço do milho estava 
muito bom na época e resol-
vemos substituir o plantio do 
algodão safrinha por milho 
safrinha, onde temos uma 
janela maior de plantio com 
risco menor e assim ficou viá-
vel devido ao preço do milho”, 
comenta Arlan. Com redução 
da área e estimativa de uma 

produtividade até 7% menor, 
a produção da pluma deve 
encolher quase 17% no esta-
do, ficando em pouco mais de 
um 1,777 milhão de toneladas. 
Segundo o Imea, apesar da 
fase crítica causada pela Co-
vid-19 no primeiro semestre, 
a segunda metade do ano foi 
marcada pelos níveis recor-
des de preço do algodão, que 
alcançou média anual de R$ 
95,68 a arroba, alta de 14,7% 
na comparação com 2019.

cotações internacionais. 
A comercialização anteci-
pada, especialmente para 
exportação, tende a res-

tringir a oferta no spot nos 
próximos meses, podendo 
acirrar a disputa pelo pro-
duto.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279770700032700  58715351
279002701529500  850532601
279698600084000  46272741
279002701724200  57479761
279991400001500  41037409
279103600   104846920001

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 
benefi ciários 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 benefi ciários:

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) 
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 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 

VENDAS

Convocação

A Associação Atlética São Camilo, vem por meio desta, convocar seus associa-
dos para reunião extraordinária, que realizar-se a no dia 11 de janeiro de 2021 
na rua das Orquídeas 3522, Jardim Primaveras, segunda-feira às 08:00 horas 
em primeira chamada e 08:30 em segunda e última chamada com qualquer 
número de sócios, para tratar os seguintes assuntos: Eleição e posse da nova 
diretoria, alterações no estatuto, alterações no quadro de sócios e assuntos 
gerais. As chapas deverão ser registradas na rua dos Ciclames 557, Jardim 
Primaveras até o dia 08 de janeiro de 2021 nos horários das 8:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 16:00 horas. 

Sinop – MT 06 de janeiro de 2021
Joana de Paula São José – Presidente

MERCADO SAO JOSE – CNPJ Nº 12.602.416/0001-69, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente - SAMA, a Licença de Operação 
para suas Atividades de Comércio varejista de mercado-
rias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– supermercados e gás liquefeito de petróleo (GLP) loca-
lizado na Avenida Perimetral Sudoeste, nº 2823, Sala 01, 
Lote 20-A, Quadra 66, Jardim Aurora, Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA.

M. BECKER MADEIRAS EPP, CNPJ. 24.628.225/0001-55. 
Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a – Licença Ambiental Simpli-
fi cada de uma Serraria com Desdobramento de madeira 
e Fabrica de Cavacos, localizada no município de Santa 
Carmem/MT. Não determinado EIA/RIMA.

DA SILVA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, 
CNPJ 14.177.988/0001-73, nome fantasia EXATO AUTO 
CENTER, torna público que requereu à Secretaria de Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde-MT, a Re-
novação da Licença de Operação (LO), para atividade de: 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veícu-
los automotores; situado à R. das Papoulas, 1127-W, Bair-
ro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde-MT. RESP. TEC. 
IVAN AP. FERREIRA JR. – Eng. Ambiental e Seg. Trabalho 
(66) 99916-1757 – ivan.eng.ambiental@gmail.com.

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento 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 experiência em 
escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE PROSSEGUIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 093/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados o PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO 
ELETRÔNICA do PREGÃO ELETRÔNICO nº 093/2020 que tem por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
mobiliário, condicionadores de ar, móveis e equipamentos permanentes. 
A continuidade da sessão, para manifestação de interesse de recurso, 
ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2021 às 09h00min. (horário de Brasília), 
no endereço eletrônico bllcompras.com. A não manifestação de recurso 
via portal acarretará em preclusão do direito de recurso.
Campo Novo do Parecis, 04 de janeiro de 2021.

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DE JULGAMENTO DE RECURSO

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
LTDA foi DADO PROVIMENTO, desclassificando a empresa TATIANA 
CAPITANIO VEICULOS, para o Pregão Eletrônico nº 083/2020.
Campo Novo do Parecis, 30 de dezembro de 2020.

AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2020

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 083/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados o PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO 
ELETRÔNICA do PREGÃO ELETRÔNICO nº 083/2020 que tem por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
veículos tipos, vans, micro-ônibus e ônibus escolares, para atender a 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação. A continuidade da 
sessão, para manifestação de interesse de recurso, ocorrerá no dia 08 de 
janeiro de 2021 às 10h00min. (horário de Brasília), no endereço 
eletrônico bllcompras.com. A não manifestação de recurso via portal 
acarretará em preclusão do direito de recurso.

Tarcísio Nascimento da Silva

Prefeito Municipal
Rafael Machado

Campo Novo do Parecis, 05 de janeiro de 2021.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE PROSSEGUIMENTO

Pregoeira Municipal

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Ipiranga do Norte-
MT nomeada pela Portaria Municipal nº 196, de 01 de junho de 2020, 
torna público que atendendo a solicitação da Câmara Municipal de 
Ipiranga do Norte e a competente autorização do Senhor Ruan Alécio 
Correia Fontebasse Diretor Executivo procedeu à adesão a Ata de 
Registro de Preços n.° 001/2020 – Pregão Presencial n.° 001/2020 – 
ORGÃO GERENCIADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO 
XINGU.  EMPRESA FORNECEDORA: ÁGILI SOFTWARE BRASIL 
LTDA, Inscrita no CNPJ: 26.804.377/0001-97, Rua Primavera (Lot. 
Bosque da Saúde/ Miguel Sutil) 300 – BOSQUE DA SAÚDE, Cidade de 
Cuiabá Grande/MT, CEP: 78050-030, com seguinte objeto: “Adesão a Ata 
de Registro de Preços nº 01/2020, Oriunda do Pregão Presencial nº 
001/2020, da Câmara Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, visando o 
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de manutenção, desenvolvimento 
e licenciamento de sistemas informatizados para gestão pública, com o 
objetivo de informatizar e modernizar as seguintes áreas: sistema de 
Gestão para compras e licitações, Sistema de Planejamento e 
Orçamento, Sistema de Contabilidade Pública e Tesouraria, Sistema de 
Folha para pagamento, Sistema para o Portal da Transparência, Sistema 
de Provimento e data Center, Sistema para envio de informações  aos 
órgãos de controle externo (TCE/MT – APLIC), tudo com pleno 
atendimento aos critérios, diretrizes e normas da NBCASP, conforme 
planilha de especificação e quantitativos constante no Edital. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações da Prefeitura de Ipiranga do Norte - MT, no horário de 
e x p e d i e n t e  d a  P r e f e i t u r a  o u  o b t ê - l o  n o  s i t e 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, portal de transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 29 de Dezembro de 2020.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE IPIRANGA DO NORTE

AVISO DE ADESÃO A ATA

ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2020

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021, 
objetivando o REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REPAROS EM PONTES, BUEIROS E PASSARELAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 98/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS MECÃNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA A FROTA 
MUNICIPAL DE MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E IMPLEMENTOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUI: 
EMPRESA VENCEDORA: FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E 
PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 07.346.954/0001-08 TABELA/ITEM 
VENCEDORA - PECAS MECANICAS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS 
PESADOS DE MARCA CASE-. DESCONTO TOTAL % 61,00, EMPRESA 
VENCEDORA: GTR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 25.046.508/0001-51 TABELA/ITEM VENCEDORA - 
PECAS MECANICAS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS PESADOS DE 
MARCA CATERPILLAR-. DESCONTO TOTAL % 60,00, EMPRESA 
VENCEDORA: O MONTAGNA E CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 
24.969.636/0001-04 TABELA/ITEM VENCEDORA - PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ LINHA MECÂNICA - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. DESCONTO 
TOTAL % 43,00, EMPRESA VENCEDORA: MD COMERCIO PECAS E 
SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF Nº 
30.855.519/0001-12 TABELA/ITEM VENCEDORA - PEÇAS 
MECÂNICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS PESADOS DE MARCA 
LANDINI. DESCONTO TOTAL % 42,00.

Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT, COMUNICA AOS 
INTERESSADOS QUE POR MOTIVO DE READEQUAÇÃO DO EDITAL 
VEM POR MEIO DESTE INFORMAR O CANCELAMENTO DO 
PROCEDIMENTO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019, tendo 
como objeto: “ALIENAÇÃO DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, 
QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL GREEN PARK, 
MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 26.971,10 M², CONFORME 
DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), MATRICULA DO 
IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM 
ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

Prefeito Municipal

Pregoeiros

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021, 
objetivando o REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 095/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA A 
FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA VENCEDORA: O MONTAGNA E CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 
24.969.636/0001-04 TABELA/ITEM VENCEDORA - PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS FIAT DESCONTO 
TOTAL % 48,00, EMPRESA VENCEDORA: SO PESADO COMERCIO 
DE PECAS LTDA CNPJ/CPF Nº 24.717.067/0001-00 TABELA/ITEM 
VENCEDORA - PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
LEVES CHEVROLET DESCONTO TOTAL % 46,00, EMPRESA 
VENCEDORA:  OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI CNPJ/CPF Nº 17.553.866/0001-22 
TABELA/ITEM VENCEDORA - PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA 
- VEÍCULOS LEVES FIAT DESCONTO TOTAL % 52,50, EMPRESA 
VENCEDORA:  TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
30.369.251/0001-09 TABELA/ITEM VENCEDORA - PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA AGRALE 
DESCONTO TOTAL % 53,10, EMPRESA VENCEDORA:  MD 
COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES 
LTDA CNPJ/CPF Nº 30.855.519/0001-12 TABELA/ITEM VENCEDORA - 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
FORD DESCONTO TOTAL % 46,10, EMPRESA VENCEDORA: IDEAL 
COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 30.865.963/0001-
19 TABELA/ITEM VENCEDORA - PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA 
MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA PEUGEOT DESCONTO 
TOTAL % 27,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
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Jogadores fazem lição de casa
antes de pegar o Boca Juniors
DA REPORTAGEM

O elenco santista pas-
sou as festas de final de ano 
totalmente focado no duelo 
contra o Boca Juniors pela 
semifinal da Libertadores. 
Na última atividade antes da 
viagem para Buenos Aires, o 
zagueiro Luan Peres valorizou 
o tempo que a equipe teve 
para trabalhar e disse que até 
“lição de casa” o grupo teve 
que fazer.

“O professor passou isso 
pra gente, sim. No sábado a 
comissão avisou no nosso o 
grupo sobre o horário e o ca-
nal onde passaria o jogo do 
Boca contra o River para que 
a gente analisasse a partida. 
Eles não começaram o clássi-
co com o time completo, en-
tão não deu pra analisar tudo 
ali. Mas estudamos o time 
deles em todos esses dias e 
estamos prontos para a deci-
são”, afirmou o zagueiro Luan 
Peres.

O defensor esteve ame-
açado de não participar dos 
confrontos contra o Boca. O 
empréstimo do jogador ter-
minava no dia 31 de dezem-
bro e só no início da semana 
passada o Santos chegou a 
um acordo com o Brugge 
para a prorrogação do vínculo 
por mais duas semanas.

“Ter tempo para traba-
lhar era uma coisa que não 
estávamos conseguindo du-
rante toda a temporada, e 
finalmente tivemos isso ago-
ra. Trabalhamos muito bem, 
mais de uma semana bem 

intensos nas atividades e fo-
cados apenas no Boca. Vendo 
vídeos deles diariamente, en-
tão estamos preparados para 
enfrentá-los. 

Já estaríamos mesmo 
se não tivesse esse treino de 
amanhã na Argentina, pois 
hoje foi a atividade mais deci-
siva, onde fizemos um pouco 
de tudo. Cada dia da semana 
nós trabalhamos uma coisa e 
hoje juntamos tudo. Foi um 
belo período de treinos”, con-
cluiu.

O Santos ainda fez mais 
um treino ontem, já em solo 
argentino, quando Cuca de-
fine o time que entrará em 
campo nesta quarta-feira (6), 
em La Bombonera. A parti-
da será às 18h15. A volta está 
marcada para o dia 13, na Vila 
Belmiro.

SOMBRA DE
CARLITOS
O nome de Carlos Tévez 

está intimamente ligado ao 
Boca Juniors. O camisa 10 é 
uma das armas da equipe ar-
gentina contra o Santos. Mas 
o que esperar do atacante, 
que está perto de completar 
37 anos?

No último sábado, no 
empate por 2 a 2 contra o Ri-
ver Plate, Tévez ficou no ban-
co de reservas, poupado pelo 
técnico Miguel Ángel Russo. 
Entrou aos 12 da segunda 
etapa, na vaga de Zárate e foi 
fundamental: após linda joga-
da individual, deu assistência 
para Sebastián Villa marcar 
aos 40, decretando o placar 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Soteldo volta à equipe nesta quarta

SANTOS. Elenco passou o sábado de olho na TV para acompanhar o clássico entre Boca e River

Matheus Henrique em treino físico do Grêmio

FOTO: LUCAS UEBEL

DA REPORTAGEM

O Grêmio fez o pri-
meiro treinamento de 
2021 na segunda-feira, no 
CT Luiz Carvalho. Após 
quatro dias de folga, o 
elenco voltou aos traba-
lhos e começou a prepa-
ração para o duelo com o 
Bahia, na quarta, pela 28ª 
rodada do Brasileirão, às 
18h15. A tendência é por 
força máxima.

Os jogadores re-
tomaram as atividades 
com um trabalho físico 
comandado pelo pre-
parador Márcio Meira. O 
clube divulgou imagens 
de Matheus Henrique, 
Diogo Barbosa, Diego 
Souza, Guilherme Azeve-
do e Lucas Silva em corri-
das no gramado.

A tendência é que 

não haja nenhuma baixa 
de última hora. O elenco 
passou por testes para 
Covid-19 ao chegar no CT 
e aguarda os resultados. 
Luiz Fernando cumpre o 
fim do isolamento de 10 
dias após testar positivo 
para a doença.

Uma provável es-
calação tem Vanderlei; 
Victor Ferraz, Rodrigues, 
Kannemann e Diogo 
Barbosa; Matheus Henri-
que, Darlan, Alisson, Jean 
Pyerre e Pepê; Diego 
Souza. 

Geromel e Maicon 
seguem as recuperações 
de lesões musculares. 
David Braz continua com 
desconforto muscular.

No Brasileirão, o 
time é o quinto colocado, 
com 45 pontos, dois atrás 
do rival Inter, o quarto.

GRÊMIO
Após folga, grupo se 
reapresenta e deve ter 
time titular contra o Bahia

DA REPORTAGEM

Luciano e Pablo de-
vem ser desfalques no 
São Paulo para a partida 
contra o Red Bull Bra-
gantino, nesta quarta, às 
20h30, fora de casa, pela 
28ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. Lesio-
nados, os dois fizeram 
um trabalho interno na 
academia do CT da Bar-
ra Funda na manhã des-
ta segunda. Pablo, com 
uma contratura na coxa 
esquerda há mais de 
uma semana, correu em 
volta do gramado com a 
fisioterapia.

Luciano, por sua vez, 
não foi a campo e segui-
rá em tratamento para 
estar apto para o clássico 
do próximo domingo, às 

16h, contra o Santos, no 
Morumbi. Caso seja au-
sência nesta quarta, Tchê 
Tchê, Vitor Bueno e Toró 
são os principais nomes 
para substituí-lo.

A ausência certa 
para enfrentar o Bragan-
tino é Luan. O volante 
cumpre suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo e 
é desfalque. 

Tchê Tchê, Hernanes 
e Diego Costa brigam 
pela posição.

Com isso, o possível 
São Paulo para o confron-
to tem: Tiago Volpi, Juan-
fran, Bruno Alves, Arbole-
da e Reinaldo; Tchê Tchê 
(Hernanes ou Diego Cos-
ta), Daniel Alves, Gabriel 
Sara e Igor Gomes; Bren-
ner e Vitor Bueno (Tchê 
Tchê ou Toró). Fernando Diniz em treino do São Paulo

SÃO PAULO

Pablo e Luciano não vão a campo 
e devem ser desfalques

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ALEXANDRE VIDAL

DA REPORTAGEM

Ninguém jogou mais 
pelo Flamengo na última 
década do que William 
Arão. Foram 278 vezes que o 
volante entrou em campo, e 
ele inicia 2021 com a ambi-
ção de escrever ainda mais 
capítulos em sua história 
rubro-negra.  A começar 
pelo título do Brasileiro que 
ainda está em disputa.

Nas cinco temporadas 
que disputou, o volante vi-
veu de tudo um pouco, in-
clusive críticas da torcida, 
até chegar a 2019, quando, 
sob o comando de Jorge 
Jesus, se reinventou e con-
quistou espaço e admiração 
em um time estrelado.

“É um sonho diário o 
que eu vivo. 

Na minha vida as coisas 
nunca foram fáceis. Sempre 
tive que tentar mais, escu-
tar mais... para poder ter, 
alcançar. Todos esses anos 
no Flamengo, desde o pri-
meiro dia, me disseram que 
era diferente, que teria altos 
e baixos e que precisaria ter 
um mental forte”, disse.

O próximo adversário 
na luta pelo título brasileiro 
é bem conhecido de Arão. 
Nestes 278 jogos pelo Fla-
mengo, 24 foram contra o 
Fluminense.  E ele tem nú-
meros impressionantes, que 
pretende melhorar ainda 
mais: 13 vitórias, nove empa-
tes e apenas duas derrotas.

FLAMENGO

William Arão mira novos
capítulos: “Sonho diário”

William Arão - 278 jogos pelo Flamengo

final. “Pedi para o Russo para 
jogar. Tenho a possibilidade 
de falar, de dizer a ele o que 
sinto. Não ser uma cabeça 
dura e saber que, taticamen-
te, como havíamos criado, 
tudo bem. O Bianchi [Carlos 
Bianchi, lendário técnico do 
Boca], quando eu tinha 20 

anos, me deixou no banco na 
semi contra o River pelo mes-
mo motivo. 

Ele me disse ‘jogue os 
últimos 30 minutos e faça a 
diferença’”, afirmou o jogador 
depois do Superclássico.

Tévez, que fará 37 anos 
em 5 de fevereiro, disputou 

nove das 10 partidas do Boca 
na atual edição da Liberta-
dores, sendo substituído em 
seis oportunidades. Só ficou 
fora da estreia, o empate por 
1 a 1 contra o Caracas, fora de 
casa. Marcou três gols até o 
momento, sendo dois contra 
o mesmo Caracas na primeira 

fase. A última vez que Tévez 
foi às redes foi contra o Inter, 
no Beira-Rio, na vitória por 1 a 
0 no jogo de ida das oitavas 
de final. 

O duelo foi em 3 de de-
zembro, ou seja, há um mês o 
atacante não marca na com-
petição.
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DA REPORTAGEM

Uma criança de ape-
nas 5 anos morreu após 
cair de uma cama no abri-
go municipal Lar Peque-
no Príncipe, em Cláudia, 
no último fim de semana. 
Segundo a Secretaria de 
Assistência Social, a equi-
pe que estava no abrigo 
verificou a situação, mas 
a criança voltou a dormir. 
No domingo, a diretora 
do abrigo percebeu que 
a menina estava um pou-
co quieta demais e então 
acionou a equipe do hospi-
tal. A criança foi internada, 
mas não resistiu e morreu 

CLÁUDIA

Menina de 5 anos 
morre após cair da 
cama em abrigo

Menina estava no abrigo municipal Lar Pequeno Príncipe
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na mesma noite. 
Ainda conforme a 

Secretaria de Assistência 
Social, é aguardado o re-
sultado da perícia que é 
realizada pela Politec pra 
saber o que causou a mor-
te da menina.

Ela estava no abrigo 
há 3 anos, chegou a ser 
adotada temporariamente 
por uma família, mas em 
novembro de 2020 havia 
retornado. 

A Prefeitura afirmou 
que acompanha o caso 
e está dando assistência. 
Além da menina que fale-
ceu, outras 7 crianças es-
tão abrigadas no local.

Cai número de acidentes 
no feriado de Ano Novo
DA REPORTAGEM

O número de acidentes 
registrados na BR-163/364 
em Mato Grosso, durante o 
feriado em comemoração à 
chegada do Ano Novo, foi 23% 
menor se comparado ao fe-
riado prolongado de Natal.

Entre 29 de dezembro 
de 2020 e 03 de janeiro de 
2021, foram registrados 46 
acidentes, sendo que, 33 não 
tiveram feridos entre os en-
volvidos. Com relação ao res-
tante dos casos, 10 resultaram 
em feridos e 3 em vítimas fa-
tais.

Já no período do Natal, 
entre 23 e 27 de dezembro, 
período de festas natalinas, 
foram 60 ocorrências, das 
quais 34 não tiveram feridos, 
22 tiveram feridos e 4 vítimas 
fatais.

As panes secas (falta 
de combustível), elétricas 
ou mecânicas deixaram 669 
veículos parados na rodo-
via. Destes, 66,21% dos casos 
foram causados por proble-
mas mecânicos, que seguem 
sendo o principal motivo dos 
atendimentos prestados no 
trecho sob concessão, que vai 
de Itiquira a Sinop.

Durante o período ana-
lisado, as equipes prestaram 
socorro a 443 motoristas nes-
sa situação. O número repre-
senta 13 ocorrências a mais do 
que as que foram registradas 
no Natal.

O gerente de Operações 
da Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, comenta que o condu-
tor precisa considerar a revi-
são veicular como atitude de 
segurança na rodovia.

“Quando falamos sobre 
segurança viária, não rela-
cionamos apenas aos cuida-
dos no momento da direção, 
mas sim tudo aquilo que 
pode preservar a segurança 
de quem trafega. Neste caso, 
revisar o veículo preventiva-
mente pode evitar que aci-
dentes aconteçam”, explica.

Os condutores que ne-
cessitaram do apoio das equi-
pes operacionais da conces-
sionária foram atendidos e 
puderam seguir viagem ou 
tiveram os veículos guincha-
dos e encaminhados para um 
ponto de apoio com estrutura 
que possibilita sanar o pro-
blema.

Foram registrados 46 
acidentes no período analisa-
do, sendo que destes, 33 não 
tiveram feridos e 3 foram com 
vítimas fatais.

O usuário pode acionar 
o suporte da Roda do Oeste 
pelo 0800 065 0163, que fun-
ciona 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Além de 
solicitar atendimento, neste 
canal de contato os motoris-
tas podem obter informações 
sobre as condições de tráfe-
go, intervenções na rodovia, 
condições climáticas etc. em 
tempo real.
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Porcentagem foi 23% menor em relação ao Natal

BR-163/364. Dados foram analisados pela Rota Oeste entre os dias 29 de dezembro e 03 de janeiro

DA REPORTAGEM

Os municípios de Mato 
Grosso têm o prazo até o dia 
13 de janeiro para assinar a 
declaração de renúncia de 
eventuais ações judiciais 
contra a União, para receber 
recursos da Lei Kandir. A Se-
cretaria do Tesouro Nacional 
liberou no Sistema de Infor-
mações Contábeis e Fiscais 
do Setor Público Brasileiro-
-Siconfi o documento para a 
declaração.

A lei 176/2020, já publica-
da no Diário Oficial da União, 
garante a transferência de R$ 
65,6 bilhões para os estados 
e municípios referente à Lei 
Kandir. A primeira parte do 
pagamento, na ordem de R$ 
4 bilhões, já começou a ser 
liberada para os que preen-
cheram a declaração até o dia 
29 de dezembro.

Serão repassados anu-
almente até 2030, sendo o 
aporte reduzido para R$ 500 
milhões ao ano, encerrando o 
pagamento em 2037. O texto 
estabelece que a União reali-
ze as transferências no valor 
de R$ 58 bilhões ao longo de 
18 anos, para compensar as 
perdas da Lei Kandir, sendo 
que 75% serão destinados aos 
Estados e 25% aos Municípios, 
seguindo os mesmos critérios 
de distribuição do ICMS.

DA REPORTAGEM

A partir de 15 de feve-
reiro os municípios de Juína, 
Tangará da Serra, Lucas do 
Rio Verde e Nova Mutum te-
rão voos comerciais. As ven-
das das passagens já estão 
abertas, com exceção de Nova 
Mutum, que terá os voos dis-
poníveis nos próximos dias.

Os destinos serão aten-
didos pela Gol em parceria 
com a Asta Linhas Aéreas. Os 
municípios serão ligados à 
malha viária nacional através 
do Aeroporto Marechal Ron-
don. Mesmo com a liberação 
de novas rotas, por causa da 
pandemia de covid-19 os voos 

Só com a renúncia, municípios receberão o recurso 

Voos começam em fevereiro

LEI KANDIR

Municípios têm até o dia 13 para 
renunciar ações contra a União 

NORTÃO

Quatro cidades da região terão voos comerciais
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continuam seguindo um pa-
drão de biossegurança, como 
disponibilização de álcool em 
gel e uso obrigatório de más-
caras, além de procedimen-
tos especiais para higieniza-
ção dos aviões. 

“Nosso principal obje-
tivo é reforçar e fomentar a 
aviação por todas as regiões 
do Brasil. Acreditamos na for-
ça do segmento no regional, 
conectado com as empresas 
nacionais, nesse caso com a 
Voepass e Gol. O acordo com 
a Asta nos possibilitará ofere-
cer mais opções de destinos 
aos passageiros do interior do 
Mato Grosso, que é uma re-
gião importante por sua força 

O Projeto de Lei Com-
plementar 133/2020, de au-
toria do Senador Wellington 
Fagundes, foi sancionado 
pelo presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, no dia 29 
de dezembro, atendendo o 
acordo firmado na Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
por Omissão, homologado 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, para compensar as perdas 
relativas à Lei Kandir, que re-

duziu a tributação incidente 
na exportação. O presidente 
da Associação Mato-gros-
sense dos Municípios-AMM, 
Neurilan Fraga, destacou a 
luta conjunta com o senador 
Wellington e o movimento 
municipalista em relação à 
Lei Kandir. Desde 2015, quan-
do ele assumiu o comando da 
instituição, esteve junto com 
o senador e a CNM na mobi-
lização dos parlamentares, 

para que o projeto fosse apro-
vado. “A aprovação do projeto 
e a sanção presidencial repre-
sentam um avanço e corrigiu 
uma dívida histórica de mais 
de duas décadas, da União 
com o estado e os municípios 
de Mato Grosso. Os recursos 
da Lei Kandir permitem que 
prefeitos eleitos e reeleitos 
possam planejar com segu-
rança os investimentos em 
prol da população”, assinalou.

no agronegócio e pela parti-
cipação essencial na retoma-
da da economia do país”, co-
menta Eduardo Busch, CEO 
de VoePass.

As passagens para os 
novos destinos já estão dispo-
níveis – com exceção de Nova 

Mutum, cujas vendas devem 
se iniciar nos próximos dias 
– no site http://www.voepass.
com.br ou pelo 0800 770 3757 
e também nos canais de dis-
tribuição da Gol, que possui 
acordo de interline com a Vo-
epass.



Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 06 de janeiro de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Emitidas 141 Carteiras de
Identificação do Autista
DA REPORTAGEM

A emissão da Carteira 
de Identificação do Autis-
ta (CIA) destinadas para 
pessoas diagnosticadas 
com Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), em Mato 
Grosso, começou a ser 
emitida no mês de dezem-
bro de 2020. A Secretaria 
de Estado de Assistência 
Social e Cidadania (Setasc), 
pasta responsável pela ex-
pedição do documento no 
Estado, já emitiu 141 cartei-
rinhas do autista.

A iniciativa é uma das 
bandeiras da primeira-da-
ma, Virginia Mendes, na 
defesa dos direitos da pes-
soa com deficiência. 

A primeira-dama é 
madrinha da causa e a im-
plantação do documen-
to era uma reivindicação 
antiga de pais e associa-
ções que atendem pesso-
as com autismo em Mato 
Grosso.

“Sabemos das dificul-
dades que as pessoas com 
autismo ainda enfrentam 
para serem reconhecidas 
e respeitadas. 

O objetivo é ajudar 
nesta luta e implementar 
ações que visam garantir 
o acesso a direitos bási-
cos e essenciais para este 
público”, pontua Virginia 
Mendes.

A medida, que prevê 
a emissão e distribuição 
da carteira, é assegurada 
pela lei de nº 10.997, de 
autoria do deputado esta-
dual Sebastião Rezende, e 

faz parte do ‘SER Inclusivo, 
programa social, coorde-
nado pela primeira-dama 
Virginia Mendes.

A emissão da cartei-
rinha é realizada de forma 
gratuita nos municípios 
e tem validade de cinco 
anos. A ação conta com o 
suporte dos Centros de Re-
ferência de Assistência So-
cial dos Municípios (CRAS), 
que auxiliam os interes-
sados no interior de Mato 
Grosso com informações, 
como, por exemplo, sobre 
preencher os formulários, 
receber os documentos e 
realizar o cadastro.

A secretária da Se-
tasc, Rosamaria Carvalho, 
enfatiza a importância do 
trabalho desenvolvido. 
“A intenção é de incluir o 
autista na sociedade fa-
cilitando a identificação, 
evitando assim, o precon-
ceito ou interpretações 
equivocadas, além do 
acesso a lugares públicos 
e privados de forma priori-
tária”, explica.

Para quem é de Cuia-
bá e Várzea Grande, o ca-
dastro deve ser realizado 
diretamente na sede da 
Setasc, localizada no Cen-
tro Político e Administra-
tivo da Capital, ou enviar 
toda a documentação 
pelo e-mail carteiradoau-
tista@setasc.mt.gov.br. O 
requerimento para a ins-
crição está disponível no 
site da Setasc, no endere-
ço eletrônico www.setasc.
mt.gov.br.

Além disso, é preciso 

Carteirinha Autista

DIREITOS. Ação é uma das bandeiras da primeira-dama na defesa dos direitos da pessoa com deficiência
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anexar os seguintes docu-
mentos: cópia da certidão 
de nascimento ou docu-
mento de identidade do 
solicitante; cópia do CPF 
do solicitante; cópia do 

comprovante de endere-
ço; uma foto 3x4; e laudo 
médico atestando a TEA.

Além da implantação 
da Carteira de Identifica-
ção do Autista, o SER Inclu-

sivo também vai garantir o 
pagamento mensal de até 
R$ 120 reais à pessoas com 
deficiência. 

Os recursos fazem 
parte do programa SER 

Família, maior programa 
de transferência de renda 
e de melhoria da qualida-
de de vida das famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social.


