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COLÍDER

Em Cuiabá, prefeito Maninho 
busca recursos para cidade

A semana começou com a ida do prefeito de Colíder, Hemer-
son Máximo, Maninho (Patriota), na capital Cuiabá. O objetivo da 
visita do gestor colidense foi de buscar investimentos para áreas da 
infraestrutura, saúde, educação, pavimentação entre outros. A visita 
começou com a ida do gestor à Secretaria de Estado de Infraestrutu-
ra e Logística (Sinfra).  
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O Distrito de Primavera, em Sorriso, recebeu uma comitiva composta por integrantes 
do Executivo e do Legislativo que se deslocou até o local para fazer justamente este 
mapeamento. O prefeito Ari Lafin estava por secretários e Câmara. O objetivo foi pla-
nejar e executar melhorias nos pontos que demandam ações da Prefeitura.      Página -3

SORRISO

Administração visita Distrito de
Primavera para levantar demandas

Produção
recorde
de etanol:
preço fica
competitivo
O preço do etanol nos postos 
de combustíveis em Mato 
Grosso subiu em média 5% do 
final de novembro até aqui. O 
aumento é reflexo do início 
do período da entressafra 
da cana-de-açúcar e só não 
foi maior, porque a oferta 
do biocombustível cresceu 
significativamente no estado, 
impulsionada pela produção 
de etanol de milho.    Página  -4

JACIARA

O Tribunal de Justiça suspendeu uma reintegração de posse, que era realizada 
desde segunda no Assentamento Renascer, em Jaciara, após apontar erro no 
local da operação. O Fórum de Direitos Humanos e da Terra e a Comissão Pas-
toral da Terra emitiram uma nota denunciando o despejo de mais de 140 famí-
lias que vivem no local desde 2014.          Página  7
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FAMÍLIAS DESPEJADAS
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Manhã Tarde Noite

Máx 32| Mín 22
QUinTA-FEiRA

DERROTAS
DE RIVAIS
DIRETOS
AJUDARAM

CONSTRUÇÃO
DE FEIRA
EM PRAÇA NO
PALMEIRAS

14 NOVAS
AGÊNCIAS PARA
ATENDIMENTO
AO AGRO

PRESO COM 
MEIA TONELADA 
DE AGROTÓXICO 
ILEGAL

CUIABÁ EM 3º SINOP BB ANUNCIA FELIZ NATAL
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Mas acontece que se a condição jurídica 
foi, de fato, eliminada, os efeitos econô-
micos e sociais permaneceram pratica-
mente intactos

Deve ter sido lá atrás, quando éramos acos-
tumados com a escravidão. Foram mais de tre-
zentos anos, no campo e na cidade, em todas 
as regiões do país, a presença dos negros es-
cravizados, trabalhando, produzindo, carregan-
do, limpando, cabeça baixa, sem reclamar pra 
o dono não ser obrigado a castigar. Foi nesse 
tempo, aliás, que um conceito muito torto de 
“bondade”, “generosidade” foi se formando. A 
pessoa que sofria com o sofrimento dos escra-
vos, a pessoa que evitava castigá-los, a pessoa 
que lamentava o estado de coisas enquanto a 
escrava tirava as xícaras do chá da tarde. E en-
tão, quando os negros e negras tentavam fugir 
ou mesmo diante de uma malcriação, vinha a 
desilusão: “tanto que se fez por eles e elas, ser-
viu de quê? O mundo era mesmo injusto”, la-
mentavam as tristonhas sinhás.

Ou então deve ter sido quando acabou a 
escravidão e logo, quase imediatamente, quise-
mos apagar esse assunto. O hino da República, 
composto apenas um ano depois da Lei Áurea, 
já dizia: “Nós nem cremos que escravos outro-
ra/ Tenha havido em tão nobre País”. E os novos 
tempos vão bradar: “Esqueçam essa história, 
pra que ficar repisando esse assunto, já passou, 
o que será que querem agora, reviver essas coi-
sas, pra gerar revanchismo, vingança?”

Mas acontece que se a condição jurídica 
foi, de fato, eliminada, os efeitos econômicos e 
sociais permaneceram praticamente intactos. 
Nem é preciso lembrar:  todos nós sabemos 
disso. Os números estão aí para dizer: todos os 
índices de ascensão social e qualidade de vida 
são negativos para os negros; todos os índices 
de violência, morte, pobreza, doença, falta de 
moradia, população carcerária são positivos 
para os negros. Só nos anos 90, ou seja, há 30 
anos, agiu-se institucionalmente para come-
çar a reverter esse cenário, com a política de 
cotas. E logo a ladainha se fez ouvir: “como as-
sim, cotas? Então agora querem ser diferentes, 
ter vantagens?” E recentemente, quando uma 
empresa privada criou um programa de treina-
mento exclusivo para negros e negras, porque 

descobriu que tinha mais de 50% de funcioná-
rios pretos e pardos mas só 16% em cargos de 
gerência, a gritaria voltou com força e ouvimos o 
que parecia irreal, risível: “racismo”, disseram os 
críticos do programa.

Deve ter sido então quando colocamos nos-
sos filhos na escola e não havia nenhum profes-
sor negro; deve ter sido então quando entramos 
no restaurante chique para comemorar o aniver-
sário de casamento e não havia nenhum negro 
no salão; deve ter sido então quando fomos a 
vida inteira em médicos particulares e nenhum 
deles era negro. Deve ter sido quando nunca re-
paramos nisso.

Em algum momento perdemos o rumo. Em 
1823, José Bonifácio, o patriarca da Independên-
cia, já dizia: “A sociedade civil tem por base pri-
meiro a justiça e, por fim principal, a felicidade 
dos homens; mas que justiça tem um homem 
para roubar a liberdade de outro homem, e o 
que é pior, dos filhos deste homem, e dos filhos 
destes filhos?” Já estava lá, no início do país in-
dependente, a liberdade e a igualdade como 
fundamentos da felicidade dos brasileiros. Falta-
va apenas combinar com os fazendeiros, com os 
traficantes e com os comerciantes. E os “direitos” 
deles, como ficaria? José Bonifácio não pensou 
nos seus “companheiros”? Afinal, sem escravos, 
como tocar os negócios? E quando, nos anos 30, 
começam os negros a pegar em armas, na Bahia, 
no Pará, no Maranhão, o Estado não demora e 
vai fixando suas diretrizes e seu perfil mais aca-
bado: que a Nação seja lembrada apenas nos 
hinos e nas comemorações. Os privilégios de-
veriam ser sinônimos de direitos. E os negros e 
pobres, ao tentar romper a bruta cerca que os 
separava de uma vida digna, eram os fora-da-lei. 
Que fossem obrigados a respeitá-la. E de lá pra 
cá, com paciência, resiliência e muita submissão, 
alguns desses negros e pobres foram cooptados 
aos níveis intermediários e até mesmo um ou 
outro ganhou passe de entrada nos salões fede-
rais. Para provar que basta “fazer tudo certinho”. 
Não dá é pra virar uma balbúrdia e por em risco 
os direitos das pessoas de bem.

Onde perdemos o rumo? Em lugar nenhum. 
O rumo sempre foi esse.

DANIEL MEDEIROS É DOUTOR EM 
EDUCAÇÃO HISTÓRICA

Onde perdemos o rumo?

E o tempo para configurar?
modando e não levei mais que 20 mi-
nutos para refazer a configuração das 
contas problemáticas. Rápido e sim-
ples. Sobrou, então, o pensamento do 
tanto que já me incomodei por conta 

de algo simples e que 
eu mesmo resolvo.

A tecnologia está 
aí, em nosso dia a dia, 
para tornar nossa vida 
mais fácil. Devemos 
dedicar o tempo ne-
cessário para configu-
rar tudo que utiliza-
mos, da melhor forma 

possível, para que os resultados sejam, 
de fato, satisfatórios. “Empurrar” essa 
tarefa só faz com que não consigamos 
tirar todo o proveito necessário dos re-
cursos disponíveis, o que passa longe 
de ser uma boa ideia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Sempre falo por aqui que configuro meus dispositivos e recur-
sos tecnológicos, mas consigo fazer isso por ter décadas de 
estudo e prática na área. Se você não tem essa facilidade deve 
procurar um profissional qualificado para fazer as adequações 
necessárias. Pode ter certeza que os investimentos nessa área 
são sempre bem-vindos, e o ganho em agilidade faz com que 
nossa vida se torne muito, mas muito mais prática.

CLIC 
FINAL 

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

Cada vez mais procuro levar minha 
vida digital para o celular. Bancos, e-
-mails, comunicadores, documentos, 
compras, rastreios, enfim, tudo que 
se possa imaginar. Usar o dispositivo 
móvel dá mais fle-
xibilidade e a possi-
bilidade de realizar 
qualquer tarefa em 
qualquer lugar. Isso, 
isso é extremamen-
te importante atual-
mente.

Recentemente 
tive um problema 
com minhas contas de e-mail no celu-
lar, onde não estava conseguindo, de 
algumas delas, enviar mensagens. Ti-
nha plena consciência de que se tratava 
de problema de configuração, mas cadê 
tempo para parar e verificar a questão?

Acontece que deixar de resolver o 
que estava errado acabava me empa-
tava a vida em diversas situações que 
precisava me comunicar. Isso, claro, in-
comodava, mas eu acabava “empurran-
do” a solução para um momento que eu 
tivesse tempo sobrando, o que acabava 
por não acontecer.

Resolvi, então, parar um pouco hoje 
para resolver essa questão. Comecei o 
dia mexendo no que estava me inco-

DANIEL MEDEIROS

Por sua natureza, o Legislativo é o mais transparen-
te dos Poderes. Guardam-se menos segredos quando há 
centenas de parlamentares no Congresso Nacional e nas 
assembleias estaduais, além de milhares nas câmaras 
municipais, com mandatos populares, direito a voz e in-
teresses conflitantes.

Tendo mais expostos seus conchavos, privilégios, in-
teresses menores, escândalos e outros desmandos, não 
espanta que seja também o Poder mais vulnerável ao 
desgaste perante a opinião pública.

Em pesquisa Datafolha de agosto, o Congresso era 
tido como ruim ou péssimo por 37% do eleitorado e óti-
mo ou bom por apenas 17%. Já o Supremo Tribunal Fe-
deral obtinha equilíbrio entre reprovação e aprovação, de 
29% e 27%, respectivamente, assim como o presidente 
Jair Bolsonaro, com 34% e 37%, saldo positivo na margem 
de erro.

Para esta Folha, sem fechar os olhos para condutas 
viciadas de não poucos deputados federais e senadores, 
deve-se reconhecer a atuação relevante da atual legisla-
tura —que, até aqui, soube se portar com altivez ante um 
chefe de Estado empenhado na desmoralização da polí-
tica e das instituições.

No posto desde 2016, o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), atuou como primeiro-ministro de 
fato em meio à acefalia do Executivo. No Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), com menores antagonismo e prota-
gonismo, também honrou a independência da Casa.

Desse modo, o Congresso tanto foi capaz de liderar 
a reforma da Previdência em 2019 e a criação do auxílio 
emergencial durante a pandemia, sem os quais a situ-
ação do país seria muito mais precária hoje, quanto de 
derrubar medidas provisórias e decretos abusivos, além 
de responder de público às imprecações de Jair Bolso-
naro.

A preservação de tal postura precisa ser tema cen-
tral nas eleições internas que, em fevereiro, definirão os 
sucessores de Maia e Alcolumbre. Derrotado, felizmente, 
um ensaio de manobra jurídica para criar possibilidade 
de reeleição, cabe agora a parlamentares e sociedade 
exigir compromissos dos candidatos às duas presidên-
cias.

Deve-se questionar Arthur Lira (PP-AL), alvo de 
ações penais no STF e candidato de Bolsonaro ao coman-
do da Câmara —sem poupar seu adversário, Baleia Rossi 
(MDB-SP), que ademais deve responder por suspeitas de 
malfeitos passados, e os postulantes do Senado, onde o 
presidente indica apoio a Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Um Congresso mais subserviente ao Planalto seria, 
a esta altura, grave retrocesso no amadurecimento de-
mocrático. Nem é oposição o que se cobra; trata-se de 
não permitir que uma instituição se apequene em nome 
de algum pragmatismo míope e mesquinho.

Editorial

Altivez no Congresso

CRÍTICAS À
EX-ALIADA
O prefeito de Chapada dos Guimarães, Os-

mar Froner, não poupou críticas à sua ex-alia-
da e antecessora, Thelma de Oliveira. Para o 
emedebista, que foi vice de Thelma e rompeu 
politicamente com ela durante o mandato an-
terior, a tucana deixou uma “herança que cau-
sa prejuízo à gestão pública”. “É uma pessoa 
de tão grande conhecimento, de tão grande 
convivência com o maior estadista de Mato 
Grosso, Dante de Oliveira, e que pouco pôde 
aprender nessa grande escola. Foi deputada 
federal por dois mandatos. E deixou a desejar”, 
criticou.

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!

ADEUS, PEPINO!
O governador Mauro Mendes sancionou a lei 

que na prática autoriza a troca do VLT pelo BRT. A 
medida havia sido aprovada pela Assembleia na 
semana passada e possibilita que o Governo ne-
gocie com a Caixa Econômica Federal para que o 
empréstimo do antigo modal seja utilizado para 
implantação do ônibus de trânsito rápido. “Fica 
o Poder Executivo autorizado a assinar termo 
aditivo e/ou outro instrumento legal com a Caixa 
Econômica Federal para substituir a solução de 
mobilidade urbana de Veículo Leve sobre Trilhos 
por Bus Rapid Transit - BRT, movido igualmente a 
eletricidade”, diz trecho da lei publicada.

Crédito: Tony Ribeiro

IMAGEM DO DIA

Um Congresso mais subserviente 
ao Planalto seria, a esta altura, grave 
retrocesso no amadurecimento demo-
crático
“ “ 6 pessoas, entre elas uma grávida, ficaram feridas após serem atropela-

das por um Onix em um ponto de ônibus em frente ao Hospital Municipal 
de Cuiabá, na terça. O Samu foi acionado para prestar socorro às vítimas. 
Três dos feridos ficaram em estado grave. O condutor perdeu o controle do 
veículo e acabou atropelando as pessoas que estavam no ponto. A suspei-
ta da polícia é que o condutor estaria mexendo no celular.

Ranking dos Políticos - Facebook
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administração Municipal levanta
demandas no Distrito de Primavera
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Ver bem de perto a reali-
dade de cada canto do municí-
pio, analisar o que foi feito, pla-
nejar e executar melhorias nos 
pontos que demandam ações 
da Prefeitura. O Distrito de Pri-
mavera recebeu nesta semana 
uma comitiva composta por 
integrantes do Executivo e do 
Legislativo que se deslocou até 
o local para fazer justamente 
este mapeamento.O prefeito 
Ari Lafin estava acompanha-
do pelos secretários José Car-
los Moura (Segurança Pública, 
Trânsito e Defesa Civil); Júnior 
Brandão (Obras e Serviços 
Públicos); Leonir Capitâneo 
(Transportes), junto com o ad-
junto da pasta, Emerson de Fa-
ria; Milton Geller (Obras e Ser-
viços Públicos); e também pelo 
vereador Rodrigo Machado.
Junto com os servidores mu-
nicipais que atuam na Subpre-
feitura de Primavera, Evaldo 
Stimer Rocha e Rosi Reginato, 
foi avaliada a infraestrutura 
do distrito.  Entre os avanços 
previstos para o Distrito, refor-
ço da iluminação pública e na 
sinalização viária, melhorias 
do campo de futebol, recupe-
ração e implantação de pavi-
mento nas ruas do distrito.

“Algumas demandas cer-
tamente poderão ser atendi-
das em curto prazo, já outras, 
como a questão do asfalto, por 
exemplo, levarão mais tempo, 
mas já integram nosso plane-
jamento”, destaca o prefeito, 

lembrando que estas visitas 
estão em consonância com 
outro projeto desenvolvido em 
Sorriso, o “Prefeitura nos Bair-
ros”, que busca, justamente, 
ampliar o acesso do cidadão 
aos serviços ofertados pela 
Administração.A situação das 
estradas vicinais também foi 
criteriosamente avaliada, ga-
rantindo assim a logística ne-
cessária para o Arranca Safra. 
Na oportunidade, também foi 
conferida a obra de revitaliza-
ção da quadra esportiva do 
Distrito, localizada na Escola 
Municipal Primavera. A quadra 
ganhou nova pintura, vestiá-
rios e certamente deve servir 
como ponto de prática espor-
tiva e lazer para toda a comu-
nidade.

“Estamos ansiosos para 
poder voltar com nosso calen-
dário de competições, assim 
que as condições sanitárias 
permitirem”, destaca o titular 
da Semel, Júnior Brandão, em 
referência à suspensão de ati-
vidades por conta da epidemia 
do novo coronavírus.

Milton Geller explica que, 
quanto à pavimentação e dre-
nagem nas ruas que ainda não 
contam com asfalto no distrito, 
o que está estimado em cerca 
de 50%, a expectativa é fazer 
as ações de maneira gradativa, 
mas zerando o déficit de asfal-
to nos próximos quatro anos.

As próximas visitas para a 
“busca ativa” de demandas se-
rão aos distritos de Caravágio 
e Boa Esperança, na próxima 
semana.

TRABALHO CONTÍNUO. Prefeito, secretários e vereadores estiveram na região nesta semana
Foto: AssessoriA

autoridades municipais estiveram em Primavera conferindo a realidade local

investimento é na casa de R$ 1,4 milhão

Hazama afirma que as duas esposas precisam
resolver divergência

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Equipes da Prefeitura 
de Sinop começaram a remo-
ver os superpostes da Praça 
P-23, entre as avenidas Ingás 
e Palmeiras, no Jardim das 
Palmeiras, para que sejam 
iniciadas as obras de cons-
trução de uma feira livre para 
a agricultura familiar. A obra 
foi licitada, com investimento 
superior a R$ 1,4 milhão, e o 
contrato assinado em agosto 
de 2020.

O prazo para conclusão 
é de 180 dias, contados a par-
tir da data de assinatura da 
ordem de serviço. Na P-23, a 
construção terá mais de mil 
m² e contará com banheiros 
masculino e feminino, passeio 
público pavimentado, além 
de área coberta. Não há, po-
rém, o número de boxes que a 
feira deve ter.

Entre os objetivos cita-
dos pela prefeitura no plano de 
sustentabilidade estão incen-
tivar a população ao consumo 
de produtos locais, proporcio-
nar aos pequenos produtores 
locais melhores condições 
para comercialização de seus 
produtos, além disso, com a 
urbanização dos espaços, será 
proporcionado lazer aos cida-
dãos não só em dias de feira, 
e os trabalhadores terão mais 
segurança e higiene. Já nos 
impactos socioeconômicos, a 
prefeitura aponta que, com as 

DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes sancionou a Lei 
11.285/2021, aprovada pela 
Assembleia Legislativa e pu-
blicada no Diário Oficial de 
terça (12), que autoriza o Go-
verno de Mato Grosso a assi-
nar termo aditivo junto à Cai-
xa Econômica Federal, para 
substituir o modal de trans-
porte entre Cuiabá e Várzea 
Grande.

construções, haverá incentivo 
a criação de novos empreen-
dimentos na região, o número 
de produtores participantes 
nas feiras aumentará e, conse-
quentemente, a renda impul-
sionará a geração de empre-

A legislação acres-
centa dispositivos da Lei nº 
9.647/2011 - que possibilitou 
que o Poder Executivo efe-
tuasse operações de crédito 
com a instituição financei-
ra para custear o modal de 
transporte.

Esta é uma formalidade 
necessária para que o Estado 
possa manter a garantia da 
União à operação de crédito. 
Com a troca do modal, a ins-
tituição financeira mantém 

SINOP

Prefeitura prepara construção
de feira em praça no Palmeiras

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Mendes sanciona lei aprovada pela
al autorizando troca do Vlt pelo BRt

DA REPORTAGEM

O vice-prefeito de Vár-
zea Grande, José Hazama 
(DEM), disse acreditar que 
o vazamento do áudio de 
uma briga entre sua esposa 
e a do prefeito Kalil Baracat 
(MDB) foi proposital e visou 
provocar um racha entre os 
dois. “Eu acredito que tem 
alguém querendo plantar 
algo contra eu e o Kalil, mas 
não vai colar”, disse.

No áudio, Karol Haza-
ma, mulher do vice, chama 
Januária Dorileo, primeira-
-dama de VG, de “louca”, 
após um desentendimen-
to durante a posse. Sobre a 
briga, Hazama afirmou que 
cabe às duas se resolverem. 
Conforme ele, o desenten-
dimento não afetou o seu 
relacionamento com Ka-
lil. “É uma situação que as 
duas criaram, portanto elas 
que se resolvam. Elas não 
fazem parte da administra-
ção”, afirmou o vice.

“Entre eu e o Kalil não 
mudou nada. Nada disso 
vai mudar a nossa conduta 
e a nossa administração. O 
nosso compromisso é com 
o povo várzea-grandense. 

Foi para isso que nós formos 
eleitos”, acrescentou.

Questionado, Hazana 
não deu detalhes do contex-
to da discussão e afirmou 
que não irá interferir no as-
sunto. “Elas têm que botar 
a cara agora e esclarecer os 
fatos. Eu e o Kalil estamos 
assistindo de camarote. Não 
temos como interferir em 
algo que já aconteceu. Cabe 
a elas resolverem”, afirmou.

O CASO
Segundo a assessoria 

de imprensa da Prefeitura 
de Várzea Grande, o caso 
ocorreu no dia da posse, 
mas que já foi superado. 
No áudio, além de chamar 
Januária de “louca”, Karol 
disse que ela vai acabar 
com o mandato do marido. 
“(...) Tenho dó do Kalil de 
ter uma mulher louca. Vai 
se tratar. Você tem que se 
tratar. Se você não confia 
no seu taco, não tem que 
humilhar ninguém, tá bom, 
querida? Boa sorte, porque 
primeira-dama você não vai 
ser, primeira-dama tem que 
ter, no mínimo, humildade”, 
disse ela em um dos trechos 
do áudio.

VÁRZEA GRANDE

Vice diz que áudio 
foi vazado para
prejudicar relação 
com prefeito

gos e melhora na qualidade 
de vida.

A mesma licitação tam-
bém englobou a construção 
de outra feira livre na praça 
P-09, no cruzamento das ave-
nidas das Sibipirunas com 

Jatobás, nas proximidades do 
Jardim Jacarandás, com in-
vestimento de R$ 1,3 milhão. 
Para esta obra, ainda não há 
previsão de início e contará 
com as mesmas especifica-
ções que a P-23.

a prerrogativa de debitar da 
conta indicada no contrato, 
os valores para pagamento 
da dívida.

Após seis anos do início 
das obras, a troca de modal 
foi anunciada como principal 
opção do Estado com base 
em relatórios técnicos que 
apontam vantagens com a 
implantação do BRT, como 
menor tempo de entrega da 
obra, menor custo da passa-
gem e do investimento, além 

dos problemas jurídicos en-
volvendo a o Consórcio VLT e 
a legalidade do processo de 
contratação do modal.

Movido à eletricidade, 
o BRT trará mais vantagens 
à mobilidade da população 
cuiabana e várzea-grandense 
em razão da flexibilidade do 
modal, pois consegue atin-
gir regiões mais adensadas 
e mais distantes, bem como 
permite o seu prolongamen-
to no futuro.
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Produção recorde garante preço
competitivo em plena entressafra
DA REPORTAGEM

O preço do etanol nos 
postos de combustíveis em 
Mato Grosso subiu em média 
5% do final de novembro até 
aqui. O aumento é reflexo do 
início do período da entres-
safra da cana-de-açúcar e só 
não foi maior, porque a ofer-
ta do biocombustível cresceu 
significativamente no estado, 
impulsionada pela produção 
de etanol de milho.

De acordo com o levan-
tamento feito pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis, na 
primeira semana de janeiro, o 
consumidor pagou em média 
R$ 3,245 pelo litro do biocom-
bustível no estado. Apenas em 
São Paulo (R$ 3,039/l), Paraná 
(R$ 3,166/l) e Minas Gerais (R$ 
3,215/l) o preço está mais em 
conta.

O valor cobrado atual-
mente é o quarto mais barato 
do Brasil, e é semelhante ao 
registrado em março do ano 
passado, antes dos preços 
despencarem diante da que-
da de consumo causada pela 
pandemia. Entre abril e junho, 
por exemplo, o litro do etanol 
chegou a ser vendido nos pos-

tos mato-grossenses por apro-
ximadamente R$ 2,40. Após 
um segundo semestre de re-
cuperação gradativa do con-
sumo, os preços reagiram… e 
foram impulsionados com o 
início da entressafra da cana-
-de-açúcar.

Ainda assim, o biocom-
bustível mantém-se como 
uma opção atrativa na hora 
de abastecer o carro, afirma o 
diretor-executivo do Sindicato 
das Indústrias Sucroalcoolei-
ras de Mato Grosso, Jorge dos 
Santos. “Na safra 2020/21, que 
se encerra dia 31 de março, nós 
deveremos atingir o volume 
de 3,5/3,6 bilhões de litros pro-
duzidos de etanol entre hidra-
tado e anidro. 

O consumo de Mato 
Grosso não deverá atingir 900 
milhões de litros nesta safra. 
Vamos ter que exportar entre 
2,5 bi e 2,6 bilhões de litros. A 
nossa logística continua de-
ficiente, a BR-163 ajudou a 
resolver parte disso, estamos 
exportando para o Pará e para 
o nordeste por meio de cabo-
tagem em Miritituba-PA, mas 
continuamos a ter o preço 
mais competitivo em relação 
à gasolina por conta desse ex-
cesso de produção, desta alta 

Foto: Divulgação

Volume é quase 3x maior do que o consumido no estado

ETANOL.Com uso de cana-de-açúcar e milho, indústrias devem fechar safra com produção de 3,5 bi de litros
produtividade que nós temos 
e que veio a ser consolidada 
com a utilização do milho. O 
milho deve produzir mais que 
o dobro em relação à cana 
nesta safra”, prevê.

As usinas de etanol de 
milho devem fechar a tempo-
rada 2020/21 com a produção 
de mais de 2,7 bilhões de litros. 
Salto de 64% em relação à sa-
fra anterior. 

A ampla disponibilidade 
do combustível, bem superior 
à demanda doméstica, reforça 
a necessidade de encontrar 
maneiras de intensificar as 
vendas de etanol para outros 
estados. 

O diretor-executivo do 
Sindálcool diz que o setor está 
otimista com 2021 e que espe-
ra avanços em projetos que 
possam melhorar a logística 
de escoamento do biocom-
bustível produzido no estado.

“Nós esperamos que a 
pandemia arrefeça – notada-
mente por conta da vacinação 
em massa que será feita – que 
a atividade econômica retome 
e que nós possamos, então, 
ter a consolidação do setor su-
croenergético de Mato Grosso 
em relação ao setor nacional, 
exportando cada vez mais. Es-

peramos que a nossa logística 
possa melhorar, vamos conti-
nuar a luta para que o ‘etanol-

duto’ chegue até Mato Grosso 
(ele está parado em Uberaba); 
estamos fazendo todo um tra-

DA REPORTAGEM

O Instituto Soja Livre 
participará da Dinetec 2021 
e apresentará as novidades 
em soja convencional para o 
ciclo 2021/22, que começou 
ontem (13) e segue até ama-
nhã (15), em Canarana. Em 
suas vitrines nas Unidades 
Demonstrativas, o ISL apre-
sentará nove variedades de 
soja convencional disponíveis 
no mercado e a viabilidade 
do plantio.

Para o presidente do 
Instituto, Endrigo Dalcin, a 
Dinetec se consolidou como 
um grande evento do se-
tor na região Leste de Mato 
Grosso. “Neste ano, a exposi-
ção traz grandes novidades 
e é importante o produtor 
rural participar. O Instituto 
Soja Livre estará presente 
nesta região que é importan-
te para a soja convencional, 
com grandes compradores e 
logística interessante. Apesar 
da pandemia, a agricultura 
não parou e vamos mostrar 
materiais que são novidades”, 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Banco do Brasil anun-
ciou a abertura de 14 novas 
agências para atuar no setor 
do agronegócio. Segundo a 
instituição, o segmento re-
presenta 26% da carteira de 
crédito total do banco e teve 
crescimento de 4,2% nos últi-
mos 12 meses, chegando a R$ 
190,5 bilhões.

O BB anunciou o paga-
mento de R$ 103 bilhões para 
o plano Safra 20/21, valor 11% 
superior ao da safra anterior. 
“Mesmo diante dos fortes 
impactos econômicos causa-
das pela crise da Covid-19, as 
operações de investimento 
tiveram destaque, com con-

DA REPORTAGEM

De acordo com a Con-
sultoria T&F Agronômica, os 
preços do milho têm mais 
motivos para subir do que 
para seguirem estáveis ou 
caírem. Os preços internos 
subiram cerca de 6,67% na 
semana passada e saltaram 
0,75% na B3. Segundo Luiz 
Pacheco, analista da consul-
toria, o preço do milho pode 
atingir R$ 95 em 5 meses.

“Eu tenho 47 anos de 
mercado e 73 de vida, nes-
se período nunca vi o milho 
chegar a esse preço de R$ 95 
e nem com essa lucrativida-
de tão grande. Em São Paulo 
está batendo na casa dos R$ 
87, então não será surpresa 
quando chegar a R$ 95. Eu 

acertei na mosca quando o 
preço estava em R$ 55 e che-
gou a R$ 77 e o que posso 
dizer é que vai continuar em 
alta, pois frustrou a safra de 
verão no Sul, que são gran-
des consumidores, e com 
isso o preço volta a subir. 
Com isso, o dólar volta a subir 
e isso vem com o medo de 
grandes compradores que 
marcaram território manter 
o milho aqui”, disse.

Segundo ele, esse valor 
de R$ 95 se justifica por ha-
ver um longo caminho para 
ter milho novamente no Bra-
sil. “Temos quase 5 meses e 
meio para consumir milho 
que tem do resto da safrinha 
passada e da safra de verão, 
que foi menor também”, ex-
plicou.

Evento é realizado até amanhã

Iniciativa deve reforçar competitividade do banco no setor

Preços internos subiram cerca de 6,67% na
semana passada

SOJA

Novas variedades convencionais serão 
apresentadas durante a Dinetec 2021

EXCLUSIVO

BB anuncia 14 novas agências
para atendimento ao agronegócio

MILHO

Preço pode atingir R$ 95
em 5 meses, diz analista

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

tratação 41% superior ao mes-
mo período da Safra 19/20, 
enquanto as de custeio apre-
sentaram aumento de 15%”, 
destaca nota do banco.

No setor do agronegó-

balho na tentativa de que ele 
venha até Mato Grosso”, con-
clui.

disse. Nesta edição, o Institu-
to Soja Livre apresentará as 
variedades: BRS 7980, BRS 
8381, BRS 284 (Embrapa), 

TMG 4377, TMG 4182 (TMG), 
AN 83 022sc, AN 80 111sc, AN 
89 109sc, AN 88 022sc (Agro-
norte). A Dinetec ocorre na 

Área Experimental Meta 
Agro, em Canarana, e é con-
siderado o maior evento tec-
nológico do Vale do Araguaia.

cio, o BB intensificará a atu-
ação em 243 municípios e 71 
mil clientes contarão com 
atendimento especializado. 
“A iniciativa faz parte de um 
conjunto de ações lançadas 

nesta semana para reforçar a 
competividade e a eficiência 
operacional do BB, buscan-
do a melhoria da experiência 
e satisfação do cliente”, diz o 
comunicado.



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 

O PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI-
DORES DE SORRISO – MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2021.

O PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorri-
so – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, a prorrogação da 
data de abertura e julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021, que se 
realizará às 10:00 horas (Horário Ofi cial de Sorriso – MT), do DIA 27 DE JANEIRO 
DE 2021, na Sala de Licitações do Previso, sito a Rua Alta Floresta, 53, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. O julgamento 
da referida licitação será através do Menor Preço global, objetivando “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS 
FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL - CONTEMPLANDO APOIO TÉCNICO 
NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORCAMENTÁRIA, de acordo com as 
especifi cações e condições constantes no termo de referência”. O Edital poderá 
ser obtido junto ao Previso, durante o horário normal de expediente ou através do 
site http://www.previsomt.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, no Previso em horário normal de expedien-
te, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3544-2845/3544-8796.

MIRALDO GOMES DE SOUZA 
 MARISETE MARCHIORO BARBIERI 

 PREGOEIROS.

O PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI-
DORES DE SORRISO – MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021

O PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso 
– MT, através dos Pregoeiros Ofi ciais da Prefeitura Municipal de Sorriso, torna 
Público para o conhecimento dos interessados, a prorrogação da data de aber-
tura e julgamento do Pregão Presencial nº 002/2021, que se realizará às 11:00 
horas (Horário Ofi cial de Sorriso – MT), do dia 27 de Janeiro de 2021, na Sala de 
Licitações do Previso, localizado na Rua Alta Floresta, 53, Centro – Sorriso – MT, 
a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021, objetivando “Registro de 
Preços Para Futura e Eventual Contratação de Pessoa Jurídica especializada 
no fornecimento de licenciamento de software para gerenciamento de Regime 
Próprio de Previdência Social, incluindo os serviços de conversão de dados, loca-
ção, implantação, manutenção mensal, treinamento, atualização e suporte técni-
co, conforme listados no termo de referência”. O julgamento da referida licitação 
será através de Menor Preço global. O Edital poderá ser obtido junto ao Previso, 
durante o horário normal de expediente ou através do site www.previsomt.com.
br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, no Previso em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 ho-
ras ou através do telefone (66) 3544-2845/3544-8796. Adélio Dalmolin – Diretor 
Executivo do Previso. 

MIRALDO GOMES DE SOUZA
MARISETE MARCHIORO BARBIERI

PREGOEIROS.

CELSO ANTONIO VEDANA, CPF: 347.068.609-20, torna 
público que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, o LICENCIAMENTO de Armazéns 
de grãos, na Fazenda Vedana, MT-225, Vera – MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ Nº 
11.644.786/0011-78 – fi lial 10, torna público que requereu 
à SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Licen-
ça Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividade Recepção, Secagem e Ar-
mazenamento de Grãos, localizada no município de Novo 
Mundo-MT. Não foi determinado EIA/RIMA

BOTURA & FAGUNDES LTDA (CHAMAGAS), CNPJ nº 
02.636.146/0033-30, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT, a Li-
cença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção para atividade de “Comércio varejista de Gás Lique-
feito de Petróleo – GLP” localizada na Rua das Gaivotas, 
1775 - W, Bairro Jardim Ágata, Nova Mutum – MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 063/2019
CONTRATANTE: Município de Vera – MT;  
CONTRATADO: MC Terraplanagem Transportes e Servi-
ços Ltda-ME  CNPJ: 09.356.670/0001-10 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
NA AVENIDA CARACAS – TRECHO ENTRE A AVENIDA 
NICARÁGUA E RUA COLÔMBIA; E AVENIDA MANÁ-
GUA – TRECHO ENTRE A AVENIDA NICARÁGUA E RUA 
COLÔMBIA, NA CIDADE DE VERA – MT, CONFORME 
CONVÊNIO Nº 862506/2017 DO MINISTÉRIO DA INTE-
GRAÇÃO NACIONAL POR INTERMÉDIO DA SUDECO  
FINALIDADE: A fi nalidade do presente termo aditivo é 
prorrogar o prazo de execução do contrato n° 0063/2019 
em mais 60 (sessenta) dias a contar de 05 de janeiro de 
2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 de novembro de 2019 à 
05 de março de 2021. 
Data: 04 de janeiro de 2021.

BOTURA & FAGUNDES LTDA (CHAMAGAS), CNPJ nº 
02.636.146/0034-11, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para atividade de “Co-
mércio varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP”, lo-
calizada na Rua dos Mamoeiros, 257 - W, Bairro Lírios do 
Campo, neste município. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que foi 
publicado erroneamente no aviso de resultado da referida licitação como 
vencedora do item 195485 a empresa NEUROCIRURGIA VASCULAR E 
ENDOVASCULAR DAS AMERICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
número 32.691.880/0001-86. Portanto é correto afirmar que a referida 
empresa foi inabilitada na fase de habilitação deste certame.
Nova Mutum – MT, 13 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021
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 01 DE FEVEREIRO 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. 005/2021, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO, JANTAR), REFEIÇÃO 
SELF SERVICE E LANCHES INDIVIDUAIS PARA MUNICÍPIO DE 
SORRISO E SEUS DISTRITOS. 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

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021

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

DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 100/2020 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS 
ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA 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: EMPRESAS VENCEDORAS: EMPRESA VENCEDORA C. M. 
SIQUEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 07.351.198/0001-05 Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
LEVES CHEVROLET DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES FIAT 
DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES FORD DESCONTO 10,00% 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEM DESCONTO 10,00% 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS LEVES PEUGEOT DESCONTO 10,00% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
LEVES RENAULT DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MEDIOS FIAT DESCONTO 
10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA AGRALE DESCONTO 10,00% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA CHEVROLET DESCONTO 10,00% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA CITROEN DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
FORD DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA IVECO DESCONTO 
10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA MITSUBISHI DESCONTO 10,00% Tabela 
de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA PEUGEOT DESCONTO 10,00% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA RENAULT DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS TOYOTA 
DESCONTO 10,00%. EMPRESA VENCEDORA SO PESADO 
COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF Nº 24.717.067/0001-00 Tabela 
de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA VOLARE DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS 
MERCEDES BENZ DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS MARCA FORD 
DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS MARCA INTERNATIONAL 
DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS MARCA SCANIA 
DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS MARCA VOLKSWAGEN 
DESCONTO 10,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ 
DESCONTO 10,00%.

Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 026/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO 
AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ITENS 
FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA 
SOLICITANTE' CONFORME A SEGUIR: EMPRESAS VENCEDORAS: 
CALU -  INDUSTRIA,  EXPORTACAO E IMPORTACAO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
52.393.246/0001-74 ITENS VENCEDORA - 844923 - R$348,00, - 844922 
- R$330,00, - 844921 - R$310,00, - 844924 - R$220,00, VALOR TOTAL 
R$ R$46.500,00 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
28.857.335/0001-40 ITENS VENCEDORA - 840183 - R$152,89, - 841037 
- R$22,10, - 840834 - R$19,00, VALOR TOTAL R$ R$4.670,80 IN-
D E N TA L P R O D U TO S  O D O N TO L O G I C O S ,  M E D I C O S  E 
HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 07.788.510/0001-14 ITENS 
VENCEDORA - 840338 - R$25,80, - 840346 - R$540,00, - 840344 - 
R$910,00, - 840348 - R$72,74, - 840360 - R$72,78, - 841389 - R$22,54, - 
841069 - R$149,90, - 841309 - R$16,90, VALOR TOTAL R$ R$64.865,00 
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF Nº 26.240.632/0001-16 ITENS 
VENCEDORA - 840660 - R$86,00, VALOR TOTAL R$ R$8.600,00 
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF Nº 21.504.525/0001-34 ITENS 
VENCEDORA - 840664 - R$12,50, VALOR TOTAL R$ R$25.000,00 
HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 840750 - R$19,39, - 840879 - 
R$19,99, - 844925 - R$6,40, - 840820 - R$96,00, VALOR TOTAL R$ 
R$2.896,90 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF Nº 
02.136.854/0001-25 ITENS VENCEDORA - 840976 - R$191,90, VALOR 
TOTAL R$ R$2.878,50 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 10.807.173/0001-70 ITENS 
VENCEDORA - 840904 - R$25,35, VALOR TOTAL R$ R$50.700,00 
VALOR TOTAL GERAL R$206.111,20.

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO E EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE SORRISO-MT”.  Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 15/01/2021 até às 08:00 horas do dia 27/01/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 28/01/2021 
as 10:00 horas (horário de Brasília). 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 ou 
através do site www.bllcompras.org.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 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

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 27 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. 006/2021, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S). 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO
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O que o histórico diz sobre 
quem mais empata?
DA REPORTAGEM

Com apenas três der-
rotas, o Grêmio é o time que 
menos perdeu no Campeo-
nato Brasileiro. Mas também 
lidera outra estatística nem 
tão positiva: é o time que 
mais empatou: 13 vezes. E, 
por isso, precisa abrir o olho. 
Desde que o campeonato 
passou a ser disputado em 
pontos corridos, apenas dois 
times recordistas no quesito 
garantiram um lugar no G-4. 
Curiosamente, um deles foi 
campeão. Um levantamen-
to feito desde 2006: quando 
inicia a era dos pontos cor-
ridos com 20 clubes. Das 22 
equipes que lideraram esse 
quesito ao longo das 14 edi-
ções (2006-2019), apenas São 
Paulo e Corinthians ficaram 
entre os quatro melhores. O 
próprio Timão, junto de For-
taleza, Figueirense e Cruzei-
ro, já caíram como reis do 
empate.

O São Paulo foi cam-
peão em 2008 com 12 em-
pates. Na ocasião, o tricolor 
paulista somou 75 pontos, 
com mais 21 vitórias e cinco 
derrotas. Já o Corinthians foi 
quarto colocado em 2014, 

com os mesmos 12 empates, 
mas com 69 pontos – 19 vitó-
rias e sete derrotas.

Há ainda quatro equi-
pes que, em outras edições 
na era dos pontos corridos, já 
terminaram o Brasileirão em 
posições que hoje dão vaga à 
pré-Libertadores. Ficaram na 
sexta colocação, com 59 pon-
tos, o Vasco (2006), Botafogo 
(2010) e o Sport (2015). O São 
Paulo (2018) foi quinto colo-
cado, com 63.

Mas há times que já 
foram rebaixados liderando 
o quesito – cenário bem di-
ferente do atual para o Grê-
mio. O Fortaleza (2006) caiu 
com 38 pontos, o Corinthians 
(2007) com 44, o Figueiren-
se (2016) com 37 e o Cruzeiro 
(2019) com 36.

Com o empate na últi-
ma rodada com o Fortaleza, 
o time de Renato Portalup-
pi atingiu seu maior núme-
ro de empates (13) nessas 
14 edições do Brasileirão. Ao 
mesmo tempo, a marca de 
apenas três derrotas é sua 
melhor até aqui na era dos 
pontos corridos. Quinto co-
locado, com 49 pontos, o 
Grêmio aposta em uma se-
quência de confrontos di-

Foto: Lucas uebeL

Renato Gaúcho é o técnico do Grêmio ‘rei do empate’

GRÊMIO. Apenas duas vezes os times que lideraram a estatística garantiram o G-4 do BR desde 2006

Rodinei deu assistência ao gol de Praxedes contra o Goiás

Foto: RicaRdo duaRte

DA REPORTAGEM

Boa parte da torcida 
do Inter torce o nariz para 
Rodinei e Moisés. Para Abel 
Braga, porém, os laterais têm 
sido fundamentais na arran-
cada do time nas últimas 
rodadas, a ponto do técnico 
pedir mais reconhecimento 
para ambos. Além de atua-
ções seguras na defesa, a du-
pla tem brilhado no apoio e 
soma 100% de aproveitamen-
to com o atual comandante.

Contratados em 2020, 
os laterais sofreram contes-
tações por conta de falhas 
defensivas e de acabamento 
das jogadas. Com Eduardo 
Coudet no comando, oscila-
ram entre a titularidade e a 
reserva. Mas com a chegada 
de Abel, se firmaram na equi-
pe, desbancando Heitor e 
Uendel. Uma das explicações 
pela preferência do técnico 
está na estatura de Rodinei 
e Moisés. Ambos são mais 
altos que os concorrentes ao 
posto, o que auxilia na bola 
aérea. Rodinei tem 1,75m, um 
centímetro a mais que Hei-
tor. Moisés tem dois centíme-

tros a mais que Uendel (1,81m 
a 1,79m).

Mas não é só isso. Os la-
terais foram titulares em cin-
co oportunidades desde que 
Abel assumiu o comando. 
O resultado? Cinco vitórias. 
Moisés ainda tem um cartel 
de 100% de aproveitamen-
to nos seis jogos disputados 
desde que se recuperou de 
uma lesão muscular na coxa 
esquerda.

O primeiro jogo da du-
pla juntos com o atual téc-
nico foi na vitória por 1 a 0 
sobre o América-MG no Inde-
pendência, mas que custou 
a eliminação das quartas de 
final da Copa do Brasil, após 
derrota por 6 a 5 nos pênaltis.

A arrancada, porém, 
começa na Bombonera. Jus-
tamente quando o lateral-es-
querdo voltou ao time. E foi 
dele o cruzamento que tinha 
foco para Marcos Guilherme, 
mas que acabou cortado por 
Fabra para o fundo das re-
des, para o triunfo colorado. 
O time acabaria novamente 
eliminado (desta vez, da Li-
bertadores) nos pênaltis, ao 
tomar 5 a 4.

INTER

Ainda contestados, 
Rodinei e Moisés se 
firmam nas laterais

DA REPORTAGEM

O Cuiabá contou com 
uma ajuda extra na noite de 
terça (12). Seus concorrentes 
diretos pelo acesso, CSA e 
Juventude, perderam suas 
partidas fora de casa, para 
Paraná e Brasil de Pelotas, 
respectivamente.

Com isso, o Dourado se 
mantém na terceira coloca-
ção da Série B, com 55 pon-
tos, seguido por CSA e Ju-
ventude, ambos com 52. 

Na sexta posição vem o 
Guarani, próximo adversário 
do Cuiabá, com 48 pontos. 

O Bugre já havia perdi-

do pela 34ª rodada por 2 a 0 
para o CRB, em Maceió.

Além de receber o time 
campineiro nesta quinta (14), 
na Arena Pantanal, o Auriver-
de ainda encara nesta reta 
final: Paraná (fora), Sampaio 
Corrêa (casa) e CRB (fora). 

Com apenas 19 anos 
de história, na sua segunda 
participação na Série B, o 
Auriverde ultrapassa os 80% 
de chance para subir à Série 
A de 2021, segundo os mate-
máticos da UFMG. 

Atualmente, 12 equipes 
ainda lutam pelas duas va-
gas restantes na elite nacio-
nal. Equipe empatou com a Ponte e encara hoje o Guarani

SÉRIE B

Derrotas de rivais diretos
mantém Cuiabá na 3ª posição

Foto: divuLgação

Foto: dinho Zanotto

DA REPORTAGEM

A quatro rodadas do 
fim, a Série B do Campeona-
to Brasileiro já conheceu os 
dois primeiros times promo-
vidos na noite de terça (12). 
Com, respectivamente, 67 
e 66 pontos, América-MG e 
Chapecoense já garantiram 
matematicamente as vagas 
na primeira divisão de 2021.

Para o time mineiro 
bastava um empate para su-
bir - e foi feito o suficiente: no 
Recife, o América empatou 
por 0 a 0 com o Náutico e se-
gue líder do campeonato, já 
com o acesso assegurado.

Já a Chapecoense con-
firmou o acesso, um ano após 
ser rebaixada, em um clássico 
catarinense contra o Figuei-
rense. Jogando em Floria-
nópolis, a equipe do interior 
venceu por 2 a 1, com gols de 
Paulinho Moccelin e Darlan. 
No momento, o G-4 da Série 
B tem também Cuiabá (com 
55 pontos) e CSA (com 52). O 
time alagoano está na quar-
ta colocação apenas pelos 
critérios de desempate, com 
a mesma pontuação do Ju-
ventude. Os jogos finais da 
Série B estão marcados para 
o fim de semana do dia 30 de 
janeiro.

ALÔ, SÉRIE A!

América-MG e Chapecoense sobem 
com 4 rodadas de antecedência

Jogadores da Chape comemoram gol em vitória sobre o Figueirense

retos para subir na tabela e 
tentar se aproximar do líder 
São Paulo. O primeiro rival é 
o Palmeiras, sexto colocado, 
na próxima sexta-feira. De-
pois, encara Atlético-MG (3º), 
Inter (2º) e Flamengo (4º).

“Agora temos uma se-
quência de jogos com adver-
sários que brigam pelo título. 
Não tem jogo fácil, próximo 
é o Palmeiras, Atlético-MG, 
Gre-Nal. O mais importan-
te de tudo é que depois do 

Palmeiras também temos 
confrontos diretos na Arena. 
Não vai se definir título, mas 
sim bastante coisa”, projeta 
Renato.

Sem compromissos no 
meio de semana pela pri-

meira vez desde a retoma-
da do futebol, o elenco gre-
mista treinou na tarde desta 
quarta, no CT Luiz Carvalho. 
O Tricolor enfrenta o Palmei-
ras amanhã (15), às 20h30, no 
Allianz Parque.
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DA REPORTAGEM

Um jovem foi preso ter-
ça (12) com meia tonelada 
de agrotóxico ilegal em uma 
fazenda em Feliz Natal. A po-
lícia conseguiu chegar até 
esse local por meio de uma 
denúncia anônima, de que lá 
teriam produtos ilícitos. 

Na fazenda foram en-
contrados 500 kg de defen-
sivos agrícolas armazenados 

FELIZ NATAL

Jovem é preso com 
meia tonelada de 
agrotóxico ilegal 
em fazenda

Polícia chegou até o local por meio de denúncia anônima

Foto: DerF

de forma ilícita, sem nota fis-
cal e também duas armas de 
fogo e munições.

Questionado pela polí-
cia, o suspeito se demonstrou 
confuso nas informações. 

Esse jovem também 
tinha sido preso no final de 
semana por porte ilegal de 
arma de fogo e depois foi li-
berado. Ele poderá responder 
por crime ambiental e recep-
tação.

140 famílias despejadas de lugar errado
DA REPORTAGEM

O Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT) sus-
pendeu uma reintegração 
de posse, que era realizada 
desde segunda-feira (11) no 
Assentamento Renascer, em 
Jaciara, após apontar erro no 
local da operação. O Fórum 
de Direitos Humanos e da 
Terra (FDHT) e a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) emi-
tiram uma nota denuncian-
do o despejo de mais de 140 
famílias que vivem no local 
desde 2014. O CPT afirma que 
a terra pertence à União.

Segundo as entidades, 
equipes policiais chegaram 
no local e, além de retirarem 
as famílias das casas, destru-
íram cerca de 20 barracos 
onde moravam. Em nota, a 
Polícia Militar informou que 
atuou com 32 policiais em 
apoio e na segurança dos ofi-
ciais de justiça designados 
para cumprimento do man-
dado, e houve demolições, 
conforme decisão judicial.

“Os barracos demolidos 
são os que já estavam deso-
cupados no momento em 
que a ação se iniciou. Naque-
les em que há pessoas, os ofi-
ciais e policiais aguardam a 
retiradas dos pertences para 
cumprimento da decisão da 
Justiça”, diz.

O pedido de reintegra-
ção foi feito pela Usina Porto 
Seguro. Ao Tribunal de Justi-
ça, a empresa disse que ar-
rematou a área durante uma 
recuperação judicial, mas as 
famílias defendiam que o lo-
cal pertence à União. Após as 
denúncias, o desembargador 
Dirceu dos Santos determi-
nou a suspensão das opera-
ções.

Ele diz que, em nenhum 
momento, houve autorização 
da Justiça para a demolição 
das casas feitas no local ocu-
pado pelas famílias, e que, 
aparentemente, o cumpri-

mento da reintegração de 
posse ocorreu no local errado. 
O desembargador pediu ain-
da a inclusão de duas asso-
ciações da região como parte 
interessadas no processo.

EQUÍVOCO
A defensora pública de 

segunda instância, Regiane 
Ribeiro, explicou na petição 
feita no agravo de instrumen-
to que garantiu a liminar de 
reintegração de posse à em-
presa, que no processo foram 
omitidas informações essen-
ciais para que o desembar-
gador tivesse entendimento 
correto do caso.

Ela registra que duas 
ações discutem a posse da 
área reivindicada pela em-
presa, uma que tramitou na 
Vara Única da Justiça Federal 
de Rondonópolis, e outra que 
tramita na Vara Especializada 
em Direito Agrário de Cuiabá. 
Na de Rondonópolis, a União 
entrou com uma ação reivin-
dicatória da posse, com pe-
dido de indenização, contra 
a hoje massa falida da Usina 
Jaciara e Usina Pantanal de 
Açúcar e Álcool.

No processo de 
Rondonópolis, 4393-
41.2012.401.3602, fica eviden-
ciado que a área de 8.200 
hectares, onde a Gleba Mes-
tre I está e onde as famílias 
ocupam os 487 hectares, 
foi registrada em nome da 
União com a matrícula 5.036, 
no Cartório de Registro de 
Imóveis de Jaciara, em 11 de 
setembro de 1985. E que par-
te dessa área, 5.661 hectares 
estariam ocupados pela Usi-
na.

Paralelo a esse pro-
cesso, a defensora escla-
rece que tramita na Vara 
Especializada em Direito 
Agrário de Cuiabá, o proces-
so 10218798120168110041, que 
também discute a reintegra-
ção de posse. “Verifica-se que 
a omissão do embargante 
contribuiu para a conces-

Foto: Divulgação

Cerca de 20 barracos construídos pelas famílias na região foram destruídos

JACIARA. Justiça suspende reintegração de posse e diz que operação foi cumprida no local errado

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente 
(Sema-MT), por meio da 
Gerência de Fauna Silves-
tre (GFAU), realizou na últi-
ma semana a soltura de 25 
pássaros em uma região 
de mata no Cinturão Verde 
da região Metropolitana. 

Foram devolvidas 
seis Curiós, oito Canários 
da Terra, um Chorão, um 
Bigodinho, um Chupim e 
oito Coleiros Baianos. Os 
animais passaram por pe-
rícia antes da soltura, onde 
foi detectado que todos 
estavam aptos a voltar 
para natureza.

Os pássaros foram 
apreendidos pela guar-
nição do Batalhão de Po-
lícia Militar de Proteção 
Ambiental (BPMPA), em 
atendimento a denún-
cia anônima de criação 
de animais silvestres em 
uma residência localizada 
no Bairro Aurília Curvo em 
Várzea Grande.

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Esta-
do de Educação (Seduc-
-MT) quer ouvir pais e res-
ponsáveis pelos alunos da 
rede estadual de ensino, 
assim como todos os pro-
fissionais, para saber a opi-
nião sobre o retorno das 
aulas em fevereiro deste 
ano.

Por meio de uma en-

Pássaros foram examinados e declarados aptos para a reintrodução na natureza

REGIÃO METROPOLITANA

25 pássaros silvestres
são devolvidos à natureza

DIÁLOGO

Enquete irá definir qual o
modelo de retorno às aulas

Foto: Sema-mt

quete no site da Seduc 
(www.seduc.mt.gov.br) 
será possível escolher en-
tre três modelos: presen-
cial (100% dos alunos em 
sala de aula), híbrido (50% 
dos alunos em sala de aula, 
com revezamento) ou não 
presencial (100% dos alu-
nos em casa com estudo 
online e offline). A enquete 
será finalizada hoje (14).

Para votar, pais ou 

Além dos animais li-
bertados, foram encon-
trados na residência duas 
espécies de “João Pinto” 
que apresentaram sinais 

de adestramento e serão 
encaminhados a um guar-
dião para aclimatação e 
posterior soltura. 

Também foi encon-

trado um pássaro “Carde-
al” que será encaminhado 
para soltura em Tocantins 
onde há ocorrência da es-
pécie.

responsáveis e os profis-
sionais da educação deve-
rão informar o número do 
CPF, o município onde os 
filhos estudam ou onde o 
profissional está lotado, e 
no caso dos pais quantos 
filhos estão matriculados 
na rede estadual de ensi-
no.  Votos com CPF inváli-
dos ou repetidos não serão 
computados.

Secretário de Educa-

ção, Alan Porto enfatiza 
que o diálogo será amplia-
do também com o Sindi-
cado dos Trabalhadores 
no Ensino Público (Sintep), 
Fórum Estadual de Educa-
ção, União dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
de Mato Grosso (Undime), 
Associação Mato-grossen-
se dos Municípios (AMM), 
senadores, deputados fe-
derais e estaduais.

são da liminar nestes autos 
que não tem como objetivo 
a discussão da posse mas a 
recuperação judicial”, afirma 
a defensora.

Ela ainda reforça que na 
reintegração de posse não 
foram observadas a neces-
sária intervenção da Defen-
soria Pública na qualidade 

de parte interessada (custos 
vulnerabilis). “A Defensoria 
não foi intimada em nenhum 
processo. O Novo Código de 
Processo Civil, no artigo 554, 

define que a intimação do 
órgão é obrigatória em pro-
cessos em que há hipossufi-
cientes como parte”, afirma 
em trecho da petição.
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Prefeito busca recursos em Cuiabá
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

A semana começou 
com a ida do prefeito de 
Colíder, Hemerson Máximo, 
Maninho (Patriota), na ca-
pital Cuiabá. O objetivo da 
visita do gestor colidense 
foi de buscar investimentos 
para áreas da infraestrutu-
ra, saúde, educação, pavi-
mentação entre outros. A 
visita começou com a ida 
do gestor à Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra). Na opor-
tunidade, Maninho solicitou 
junto ao secretário Marce-
lo Padeiro, cooperação do 
Governo do Estado para a 
efetivação de asfalto e no-
vas pontes no município de 
Colíder.

Ainda no setor de in-
fraestrutura, um dos pon-
tos abordados pelo prefeito 
foi a reinvindicação de uma 
parceria para a pavimen-
tação da MT-140 que liga a 
comunidade Zé Reis ao mu-
nicípio de Nova Guarita.

De acordo com o ges-
tor municipal, as tratativas 
na Sinfra foram positivas e 
está confiante no compro-
misso firmado pelo Governo 
do Estado, na liberação dos 
recursos para a concretiza-
ção dessas obras.“Saímos 
daqui com muitas infor-
mações positivas e com o 
compromisso do Governo 
do Estado, através do nosso 
secretário Marcelo Padeiro, 
de que recursos importan-
tes serão destinados ao mu-
nicípio de Colíder”, explica 
Maninho.

VISITA
NA SEDUC
Outro destino do pre-

feito foi na Secretaria de Es-

tado de Educação, por lá ele 
foi recebido pelo secretário-
-adjunto da pasta, Adão 
José.

O principal ponto da 
reunião foi a solicitação da 
implantação de uma Escola 
Militar Tiradentes em Colí-
der. O projeto é uma ban-
deira do chefe do executivo 
durante sua campanha no 
ano passado, e que tam-
bém é um desejo da popu-
lação colidense.

“Falamos também so-
bre a necessidade de parce-
ria para implantar com qua-
lidade a escola Tiradentes 
em Colíder, que será uma 
referência educacional para 
nossa região”, revelou.

O chefe de executivo 
relata também a necessida-
de de uma atenção maior 
não só para a educação na 
cidade, mas também no 
ensino que é oferecido nas 
localidades mais afastadas. 
“Mostramos a nossa vonta-
de de priorizar a educação 
na cidade e no campo, para 
isso precisamos tratar o 
nosso povo com dignidade”, 
relatou o prefeito.

Ainda segundo Mani-
nho, é impossível falar em 
educação sem se fazer o in-
vestimento necessário em 
estrutura física. “Não dá pra 
se falar em educação sem 
investir na estrutura física 
das escolas e das quadras 
que se encontram abando-
nadas nesse início de ges-
tão”, pontua o prefeito. 

Durante sua estadia 
na capital do estado, o pre-
feito fez visitas à outras au-
toridades, também com o 
objetivo de firmar algumas 
parcerias para que as obras 
de reestruturação do muni-
cípio possam acontecer ain-
da este ano. Um dos objetivos é trazer Escola Militar Tiradentes

COLÍDER. O chefe do executivo esteve na capital do estado em busca investimentos para a cidade
Foto: AsessoriA


