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AUTORIZAÇÃO

Milho: preço
futuro atinge
um patamar
recorde
O preço do milho que vai ser 
colhido na segunda safra deste 
ano alcançou patamar histórico 
na região Médio Norte de Mato 
Grosso. Algumas corretoras em 
Sorriso, reportaram negócios aci-
ma de R$ 57 a saca nos contratos 
com entrega para junho e julho. 
Cerca de 14% acima do valor re-
gistrado há um mês.

Página  -4

DIVULGAÇÃO

STUDIOMEGA

BR-163

OAB conclui 
relatório 
cobrando
revisão de 
‘plano de 
cura’

A Ordem dos Advogados 
do Brasil em Mato Grosso (OAB-
-MT) informou que concluiu o 
relatório elaborado por mem-
bros da “Comissão da BR-163”. 
O documento reafi rma o 
descumprimento do contrato de 
concessão da rodovia, princi-
palmente quanto à morosidade 
para realizar obras de duplica-
ção.       Página - 7

‘Maracajá Bioenergia’ tem licença 
ambiental para construção em Matupá 

A unidade será instalada em Matupá, a 700 km de Cuiabá. A indústria vai processar por dia 750 ton 
de milho, produzir 323 mil litros de etanol, 225 ton de DDGS para alimentação animal, além da ge-
ração de 10 MWH de energia. O ato da entrega da licença aconteceu nessa quinta-feira (07), no paço 
municipal, pelo prefeito Fernando Zafonato.          Página -4

SANTOS

Para chegar à fi nal da Libertadores, o Santos teve de enfrentar seis adversários (fase de gru-
pos, oitavas, quartas e semifi nais), mas fora de campo as “pedras” foram muitas. Desde o início 
de 2020, o Santos teve dois técnicos, três presidentes, foi punido pela Fifa e não pode registrar 
jogadores, perdeu o capitão Sánchez, descumpriu um acordo salarial com o elenco e ainda teve 
de superar outras turbulências pelo caminho.                    Página -6

ASSESSORIA

AS PEDRAS NO SAPATO
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Jonas pensou no sistema eletrônico de 
votação, que mesmo sendo considera-
dos um dos mais seguros do mundo, tem 
pessoas no Brasil que querem a volta do 
voto por cédulas impressas

Jonas liga a televisão e assiste estupefa-
to a invasão ao Capitólio Norte Americano. 
Uma horda de gente fantasiada de homens 
da caverna, Rambo, bisão e toda gama de 
bizarrices. No começo, achou que era um fil-
me de tão surreal a cena, mas estava em to-
dos os canais. E, ao mesmo tempo, era como 
se um ser escroto tivesse chamado todos os 
bichos do esgoto.

Teve medo no início, mas depois Jonas 
começou a pensar no caso brasileiro, pois foi 
o presidente estadunidense Donald Trump, 
que convocou toda aquela baderna – pois 
mesmo sem provas –, diz que as eleições em 
seu país foram fraudadas.

Jonas pensou no sistema eletrônico de 
votação, que mesmo sendo considerados 
um dos mais seguros do mundo, tem pesso-
as no Brasil que querem a volta do voto por 
cédulas impressas. Mas pensou: ‘oras, se lá 
nos Estados Unidos dizem que houve frau-
de, mesmo que não haja provas, por que dia-
bos querem voltar a um método tão arcaico 
por aqui?’.

Naquela mesma semana, se reuniu com 
simpatizantes dos atos de invasão do Capitó-
lio em sua casa, pois descobriu no Facebook 
um grupo de pessoas que estavam convo-
cando militantes para repetir o feito no Bra-
sil.

Na reunião, Jonas aproveitou para tirar 
suas dúvidas com Dr. Afrânio, um velho ad-
vogado, daqueles porta de cadeia, que era o 
líder dos insurgentes.

- Diga Dr. Afranio, qual os motivos de 
uma invasão ao Congresso Nacional?

- Jonas, meu caro, no Brasil tal como nos 
Estados Unidos, já está na hora de tomar-
mos o poder à força, pois a corrupção moral 
tomou conta de quase todo o globo. Vive-
mos de mentiras. Nos dizem que o homem 

foi á Lua, que a Terra é redonda, que acabou 
o comunismo, que não existem alienígenas. 
Oras, tudo mentira.

- Como o senhor sabe de tudo isso? E por 
que a verdade é escondida?

- Veja Jonas, existe uma revolução para 
destruir nosso modo de vida tradicional, nos-
sos costumes. Querem transformar o mundo 
todo numa grande parada gay para vivermos 
em pecado e irmos todos para o inferno. É 
tudo um plano daqueles globlalistas, vega-
nos. Os ‘iluminatis’ querem governar na nossa 
ignorância!

Jonas fica impressionado com as ideias do 
Dr. e Afrânio e adere ao movimento, e escolhe 
a anta, o maior mamífero das Américas, como 
símbolo. Escolhem uma data e horário para 
invadir o Congresso Nacional.

São criados grupos de WhatsApp, páginas 
de Facebook e vídeos exaltados são gravados. 
Tudo fica certo para acontecer em poucos 
dias, pois havia mais de 100 mil inscritos. Jo-
nas já sonhava com um Brasil mais simples, 
sem política, e todo mimimi sobre racismo, 
feminismo, direitos iguais e todas essas mo-
dernidades.

Na hora e local combinado, dessem em 
um ônibus fretado Jonas, Dr. Afranio e mais 
22 homens, todos fantasiados de Antas, mas 
apenas eles. Jonas não desanima e diz que 
outros milhares logo vão chegar, e começam 
a invasão.

Foi uma cena digna dos filmes de por-
nochanchada dos anos 70, pois esses 24 ho-
mens, seminus, mais pareciam um conjunto 
de dançarinos, todos armados com porretes 
e escudos de madeira. O Congresso parou 
e, diante das câmeras, Jonas gritou: “quebra 
tudo!”. Segundos depois, o deputado Bragui-
nha sacou seu revólver e matou a sangue frio 
Jonas, acabando com a Invasão das Antas.

Maquiavel: “A política tem pelo menos 
duas caras. A que se expõe aos olhos do pú-
blico e a que transita nos bastidores do po-
der”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Canalhas têm medo

Mas, e o chifre?
tudo que havia acontecido e resolveu re-
começar.

Essa cena, evidentemente, não é in-
comum, e eu, como detetive, acompanhei 
diversas histórias com o mesmo enredo. 
O grande problema (sem pensar nos chi-

fres, claro) foi a exposi-
ção. A dúvida de quem 
está acompanhando a 
história é exatamente a 
mesma: mas, e o chifre? 
O fato de compartilhar 
o acontecido cria, em 
torno do caso, um senti-
mento que não combina 
em nada com a volta do 
relacionamento.

Eu, particularmente, desejo que todo 
mundo seja feliz com suas escolhas, em-
bora não acredite em mudanças radicais 
de comportamento, principalmente por 
trabalhar em áreas investigativas há mais 
de duas décadas. O que nos resta é acom-
panhar os próximos capítulos da história 
que, seguramente, serão compartilhados 
nas redes sociais.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!

Não compartilhe sua vida privada, especialmente quando 
você estiver envolvido em fortes emoções ou sentimentos. 
Mantenha as pessoas longe de sua intimidade e tome suas de-
cisões com maior tranquilidade, sem depender da aprovação 
ou reprovação alheia. Se você, porém, optou por compartilhar 
esse tipo de informação, não pode reclamar das pessoas “se 
meterem” em suas decisões.

CLIC 
FINAL 

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

As redes sociais passaram a fazer parte 
da vida das pessoas de forma muito efeti-
va. Tem gente, inclusive, que não consegue 
sequer fazer uma refeição sem antes com-
partilhar uma foto do prato. Sim, por mais 
que pareça estranho, o ambiente virtual se 
tornou uma forma de 
compartilhar alegrias, 
tristezas, conquistas e 
perdas. Isso seria rela-
tivamente normal, se 
não fossem os exage-
ros.

Acompanhei, re-
centemente, um caso 
um tanto quanto inte-
ressante: um camarada 
descobriu ter sido contemplado com o tão 
temido “par de chifres”. Vítima de infide-
lidade conjugal um tanto quanto “escan-
carada” ele foi descobrindo uma série de 
traições que havia sofrido e resolveu, por 
algum motivo, compartilhar o assunto no 
Facebook.

Sua rede social, então, passou a receber 
enxurradas de postagens sobre o tema, so-
bre sofrimento e, claro, sobre alguns deta-
lhes do que ele havia descoberto. Por ser 
um camarada “gente boa” muita gente se 
comoveu, ele recebeu apoio e todos dese-
javam que ele superasse o fato e seguisse 
a vida.

Acontece que, por algum motivo, ele 
resolveu reatar o relacionamento com a 
moça. Sim, isso mesmo: deixou de lado 

EDUARDO FACIROLLI

O pedido de licença emergencial para a vacina 
Coronavac representa um teste de fogo para a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária. Qualquer delonga 
manchará gravemente a reputação técnica da Anvisa 
enquanto durar a administração de Jair Bolsonaro —
cuja irresponsabilidade contribuiu para que o país al-
cançasse a marca tenebrosa superior a 205 mil mortos 
pela Covid-19.

Por mais que a cautela mande tomar com um 
grão de sal a divulgação de resultados científicos em 
entrevista coletiva, sem o crivo de especialistas não 
envolvidos, não há como deixar de regozijar-se com 
uma vacina capaz de impedir o desenvolvimento pre-
ocupante da doença em 78% dos inoculados.

O Instituto Butantan e o governo paulista mere-
cem cumprimentos por tornar o produto disponível 
em apenas oito meses de trabalho. Seu próximo passo 
deve ser a publicação de dados detalhados para es-
crutínio de cientistas.

Não se desconhece que o governador João Doria 
(PSDB) recorre à façanha do Butantan para projetar-
-se na cena nacional. Seria estranho se não o fizes-
se, embora se exijam cuidados no trato de questão 
tão crucial para a saúde pública. Sua administração 
apoiou de modo decidido o teste clínico com 12.476 
profissionais de saúde em oito estados que atestou a 
eficácia do imunizante da Sinovac, do qual já se en-
contram em São Paulo 10,9 milhões de doses.

Deplorável tem sido a conduta de seu adversário 
político, o presidente Jair Bolsonaro, que só há poucos 
dias se curvou ao imperativo da vacinação. Seu erráti-
co ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, cor-
reu à TV para tentar desfazer a imagem de incompe-
tência que angariou em quase oito meses de omissão 
diante do negacionismo sanitário do chefe.

A dupla inepta agora se atabalhoa na busca de-
sesperada para importar da Índia 2 milhões de doses 
da vacina AstraZeneca/Oxford, para a qual a Anvisa 
recebeu pedido de autorização. Na falta do produto, 
Pazuello finalmente anunciou contrato para sua pasta 
adquirir 100 milhões de doses da Coronavac —aquela 
que o presidente jurou jamais comprar.

Importa verificar se, nos próximos dias, a Anvisa 
cederá aos interesses políticos do presidente, atrasan-
do a vacina do Butantan sob pretextos burocráticos. 
Nem ela nem o Ministério da Saúde cometerão a in-
decência, espera-se, de impedir o governo paulista de 
exercer o direito —já confirmado pelo Supremo Tribu-
nal Federal— de deslanchar seu próprio programa de 
imunização.

Editorial

Vacina para ontem

STAFF DE MENDES
O ex-velocista Vicente Lenilson foi rema-

nejado de cargo na Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer, onde está nomeado 
desde 2019. Medalhista de prata nas Olimpí-
adas de 2000 e bronze em 2008, ambas no re-
vezamento 4x100, ele deixou o cargo de asses-
sor especial na Secretaria Adjunta de Esporte 
para assumir o de assessor especial no gabi-
nete do secretário Alberto Machado. Nascido 
no Rio Grande do Norte, o atleta, que é militar 
do Exército, mora em Cuiabá desde 2014, de-
senvolvendo programa de inclusão social por 
meio do esporte.

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!

CADEIRA NO TCE
A vice-presidente da Assembleia, deputada 

Janaina Riva, afirmou que o presidente da Casa, 
Eduardo Botelho (foto), teria apoio de 18 a 20 par-
lamentares para ocupar uma futura vaga no Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE-MT). Ocorre que 
ele tem negado o desejo de ocupar a função. “Não 
se sabe quando a vaga vai sair. A gente já viu 
essa novela lá atrás, pode ser que, assim como a 
do [Humberto] Bosaipo, demore seis anos a oito 
anos. Mas é inegável que o Botelho é o candidato 
mais forte. Ele falando que não quer ir é o único 
que tem de 18 a 20 votos”, afirmou.

Crédito: PM/MT

IMAGEM DO DIA

não há como deixar de regozijar-se 
com uma vacina capaz de impedir o 
desenvolvimento preocupante da do-
ença em 78% dos inoculados
“ “

Policiais militares apreenderam dezenas de caixas de cigarro contrabandea-
dos em Alto Araguaia. A carga foi avaliada em R$ 1 milhão. O motorista do cami-
nhão foi preso por descaminho. Os policiais realizavam uma operação quando 
pararam o motorista de um caminhão com placas da cidade de Comendador/
MG, na área central de Alto Araguaia. Na vistoria na carga, foi descoberto que o 
homem transportava caixas de cigarros produzidos no Paraguai com destino à 
cidade de Mineiros/GO.
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licença ambiental para construção 
de destilaria de etanol é liberada
DA REPORTAGEM

A unidade será instalada 
em Matupá, a 700 km de Cuia-
bá. A indústria vai processar 
por dia 750 ton de milho, pro-
duzir 323 mil litros de etanol, 
225 ton de DDGS para alimen-
tação animal, além da geração 
de 10 MWH de energia.

A Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA) de 
Mato Grosso, concedeu a licen-
ça ambiental para a instalação 
de uma indústria de etanol de 
milho em Matupá, a 700 km 
de Cuiabá. O ato da entrega 
da licença aconteceu nessa 
quinta-feira (07), no paço mu-
nicipal, pelo Prefeito Municipal 
Fernando Zafonato com a pre-
sença do Vice Prefeito Bruno 
Mena, do Diretor da empresa 
Maracajá Bioenergia, Cleocélio 
Assis Moraes e dos sócios da 
empresa F.O. Engesan Mayse 
Onohara e Antônio Figueiredo 
Netto responsáveis pelo licen-
ciamento ambiental do em-
preendimento.

De acordo com o pro-
jeto, na fase de construção o 
empreendimento deve gerar 
mais de 800 empregos diretos 
e outros milhares de indiretos, 
além do investimento privado 
de R$ 250 milhões.

A empresa ‘Maracajá Bio-
energia’ vai se instalar a 5 km 
do centro da cidade sentido 
Guarantã do Norte, em uma 
área de 400 mil metros.

A indústria vai processar 
por dia 750 ton de milho, pro-

duzir 323 mil litros de etanol, 
225 ton de DDGS para alimen-
tação animal, além da geração 
de 10 MWH de energia.

As tratativas para a cons-
trução da usina no município 
começaram no início do ano 

MATUPÁ. Licença prévia para a construção da ‘Maracajá Bioenergia’, foi liberada pela Sema
Foto: AssessoriA 

Unidade vai produzir 323 mil litros de etanol 

carnaval não será realizado em lucas

Duas unidades atuam acima da capacidade

Mendes desafiou Macron a provar que a França tem per-
centual de ativos ambientais

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Lucas 
do Rio Verde definiu que não 
vai realizar o carnaval popular 
em fevereiro, levando em con-
sideração a necessidade de 
evitar aglomeração de pesso-
as, prevenir a contaminação e 
disseminação do Coronavírus, 
além de reduzir custos.

Por outro lado, não have-
rá proibição para realização de 
eventos privados, que devem 
seguir determinações impos-
tas no último decreto baixado 
pelo prefeito Miguel Vaz, no 
último dia 8, e que passou a 
vigorar na última segunda-fei-
ra, atualizando algumas deci-
sões. Apesar de, no momento, 
serem liberados, a assessoria 
enfatizou que a situação de-
pende da situação da Covid 
nas próximas semanas e, se 
“aumentar o número de ca-
sos, um novo decreto poderá 
ser editado e novas restrições 
podem ser impostas”. Entre 
as medidas que os eventos 
privados devem seguir estão 
respeitar o limite de público 
correspondente a 70% da ca-
pacidade máxima do local, 
tendo como base espaçamen-

DA REPORTAGEM

Dados do boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES) apontam que quatro 
hospitais de Mato Grosso es-
tão com 100% das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
ocupadas. Além disso, há 
duas unidades no estado que 
estão atuando acima da ca-
pacidade máxima.

As unidades com mais 
de 100% das UTIs em uso são 
do Hospital Universitário Jú-
lio Müller (112,5%) e Hospital 
Regional Irma Elza Giova-

to de 1,5 metro entre as pesso-
as, assim como utilização de 
máscara por parte dos pre-
sentes. Além disso, os organi-
zadores também devem fazer 

nella (110%). No balanço geral, 
68,8% das UTIs do estado es-
tão em uso.

Ainda segundo o bole-
tim, 20 mortes e mais de 1,8 
mil casos foram notificados 
nas últimas 24 horas. Com a 
atualização, Mato Grosso pas-
sa a contabilizar 195.988 ocor-
rências 4.747 óbitos. Cuiabá, 
Várzea Grande e Rondonó-
polis são as cidades de Mato 
Grosso com maior número 
de casos. Contudo, a taxas 
de mortalidade mais altas 
da doença continuam con-
centradas em municípios do 
interior.

L.R.VERDE

Sem carnaval popular; eventos
privados devem seguir decreto

COLAPSO DA SAÚDE

4 hospitais estão com
100% das Utis lotadas

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) desafiou o 
presidente da França, Em-
manuel Macron, a mostrar 
se o país europeu tem ao 
menos o equivalente aos 
10% dos ativos ambientais 
de Mato Grosso. A fala do 
chefe do Executivo é uma 
resposta à crítica da lide-
rança francesa, que disse 
que comprar soja brasileira 
é “endossar o desmatamen-
to”.

Mendes disse que Ma-
cron fala de coisas que des-
conhece e chegou a falar 
que o presidente francês foi 
irresponsável. “Ele não co-
nhece o Brasil, não conhe-
ce a Amazônia, fala de algo 
que não conhece. Ele está 
falando na verdade uma 
imbecilidade para um presi-
dente que tem dever de de-
fender a sua economia, seus 
produtores, que é grande 
concorrente do Brasil”, disse 
o governador.

“A fala dele não tem a 
menor âncora na verdade e 
é irresponsável com aquilo 

que nós somos ambiental-
mente. Eu desafio o Macron 
a provar que ele tem 10% 
dos ativos ambientais que 
Mato Grosso tem”, comple-
tou.

Ainda sobre o comen-
tário do presidente, o go-
vernador disse que a fala 
da liderança europeia pode 
render impactos negati-
vos para a economia mato-
-grossense. Ao comentar 
sobre os riscos, o gestor 
disparou críticas aos produ-
tores franceses. “Claro que 
sim, será muito bom para os 
produtores franceses por-
que aí poderão vender mais, 
porque são incompetentes, 
ineficientes, junto com seu 
Macron e fica falando aqui-
lo que não é verdade”, disse.

A fala de Macron se deu 
por meio do Twitter. Na rede 
social, o presidente francês 
afirmou que “continuar a 
depender da soja brasileira 
seria endossar o desmata-
mento na Amazônia. Somos 
consistentes com as nossas 
ambições ecológicas, luta-
mos para produzir soja na 
Europa”.

NA BRONCA

Mendes rebate fala do 
presidente da França: 
“uma imbecilidade”

medição da temperatura cor-
poral das pessoas na entrada 
dos estabelecimentos, impe-
dindo sua entrada em caso 
de registro igual ou superior 

a 37,8 graus, proibir utilização 
de brinquedos e de atividades 
coletivas, e fazer assepsia dos 
utensílios e produtos oferta-
dos no estabelecimento.

Conforme o Ministério 
da Saúde, o Brasil já registrou 
mais de 8,2 milhões de con-

tágios, dos quais em cerca de 
205,9 mil casos as vítimas não 
resistiram e morreram.

de 2020. À época, a empresa 
conversou com o então prefei-
to Valter Miotto, da intenção de 
se instalar no município. Nesse 
momento a licença prévia é o 
ponto fundamental no pro-
cesso, pois garante a Maracajá 

Bioenergia, desenvolver o pro-
jeto. Para a emissão da licen-
ça, a SEMA verificou a viabili-
dade ambiental da indústria. 
A emissão da licença ocorreu 
após a comprovação e garan-
tia de que a instalação da in-

dústria de etanol de milho não 
causará dano ambiental.

Em 2020 a Maracajá 
Bioenergia firmou algumas 
importantes parcerias: além 
da F.O. Engesan para o licen-
ciamento ambiental, com a 

empresa americana LUCAS E3 
para fornecimento da tecno-
logia do processo, com a BTZ 
Tecnologia responsável pelo 
layout e pelo CAPEX e com a 
Datagro para estruturação fi-
nanceira.
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‘Vale dos esquecidos’ poderá ter
melhor condição de escoamento
DA REPORTAGEM

Durante muitos anos, a 
região Leste de Mato Grosso 
foi conhecida como “Vale dos 
esquecidos’, por causa das di-
ficuldades logísticas enfrenta-
das por quem mora e produz 
por lá. 

Mas, aos poucos, este 
cenário tem mudado e a pers-
pectiva é de que, num futuro 
próximo, a região passe a con-
tar com a melhor condição 
para o escoamento da safra 
no estado.

A transformação come-
ça pela BR-158, que corta a 
região. São quase 800 km en-
tre Barra do Garças e a divisa 
com o Pará. Nos últimos anos, 
a agricultura avançou nesta 
região, especialmente com a 
conversão de áreas de pasto 
em lavouras. O aumento da 
produção tornou a rodovia um 
corredor fundamental para es-
coar os grãos em direção aos 
portos do arco-norte do país, 
reforçando a necessidade de 
investimentos constantes na 
manutenção e melhoria da es-
trada.

“A BR-158 liga Mato Gros-
so até Redenção-PA. Dali em 
diante, por rodovias estaduais, 

nós alcançamos o município 
de Palmeirante, a ferrovia Nor-
te-Sul que leva as cargas para 
o porto de Itaqui. Essa rodovia 
sempre teve problemas de 
manutenção, mas felizmente 
hoje ela está ótima. Foi dado 
início à construção de pontes 
(no trecho paraense), subs-
tituindo aquelas ‘famosas’ 
pontes provisórias que foram 
feitas metálicas e depois tam-
bém de madeira”, comenta 
o diretor-executivo do Movi-
mento Pró-logística, Edeon 
Vaz Ferreira.

Quem produz no Vale 
do Araguaia, ainda aguarda a 
conclusão do asfaltamento da 
rodovia em Mato Grosso. 

Durante décadas, o im-
passe estava no trecho que 
cruza a Terra Indígena Ma-
raiwatsede. No ano passado, 
o Ministério da Infraestrutura 
definiu um novo traçado para 
a estrada, que agora irá con-
tornar a reserva.

“Já ficou definido que vai 
ser pelo contorno leste, o que 
vai também beneficiar Bom 
Jesus do Araguaia, Serra Nova 
Dourada e Alto Boa Vista. Esse 
contorno já tem licença prévia. 

O governo já licitou o 
‘lote A’ (que pega do km 201 na 

Foto: Divulgação

Também há a possibilidade de escoamento pelo Rio Tocantins a partir de Marabá

GRÃOS DE MT. Previsão do Movimento Pró-logística está baseada na conclusão do asfaltamento da BR-158
ponta do asfalto até Alto Boa 
Vista) e será licitado – por feve-
reiro ou março – o trecho que 
vai de Alto Boa Vista até o dis-
trito de Alô Brasil. Obviamen-
te, essas empresas terão que 
dar continuidade ao processo 
de licenciamento ambiental, 
mas acredito que vamos ter 
condição de início de obras 
em 2022”, afirma Ferreira.

Além da pavimentação 
total da BR-158, a região tam-
bém poderá ser beneficiada 
– em breve – pela hidrovia do 
Tocantins, como explica o di-
retor-executivo do Movimento 
Pró-logística.

“Nós temos entre a BR-
158 no Pará (em Redenção) 
e Marabá, a BR-155, que tam-
bém está em muito boa ma-
nutenção. Nós vamos ter a 
hidrovia do Tocantins com o 
derrocamento no Pedral do 
Lourenço (previsto para come-
çar a ser feito em 2022). Sendo 
feito esse derrocamento, nós 
vamos poder trafegar o ano 
inteiro”, aponta.

“Dessa forma, de Que-
rência em direção ao Norte, 
vamos ter a melhor logísti-
ca de Mato Grosso, porque a 
distância por terra por modal 
será, em média, em torno de 

700 km e nós vamos ter 510 
km hidroviário. Se a gente for 
comparar, por exemplo, com o 

trecho de Sorriso a Miritituba/
PA, são 1,1 mil km rodoviários e, 
de Miritituba a Vila do Conde 

DA REPORTAGEM

Cerca de 3,4 milhões de 
beneficiários do auxílio emer-
gencial e do auxílio emergen-
cial extensão nascidos em 
julho poderão sacar a última 
parcela do benefício desde 
esta sexta (15). Eles poderão 
sacar ou transferir os recur-
sos da conta poupança social 
digital. Foram creditados cer-
ca de R$ 2,4 bilhões para esse 
público nos ciclos 5 e 6 de pa-
gamentos. 

Desse total, cerca R$ 2,2 
bilhões são referentes às par-
celas do auxílio emergencial 
extensão e o restante, cerca 
de R$ 200 milhões, às parce-
las do auxílio emergencial. 

O dinheiro havia sido 
depositado na conta poupan-
ça digital em 2 de dezembro 
para os beneficiários do ciclo 
5 e em 21 de dezembro para 
os beneficiários do ciclo 6. Até 
agora, os recursos podiam ser 
movimentados apenas por 

DA REPORTAGEM

Estão abertas as inscri-
ções para o processo seletivo 
da Faculdade CNA em Mato 
Grosso. Os interessados de-
vem se inscrever até o dia 24 
de fevereiro, com a previsão 
de início das aulas para 1º de 
março.

Este ano, quatro no-
vos polos de ensino em Mato 
Grosso receberão os cursos 
na modalidade de Educação 
a Distância (EAD). Além de 
Cuiabá que já vigora desde 
2018, agora também haverá 
unidades em Barra do Garças, 
Nova Mutum, Tangará da Ser-
ra e Rondonópolis. O objetivo 
é aproveitar a estrutura do 
Núcleo Avançado de Capaci-

DA REPORTAGEM

O preço do milho que 
vai ser colhido na segunda 
safra deste ano alcançou 
patamar histórico na região 
Médio Norte de Mato Gros-
so. Algumas corretoras em 
Sorriso, reportaram negócios 
acima de R$ 57 a saca nos 
contratos com entrega para 
junho e julho. Cerca de 14% 
acima do valor registrado há 
um mês. Para o grão que só 
vai ser plantado e colhido em 
2022, a cotação chegou a R$ 
51 a saca, preço também iné-
dito.

Com a escalada dos 
preços, muitos agricultores 
estão com um ponto de in-
terrogação: qual o melhor 
momento para negociar a 
safra? Para o produtor Carlos 
Alberto Simon, que planta 
milho em Lucas do Rio Ver-
de, um dos principais parâ-
metros a ser observado é a 
relação entre o valor do grão 
e o custo dos insumos.

“Nós temos que bus-
car a relação de compra. Se 
antes ‘pagávamos’ 50/60 sa-
cas numa tonelada de ureia, 
e hoje está custando (por 
exemplo) 10%-15% a menos, 
aí tem que ir fazendo essa 
relação de compra. Porque, 

(observando apenas) em 
preço – realmente – fica mui-
to difícil tomar esta decisão. 
Tem que ser bem cauteloso”, 
analisa.

Quase 63% do milho 
que vai ser colhido este ano 
em Mato Grosso já foram co-
mercializados. Volume supe-
rior à média das últimas cin-
co safras para o período, que 
é de 42%, segundo o Imea. As 
vendas da safra do ano que 
vem estão em ritmo recor-
de, chegando a quase 7% da 
produção.

Na avaliação do consul-
tor João Birkhan, que é CEO 
do SimConsult, os preços do 
milho e também da soja, ten-
dem a permanecer atrativos 
o que – segundo ele – deve 
ser levado em conta na hora 
de definir quando negociar a 
safra.

“Essa escalada dos pre-
ços não é uma coisa momen-
tânea. Tem uma tendência a 
ser duradoura, pelo menos 
uns 3, 4 até 5 anos, até que 
a linha de produção se equi-
pare novamente à linha de 
consumo. Hoje está desigual, 
estamos consumindo muito 
mais do que estamos produ-
zindo. Mas isso vai levar al-
gum tempo para equilibrar”, 
conclui.

São beneficiadas 3,4 milhões de pessoas 

Inscrições estão abertas até 24 de fevereiro

Preço futuro se aproxima de R$ 60/saca 

BENEFÍCIO

Nascidos em julho já podem
sacar o auxílio emergencial

ENSINO A DISTÂNCIA

Faculdade CNA abre inscrições 
para polos em Mato Grosso

MILHO

Preço futuro atinge
patamar recorde

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

tação (NAC), já existente nos 
sindicatos rurais dos respecti-
vos municípios.

Os cursos tecnólogos 
ofertados são: Gestão de Re-
cursos Humanos; Gestão Am-
biental; Gestão em Agronegó-
cio e Tecnologia em Processos 
Gerenciais. A duração varia 
entre dois e três anos, a de-
pender do curso escolhido.

Há três formas de ingres-
so: vestibular; aproveitamento 
da nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) ou 
por análise documental – em 
caso de segunda graduação. 
O edital completo está dispo-
nível no link http://faculdade.
cnabrasil.org.br/arquivos/edi-
tais/edital_20211.pdf.

Atualmente a Faculdade 

são mais 1.070 km por hidro-
vias. Dessa forma, a importân-
cia da BR-158 cresce”, conclui.

meio do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamento de 
boletos, de contas de água, 
luz e telefone, compras com 
o cartão virtual de débito 
pela internet e compras em 
estabelecimentos parceiros 
por meio de maquininhas 
com código QR (versão avan-
çada do código de barras).

Para realizar o saque 
em espécie, é necessário fa-
zer o login no Caixa Tem, se-
lecionar a opção “saque sem 
cartão” e “gerar código de 
saque”. Depois, o trabalhador 
deve inserir a senha para vi-
sualizar o código de saque na 
tela do celular, com validade 
de uma hora. 

O código deve ser utili-
zado nos caixas eletrônicos 
da Caixa, nas unidades loté-
ricas ou nos correspondentes 
Caixa Aqui. 

Os saques em dinheiro 
podem ser feitos nas lotéri-
cas, correspondentes Caixa 
Aqui ou nas agências.

CNA está em 22 estados bra-
sileiros e possui, ao todo, mais 
de 50 polos espalhados por 
todo o Brasil. As formações 
são validadas pelo Ministério 
da Educação (MEC) do Gover-
no Federal, que avaliou os cur-
sos da instituição em conceito 

4 (em escala de 1 a 5).
A faculdade CNA é a ins-

tituição de ensino superior do 
Sistema CNA, que engloba 
três organizações: a Confede-
ração Nacional da Agricultura 
e Pecuária; o Senar e o Insti-
tuto CNA.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento e disponibili-
dade 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 29/01/2021, 
às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada 
ao Registro de preços para futura e eventual publicação de matérias no diário 
ofi cial do estado de Mato Grosso, diário ofi cial da união e em jornais de grande 
circulação. Os interessados poderão consultar o Edital, na Sala de Licitações, 
no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novo.novaubirata.
mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 15 de janeiro de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

NOTA DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2.020

O Prefeito Municipal de Nova Xavantina – MT, senhor João Machado Neto, no 
uso de suas atribuições legais, resolve REVOGAR, o Processo licitatório refe-
rente ao Pregão Presencial nº 073/2.020, objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual contratação de empresa do ramo para fornecimento de extintores e 
suportes, prestação de serviços de recarga e demais itens correlatos, para aten-
der as necessidades das diversas secretarias do município, conforme descrito e 
especifi cado no Termo de Referência anexo do instrumento convocatório, consi-
derando as razões de interesse público com amparo no artigo 49 da Lei 8.666/93 
e demais legislações pertinentes em vigor, bem como no parecer jurídico nº 
001/2021 exarado pelo Assessor Jurídico do Município em 11 de janeiro de 2021.

Nova Xavantina – MT, 15 de janeiro de 2.021.
João Machado Neto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 02/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico n.º 02/2021, cujo objeto é a: Aquisição de 
01 (um) veículo novo, tipo pick-up, ano/modelo 2021/2021, 0 (zero) quilometro a 
diesel, tração 4x4, ar condicionado, trava elétrica para atender as necessidades 
do Gabinete do Prefeito do município de Nova Guarita - MT, tudo em conformida-
de com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital.Conforme 
Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Abertura da Sessão no 
dia 28/01/2021 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.
com.br. Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita 
– MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@novagua-
rita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.
novaguarita.mt.gov.br .Nova Guarita – MT, em 15 de Janeiro de 2021.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Substi-
tuto, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pre-
gão Presencial nº 082/2.020, o qual teve por Objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRAMA “ESMERALDA” - ZOYSIA 
JAPÔNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT. Empresa 
vencedora do certame RLS PAISAGISMO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 
06.048.962/0001-05, com o valor global de R$ 248.220,00 (duzentos e quarenta 
e oito mil, duzentos e vinte reais).

Nova Xavantina – MT, 18 de janeiro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Ofi cial

NOTA DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2.020

O Prefeito Municipal de Nova Xavantina – MT, senhor João Machado Neto, no 
uso de suas atribuições legais, resolve REVOGAR, o Processo licitatório referen-
te ao Pregão Presencial nº 076/2.020, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL E OUTROS, COM FORNECIMEN-
TO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E 
FARDAMENTOS DO TIPO, PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR 
GERAL, ELETRICISTA GERAL, AUXILIAR DE ELETRICISTA, JARDINEIRO, TO-
PÓGRAFO, ASSENTADOR DE TUBOS, SERVIÇO DE ENTREGAS RÁPIDAS, 
SERRALHEIRO, AUXILIAR DE SERRALHEIRO, MARCENEIRO, AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA 
XAVANTINA-MT, considerando as razões de interesse público com amparo no 
artigo 49 da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes em vigor, bem como 
no parecer jurídico nº 003/2021 exarado pelo Assessor Jurídico do Município em 
12 de janeiro de 2021.

Nova Xavantina – MT, 15 de janeiro de 2.021.
João Machado Neto
Prefeito Municipal

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,CNPJ Nº 
11.644.786/0014-10 – fi lial 13, torna público que requereu 
à SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Cláudia-MT, Alteração de Razão Social da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade Recepção, Secagem e Armaze-
namento de Grãos, localizada no município de Cláudia-MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

GABRIELA GARDIN RUBIN GAMPERLI ME, inscrito no 
CNPJ n° 34.159.085/0001-77, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ 
Sorriso-MT a  Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade médica 
ambulatorial restrita a consultas e atividades de atendi-
mento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências. Localizada na Rua São João, n° 
2214, Villa Romana, Município de Sorriso/MT. Não foi de-
terminado o EIA-RIMA.

FERRAZ E VALENTINI LTDA, inscrito no CNPJ n° 
30.026.954/0001-34, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-
-MT a  Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para Atividade médica ambula-
torial restrita a consultas, atividades de atendimento hospi-
talar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento 
a urgências e atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares. Localizada 
na Rua São João, n° 2214, Villa Romana, Município de 
Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

ALEXANDRE VEDANA, CPF: 878.866.341-87, torna pú-
blico 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.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL 001/2021 DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020 
 
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAMES DE TROMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – COVID 

 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MONITORAÇÃO E EVOLUÇÃO DE 
PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E 
SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS - 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do 
respectivo Edital 001/2021 da Chamada Pública n° 009/2020. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na imprensa 

oficial, permanecendo em aberto pelo período mínimo de (03) três meses para quaisquer novos interessados, na 
Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de Peixoto de 
Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada Pública, 

sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede 
Administrativa, de segunda à sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br.  

 
Peixoto de Azevedo-MT, 14 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

                                                             RAFAEL SOUZA BARROS 
                                Secretário Executivo–CISRVP 

 
                                  JESSICA DAYANE MULTA 
                                          Presidente CPL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL 001/2021 DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020 
 
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAMES DE TROMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – COVID 

 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MONITORAÇÃO E EVOLUÇÃO DE 
PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E 
SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS - 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do 
respectivo Edital 001/2021 da Chamada Pública n° 009/2020. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na imprensa 

oficial, permanecendo em aberto pelo período mínimo de (03) três meses para quaisquer novos interessados, na 
Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de Peixoto de 
Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada Pública, 

sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede 
Administrativa, de segunda à sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br.  

 
Peixoto de Azevedo-MT, 14 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

                                                             RAFAEL SOUZA BARROS 
                                Secretário Executivo–CISRVP 

 
                                  JESSICA DAYANE MULTA 
                                          Presidente CPL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2021 – SRP Nº 001/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
07h30min (Horário Local), do dia 29 de janeiro 
de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2021, com Registro de Preços nº 001/2021, 
DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (ME/EPP) OU 
AINDA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(MEI), ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES (MARMITEX E SELF 
SERVICE), COM OBJETIVO DE ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
tipo “menor preço por ITEM”, conforme Termo 
de Referência. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br/Publicações/Licitações; ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07h00min às 13h00min. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: 
(66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 15 de janeiro de 2021. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  
PROCESSO Nº: 001/2021 
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, com sua 
sede localizada na Avenida das Figueiras n° 1835, na cidade de Sinop – MT, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, Licitação na Modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, Tipo TÉCNICA E PREÇO N° 001/2021, regida pela Lei 
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações, Lei nº 
12.232, de 29 de abril de 2010 e pelas condições estabelecidas no Edital, 
tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL”. Cuja abertura 
dar-se-á no dia  18 de fevereiro de 2021, às 14 horas na sede da Câmara 
Municipal de Sinop – MT. 
O Edital completo e informações poderão ser obtidos junto a Comissão 
Permanente de Licitações, na sede da Câmara Municipal de Sinop – MT, 
durante o horário normal de expediente, no endereço supracitado ou pelo site 
http://www.sinop.mt.leg.br/. 
 
 Sinop – MT, 14 de janeiro de 2.021. 
 
 
 
 
 
Marcieli Rosangela Gomes 
Presidente da Comissão de Licitação 
Portaria nº 011/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 18 de janeiro de 2021, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 28 de janeiro de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 28 de janeiro de 2021, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 28 de 
janeiro de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de 
c o n s t r u ç ã o .  L O C A L D A R E A L I Z A Ç Ã O  D O  C E R TA M E : 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 15 de janeiro de 2021.

Pregoeiro

J. A. CAVALCANTE, CNPJ: 29.893.901/0001-31, nome 
fantasia “FERRO VELHO DO BATORE”, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Colíder - MT – SAMA: a licença Previa (LP) Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da atividade 
de: 46.87-7-03 – Comercio atacadista de resíduos e suca-
tas metálicos. Endereço: Av. Ap. Darci Gavoli Penca. Nº29. 
Setor Sul, Perímetro Urbano Município de Colíder MT.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO DO CENTRO 
DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, localizado Avenida Blumenau lote 03 
quadra 22 Bairro: Loteamento Polo Comercial e Residencial Rota do 
Sol 1ª etapa, pertencente ao Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO DA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, localizado Avenida Porto Alegre 
nº 3203 – Centro, pertencente ao Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO DA FEIRA DO 
PRODUTOR MARIO RAITE, localizado Avenida Vereador Elias Maciel 
s/n esquina com a rua 09 de maio lote área pública Bairro: 
Loteamento Mario Raiter – Praça do Bairro Mario Raiter, pertencente 
ao Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.
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O que o Santos superou para
chegar à final da Libertadores
DA REPORTAGEM

Para chegar à final da 
Libertadores, o Santos teve 
de enfrentar três adversários 
na fase de grupos, um nas 
oitavas, outro nas quartas e 
outro na semifinal, mas fora 
de campo as “pedras” fo-
ram muitas. Desde o início 
de 2020, o Santos teve dois 
técnicos (Jesualdo Ferreira e 
Cuca), três presidentes (José 
Carlos Peres, Orlando Rollo 
e Andres Rueda), foi punido 
pela Fifa e não pode registrar 
jogadores, perdeu o capitão 
Sánchez, descumpriu um 
acordo salarial com o elenco 
e ainda teve de superar ou-
tras turbulências pelo cami-
nho.

Mesmo diante de todos 
esses problemas, chegou 
à final da Libertadores. No 
próximo dia 30, vai disputar 
o título com o Palmeiras, no 
Maracanã, depois de ter feito 
3 a 0 no Boca Juniors na volta 
da semifinal. Independente-
mente do resultado, o Peixe 
já é vencedor fora de campo.

MUDANÇA DE
TREINADORES
O Santos iniciou a tem-

porada sob comando de Je-

sualdo Ferreira. Estreou na 
Libertadores, inclusive, com 
o treinador no comando, 
com vitória por 2 a 1, de vira-
da, sobre o Defensa y Justi-
cia, em Buenos Aires. A pau-
sa por causa da pandemia do 
novo coronavírus e os maus 
resultados na retomada do 
futebol, porém, atrapalha-
ram o trabalho do técnico 
português.

Em agosto, a diretoria 
resolveu demiti-lo e contra-
tar Cuca. A mudança deu 
resultado. Experiente e com 
conhecimento de crises, o 
treinador arrumou a casa, 
virou quase “presidente” do 
Santos e colocou o time nos 
trilhos.

PUNIÇÃO
DA FIFA
Mau pagador, o Santos 

entrou na mira da Fifa no 
início de 2020. Por causa de 
dívidas com Hamburgo, da 
Alemanha, Huachipato, do 
Chile, e Atlético Nacional, da 
Colômbia, por contratações, 
o Peixe foi impedido de re-
gistrar novos jogadores. No 
único período em que con-
seguiu pagar o Hamburgo e 
ainda não havia sido punido 
pelas outras dívidas, regis-

Foto: SantoS FC

Jogadores do Santos comemoram a vitória sobre o Boca

PEDRAS NO SAPATO. Entre os problemas, Peixe encarou punição da Fifa, acordo salarial, Sánchez fora...

Auckland City jogou o Mundial de Clubes
pela última vez em 2017

Foto: Getty ImaGeS

DA REPORTAGEM

A menos de um mês do 
início da disputa, o Mundial 
de Clubes da Fifa relativo a 
2020 sofreu um novo impac-
to: o Auckland City decidiu 
não jogar mais a competição. 
Em comunicado nesta sex-
ta (15), a Fifa anunciou que 
o clube que representaria a 
Oceania abandonou o tor-
neio, marcado para fevereiro, 
no Catar, para preservar as ri-
gorosas regras de isolamen-
to na Nova Zelândia, um dos 
primeiros países do mundo 
a conseguir controlar os nú-
meros de casos da Covid-19.

A Fifa afirma que foi 
comunicada pelo Auckland 
nesta sexta, “apesar das con-
versas regulares com o clu-
be”, além de representantes 
da Confederação da Oceania, 
que havia indicado a equipe 
como representante do con-
tinente, mesmo sem a reali-
zação da Liga dos Campeões. 
Embora o time venha jogan-
do o campeonato nacional 
desde novembro, a viagem 
para outro país, com a pos-
sibilidade de enfrentar equi-

pes continentes, iria contra 
as medidas de proteção im-
postas na Nova Zelândia.

“As exigências das au-
toridades neozelandesas em 
relação ao isolamento e à 
quarentena extrapolam as 
atribuições da Fifa e, portan-
to, não foi possível chegar a 
uma solução”, explica o co-
municado.

Ilha no oceano pacífico, 
a Nova Zelândia é conside-
rada um exemplo na forma 
como lidou com a pandemia 
da Covid-19, tendo anunciado 
o controle total do número de 
casos em maio. Atualmente, 
a quantidade de infectados 
reportada dificilmente passa 
de 10 pessoas em todo o país. 
No total, são apenas 25 mor-
tes e cerca de 2,2 mil casos 
para uma população de qua-
se 5 milhões de pessoas. O 
clube neozelandês voltaria a 
disputar o Mundial de Clubes 
após dois anos de ausência, 
em 2018 e 2019. O Auckland é 
o recordista de participações 
na competição, tendo jogado 
nove edições desde que ela 
passou a ser organizada pela 
Fifa - a última vez foi em 2017.

MUNDIAL DE CLUBES

Para preservar isolamento 
na Nova Zelândia,
Auckland City fica fora

DA REPORTAGEM

Luciano não treinou no 
campo novamente com os 
demais companheiros do 
São Paulo, nesta sexta, e vê 
as chances de atuar no do-
mingo, contra o Athletico-
-PR, às 15h, pela 30ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
diminuírem. Caso o atacante 
não tenha condições de jogo, 
Pablo, Vitor Bueno e Tchê 
Tchê são os favoritos para 
assumir a condição de titu-
lar. Tréllez, Gonzalo Carneiro, 
Paulinho Boia, Rojas e Galea-
no correm por fora.

Em contrapartida, o Tri-
color terá o retorno de Bru-
no Alves. Ele cumpriu sus-
pensão diante do Santos e 
agora volta para fazer dupla 

na zaga com Arboleda. Com 
isso, o provável São Paulo 
tem: Tiago Volpi; Juanfran, 
Bruno Alves, Arboleda e Rei-
naldo; Luan, Daniel Alves, Ga-
briel Sara e Igor Gomes; Tchê 
Tchê (Pablo) e Brenner.

Até o confronto de do-
mingo, o Tricolor realizará 
mais um treino (sábado) que 
irá definir a equipe que entra 
em campo para acabar com 
um jejum de três jogos sem 
vitória na temporada. Com 
56 pontos e na liderança do 
Brasileirão, o São Paulo entra 
pressionado pelo vice-líder 
Internacional. 

Se o Tricolor for derro-
tado pelo Athtletico, e o Inter 
vencer seu confronto na ro-
dada, contra o Fortaleza, ele 
pode perder a ponta.

Vice-artilheiro se recupera de inflamação na perna 
esquerda

SÃO PAULO

Luciano fica fora de treino,
e ataque deve ter mudanças

Foto: DIvulGação

Foto: RaFael RIbeIRo

DA REPORTAGEM

Apesar do retorno de 
Benítez aos treinos, a única 
novidade do Vasco no sába-
do, contra o Coritiba, deve 
ser a volta de Léo Matos, após 
cumprir suspensão. Na tarde 
desta quinta, a dois dias do 
jogo, Vanderlei Luxemburgo 
esboçou a equipe em ativida-
de no CT. O argentino iniciou 
entre os reservas, e a tendên-
cia é que ele comece no ban-
co, contra o Coxa.

Com isso, a provável 
escalação contra o Coritiba 
é:  Fernando Miguel; Léo Ma-
tos, Werley, Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, Léo 
Gil, Juninho, Pikachu e Tal-
les Magno; Cano. É o mesmo 
time da estreia de Vanderlei 
Luxemburgo, na semana pas-
sada contra o Atlético-GO. No 
domingo, Cayo Tenório subs-
tituiu Léo Matos, mas o titular 
retorna ao time contra o Cori-
tiba. Benítez está recuperado 
de um edema na panturrilha, 
mas não joga desde o clássi-
co contra o Fluminense, em 
13 de dezembro. Na Argenti-
na, ele fez apenas trabalhos 
em uma academia, mas não 

vinha treinando em campo.
“Meu último jogo foi 

com o Fluminense, e depois 
demora a retomar a forma fí-
sica. Tive uma conversa com 
o treinador, com o prepara-
dor físico, e eles vão me aju-

VASCO

Léo Matos volta após suspensão;
Benítez treina entre reservas

Ainda em recondicionamento físico, Benítez treinou entre os reservas
dar para que eu possa estar 
100% o mais rapidamente 
possível. Sei que estou com 
gente muita qualificada, e 
eles vão me oferecer o me-
lhor”, disse Benítez.

Quem não participou da 

atividade foi Jadson. Indicado 
por Ricardo Sá Pinto, Jadson 
entrou em acordo com o Vas-
co e rescindiu o contrato. Ele 
tinha vínculo com o clube até 
o final do Campeonato Brasi-
leiro.

trou o zagueiro Laércio. Foi 
a única contratação do Peixe 
no decorrer da temporada.

SÁNCHEZ
FORA
Não bastassem todos 

os problemas extracampo 
e a impossibilidade de re-
gistrar jogadores, o Santos 
perdeu um de seus líderes 
em outubro. O meia Carlos 
Sánchez rompeu o ligamen-
to cruzado anterior do joelho 
esquerdo e não entrou mais 
em campo na temporada.

No departamento mé-
dico, assistiu de perto à his-
tórica classificação do Santos 
para a final da Libertadores e 
recebeu os jogadores no CT 
Rei Pelé depois da vitória por 
3 a 0 sobre o Boca Juniors.

ACORDO
SALARIAL
Durante a pandemia do 

novo coronavírus e a pausa 
do futebol, o Santos havia 
entrado em um acordo com 
o elenco para reduzir em 30% 
os salários dos jogadores por 
três meses. Semanas depois, 
porém, o Peixe pagou ape-
nas 30% (ou seja, com 70% 
de desconto) os vencimentos 
dos atletas.

A insatisfação tomou 
conta dos jogadores, que 
não haviam aceitado o drás-
tico acordo proposto pela di-
reção. A situação teve de ser 
contornada para que atletas 
não fossem à Justiça para 
deixar o Santos, mas Eduar-
do Sasha e Everson preferi-
ram a briga e acabaram no 
Atlético-MG.

TURBULÊNCIAS
EXTRACAMPO
Os problemas do San-

tos em 2020 não se resumi-
ram ao “campo-bola”. O clu-
be teve três presidentes: José 
Carlos Peres, que sofreu im-
peachment, Orlando Rollo, 
que substituiu o anterior, e 
Andres Rueda, que venceu 
as eleições e assumiu só em 
2021.

Em meio ao caos políti-
co, o Santos contratou o ata-
cante Robinho, condenado 
em primeira instância pelo 
crime de violência sexual de 
grupo contra uma mulher 
albanesa, em 2013. O clube 
passou a ser pressionado 
por patrocinadores para res-
cindir com o jogador. Após 
revelação de conversas de 
Robinho com amigos sobre 
o tema, o Santos anunciou a 

suspensão do contrato do jo-
gador, que acabou condena-
do em segunda instância no 
fim de 2020. Alheio a todos 
os problemas, porém, o San-
tos dentro de campo mos-
trou ser capaz de superar 

desafios e chegou à final da 
Libertadores. Antes, encara 
o Botafogo, neste domingo 
(17), às 15h, pela 30ª rodada 
do Brasileirão. O Peixe ocupa 
a 9ª colocação, enquanto o 
Fogão é o penúltimo.
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DA REPORTAGEM

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-MT) 
alerta os motoristas que ti-
veram a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) vencida 
em janeiro de 2020 para que 
se atentem quanto ao pra-
zo de renovação. Conforme 
calendário do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran), 
estes motoristas têm até o 
próximo dia 31 de janeiro para 
regularizar o documento.

Os prazos para reno-
vação da CNH foram reesta-
belecidos em dezembro do 
ano passado pelo Contran, 
através da resolução n° 805, 
para a renovação do docu-
mento vencido ao longo do 
ano de 2020. A renovação da 
CNH pode ser feita de forma 
presencial, com agendamen-
to prévio no site do Detran 
(www.detran.mt.gov.br), ou 
pelo aplicativo MT Cidadão, 
que pode ser baixado em 
aparelhos com sistema An-
droid e IOS.

ATENÇÃO AO PRAZO

Condutor com CNH 
vencida em janeiro de 
2020 deve renovar
documento este mês

Abrindo o processo de 
renovação pelo aplicativo, o 
motorista precisa se deslocar 
apenas para realizar o exame 
médico. A CNH pode ser en-
viada via Correios, caso seja 
solicitado no aplicativo.  

O diretor de Habilita-
ção do Detran-MT, Alessan-
dro de Andrade, orienta os 
condutores a não deixarem 
de regularizar o documento. 
“Atualmente só é necessário 
o atendimento presencial se 
houver necessidade de al-
teração de dados. Fora isso, 
o motorista pode renovar o 
documento de forma online, 
através do aplicativo MT Ci-
dadão, sem a necessidade de 
deslocamento”, reforçou.

A medida inclui tam-
bém a Permissão Para Dirigir 
(PPD), documento provisório 
utilizado no primeiro ano de 
habilitação do condutor. Para 
fins de fiscalização, qualquer 
documento de habilitação 
vencido em 2020 deve ser 
aceito até o último dia do mês 
correspondente em 2021.

Veja o que pode e o que não pode
DA REPORTAGEM

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) come-
ça a ser aplicado neste do-
mingo (17) e, para dar mais 
tranquilidade e não correr 
o risco de esquecer algo na 
última hora, o Diário do Esta-
do MT elaborou uma lista do 
que é permitido e do que não 
é permitido nos dias de pro-
va para que os candidatos, 
desde já, se organizem para 
o exame.

Ao todo, cerca de 5,8 
milhões de estudantes estão 
inscritos para fazer as provas. 
O Enem 2020 terá uma ver-
são impressa, nos dias 17 e 24 
de janeiro, e uma digital, rea-
lizada de forma piloto para 96 
mil candidatos, nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro. A lista 
do que é ou não permitido no 
exame é semelhante para as 
duas versões.

Neste ano, além do do-
cumento oficial de identifi-
cação com foto e da caneta 
esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material trans-
parente, itens obrigatórios 
também nos exames anterio-
res, a máscara de proteção fa-
cial passa a integrar essa lis-
ta. Os participantes que não 
estiverem com máscara de 
proteção facial não poderão 
ingressar no local de prova.

A lista de documentos 
aceitos está disponível na pá-
gina do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 
Entre eles estão a Carteira de 
Identidade, a CNH, o passa-
porte e a Carteira de Trabalho 
emitida após 27 de janeiro de 
1997.

Embora não seja obriga-
tório, é recomendado que os 
participantes levem também 
pelo menos uma máscara 
extra para trocar durante a 
prova. Haverá nos locais de 
prova álcool em gel para que 

os estudantes higienizam as 
mãos, mas é permitido que 
os participantes levem seu 
próprio produto caso dese-
jem.

Como se trata de uma 
prova longa, também é re-
comendado que os partici-
pantes levem lanche e água 
e/ou outras bebidas, com 
exceção de bebidas alcoóli-
cas que não são permitidas e 
podem levar à eliminação do 
candidato. É recomendado 
também que se leve no dia 
do exame o Cartão de Confir-
mação da Inscrição. Nele, en-
tre outras informações, está o 
local de prova. O cartão pode 
ser acessado na Página do 
Participante. 

Caso necessitem com-
provar que participaram do 
exame, os estudantes po-
dem, também na Página do 
Participante, imprimir a De-
claração de Comparecimen-
to para cada dia de prova, in-
formando o CPF e a senha. A 
declaração deve ser apresen-
tada ao aplicador na porta da 
sala em cada um dos dias. Ela 
serve, por exemplo, para jus-
tificar a falta ao trabalho.

ITENS
PROIBIDOS
Os candidatos não po-

dem portar, durante o exame, 
nenhum dispositivo eletrôni-
co, como telefones celulares, 
smartphones, tablets, wea-
rable tech, máquinas calcu-
ladoras, agendas eletrônicas 
e/ou similares, ipods®, grava-
dores, pen drive, mp3 e/ou si-
milares; alarmes, chaves com 
alarme ou com qualquer ou-
tro componente eletrônico.

Também não podem 
ter em mãos fones de ouvi-
do e/ou qualquer transmis-
sor, gravador e/ou receptor 
de dados, imagens, vídeos e 
mensagens. São ainda itens 
proibidos óculos escuros e 
artigos de chapelaria, como 

Foto: Divulgação

Enem será aplicado nos dias 17 e 24

ENEM 2020. Diário do Estado MT elaborou lista do que é permitido

DA REPORTAGEM

Sabe aquele disposi-
tivo de segurança criado 
pelo sueco Nis Bohlin em 
1959 e que consegue au-
mentar em 45% as chan-
ces de se sobreviver a um 
grave acidente automobi-
lístico? Pois é, o cinto de 
segurança de três pon-
tos, invenção tão relevan-
te que a Volvo, detentora 
da patente, compartilhou 
gratuitamente com outras 
montadoras, ainda en-
frenta resistência ao seu 
uso. Em 2020, o “não uso” 
do cinto de segurança por 
condutores de veículos li-
derou a lista de infrações 
de trânsito registradas 
pela Guarda Municipal de 
Trânsito (GMT). Foram 1075 
autuações por este motivo, 
que resultaram na aplica-
ção de multa de R$ 195,23 e 
acréscimo de cinco pontos 
na carteira de habilitação 
do infrator. Embora alto, 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil em Mato 
Grosso (OAB-MT) infor-
mou que concluiu o rela-
tório elaborado por mem-
bros da “Comissão da 
BR-163”. O documento re-
afirma o descumprimento 
do contrato de concessão 
da rodovia, principalmen-
te quanto à morosidade 
para realizar obras de du-
plicação. A OAB aponta a 
necessidade da revisão de 

Em contrapartida, direção sob efeito de
álcool aumentou 600%

SORRISO

Número de infrações de trânsito
caiu pela metade no ano passado

BR-163

OAB conclui relatório cobrando
revisão de ‘plano de cura’

Foto: assessoria

alguns pontos para e que 
as obras comecem em tre-
chos mais críticos da rodo-
via caso ocorra um acordo 
entre o governo Federal e 
a Rota do Oeste, que res-
ponsável pela via. A Co-
missão aguarda resposta 
do Poder Público, espe-
cialmente, em solicitação 
de participação da insti-
tuição para fornecer sub-
sídios nos autos do pro-
cesso. A comissão aponta 
que cura é a saída mais 
rápida, mas se não houver 
acordo o contrato poderá 

o número é inferior a 2019, 
quando foram 2.992 regis-
tros da mesma ocorrência. 
O 2º lugar do ranking ficou 
para a prática de conduzir 
veículo sem licenciamen-
to, com 603 ocorrências, 
frente a 883 registros em 
2019. Já em sétimo lugar 
na lista, mas com um au-
mento de 605% em rela-
ção ao ano anterior, está 
uma prática que pode ser 
fatal para o condutor e 
também para outras pes-
soas, que é a de conduzir 
veículo sob influência de 
álcool. Em 2019, 38 pessoas 
foram flagradas nesta situ-
ação e em 2020, o número 
saltou para 268.

“Em 2020, foram 
4.297 registros no total e, 
em 2019, 7.883”, enumera o 
coordenador da GMT, Már-
cio Pires, reforçando que 
a obediência à legislação, 
à sinalização e também a 
condução de veículos na 
velocidade adequada são 

ingredientes indispensá-
veis quando o assunto é 
segurança no trânsito. A 
Guarda Municipal, que in-
tegra a Secretaria de Se-
gurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil, pode ser 

acionada pelo 153. Além do 
atendimento a acidentes 
e promoção de ações de 
educação para o trânsito, 
a GMT também atua para 
coibir práticas resultem na 
perturbação do sossego.

avançar para caducidade. 
Coordenador da Comis-
são, Abel Sguarezi disse 
que é necessário fazer par-
te das discussões. “Princi-
palmente porque o plano 
de cura pode ser alvo de 
questionamento, princi-
palmente em algumas 
ações propostas, no caso 
das obras começarem por 
Cuiabá e não pelos trechos 
mais críticos entre Sorriso 
e Sinop, por exemplo. É 
preciso levar em conta le-
vantamentos como estes”.

Outro ponto questio-

nado pela comissão é o 
prazo muito amplo para 
conclusão das obras que 
de 2019 é prorrogado até 
2030. A Comissão avalia 
que seria indicado que a 
ANTT considerasse a pos-
sibilidade da apresentação 
de uma nova proposta de 
plano de cura pela conces-
sionária, com vistas a aten-
der mais adequadamente 
tanto as inconsistências 
apontadas quanto as dire-
trizes de melhor qualidade 
para a prestação do servi-
ço rodoviário aos usuários.

boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares; caneta de ma-
terial não transparente, lápis, 
lapiseira, borrachas, réguas, 
corretivos, livros, manuais, 
impressos, anotações; prote-
tor auricular, relógio de qual-
quer tipo.

Esses objetos, caso o es-
tudante leve para o exame, 
devem ser colocados dentro 
do envelope porta-objetos 
fornecido pelo aplicador, ao 
ingressar na sala de provas. 
A Declaração de Compareci-
mento também deve ser co-
locada dentro do envelope. 
O envelope deve ser lacrado 
e identificado, desde o in-
gresso na sala de provas até 
a saída definitiva do local de 
provas.

ENEM NA
PANDEMIA
As medidas de segu-

rança adotadas em relação 
à pandemia do novo corona-
vírus serão as mesmas tanto 
no Enem impresso quanto no 
digital. Haverá, por exemplo, 
um número reduzido de es-
tudantes por sala, para garan-
tir o distanciamento entre os 
participantes. Durante todo 
o tempo de realização da 
prova, os candidatos estarão 
obrigados a usar máscaras 
de proteção da forma correta, 
tapando o nariz e a boca, sob 
pena de serem eliminados do 
exame. Além disso, o álcool 
em gel estará disponível em 
todos os locais de aplicação. 
Quem for diagnosticado com 
Covid-19, ou apresentar sinto-
mas dessa ou de outras do-
enças infectocontagiosas até 
a data do exame, não deverá 
comparecer ao local de prova 
e sim entrar em contato com 
o Inep pela Página do Partici-
pante, ou pelo telefone 0800-
616161, e terá direito a fazer a 
prova na data de reaplicação 
do Enem, nos dias 23 e 24 de 
fevereiro.
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Levantamento aponta queda de 16%
nas vendas de veículos novos
DA REPORTAGEM

A comercialização de 
veículos novos em Mato 
Grosso fechou negativa 
em 16,14% no ano de 2020 
no comparativo com 2019, 
apontou um levantamen-
to da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave).

A retração já era pre-
vista pelas concessionárias 
mato-grossenses diante a 
paralisação na produção 
de veículos durante o pico 
da pandemia da Covid-19, 
o que ocasionou uma re-
dução na entrega por par-
te das montadoras, bem 
como o fechamento do co-
mércio como uma medida 
das prefeituras e Governo 
de Mato Grosso para evitar 
a disseminação do vírus.

Levantamento da Fe-
deração Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave) revela 
que o estado comercializou 
89.805 veículos zero qui-
lômetro em 2020, número 
este menor que os 107.085 
constatados entre janeiro e 
dezembro de 2019. 

A retração no seg-
mento de autos e comer-
ciais leves foi de 17,07%, 
aponta o levantamento. Já 
os caminhões -27,22%, ôni-
bus -40%, motos -16,81%, 
implementos rodoviários 
-12,18%.

Apesar da queda no 
acumulado dos 12 meses, 
o mês de dezembro apre-
sentou saldo positivo fren-
te a novembro de 27,88%. 
No último mês de 2020 fo-
ram vendidos 10.996 veícu-
los novos, volume superior 
aos 8.599 verificados em 
novembro. 

O setor de autos e co-
merciais leves apresentou 
um incremento de 23,49%, 
enquanto caminhões 
42,97%, ônibus 150%, mo-
tos 31,64% e implementos 
rodoviários 57,04%. 

Ao se comparar com 
dezembro de 2019 o resul-

89.805 veículos zero quilômetro foram comercializados em 2020

MATO GROSSO. Retração já era prevista diante da paralisação na produção de veículos durante pico da pandemia
Foto: Divulgação

tado é de um incremento 
de 11,54% ante os 9.858 ve-
ículos comercializados na 
época.

O diretor da Fenabra-
ve – Regional Mato Grosso, 
Paulo Boscolo, destaca que 
o resultado total de 2020 
de queda já era esperado. 

“Tivemos um ano atí-
pico que levou a paralisa-
ção das indústrias, que le-
vou à falta de produto até 
mesmo para as montado-
ras, faltaram peças e com-
ponentes, e o fechamento 
das concessionárias e do 
comércio em geral por de-

terminação das medidas 
de prevenção ao coronaví-
rus adotada pelas prefeitu-
ras”.

O setor considera que 
o resultado positivo veri-
ficado no último mês de 
2020 é decorrente a diver-
sos fatores, como manu-

tenção da taxa de juros, 
num patamar baixo, e o 
Auxílio Emergencial, ofere-
cido pelo Governo Federal, 
que colaboraram para o 
aquecimento do comércio 
e para a baixa inadimplên-
cia e com isso melhorou a 
oferta de crédito.


