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 ASSESSORIA

NOTA MT
Recursos melhoram condições
de várias entidades sociais

As indicações dos premiados no Programa Nota MT já bene-
fi ciaram 177 das 199 entidades cadastradas de 58 municípios de 
Mato Grosso. Elas receberam mais de R$ 2,35 milhões em 2020, 
o que corresponde a 20% de cada prêmio distribuído. Os recursos 
repassados pelas indicações dos participantes são usados conforme 
a necessidade de cada instituição. O secretário de Fazenda Rogério 
Gallo recebeu um ofício da Apae de Tangará da Serra, agradecendo 
os recursos repassados do Nota MT ao longo do ano de 2020.  
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ASSESSORIA

Em entrevista ao Diário do Esta-
do MT, o prefeito eleito de Sinop, 

Roberto Dorner traça os princi-
pais objetivos e metas em sua 

gestão, que buscará transparên-
cia. Acostumado à vida empre-
sarial, Dorner está encarando a 
Administração Pública nesses 
primeiros 19 dias como um de-

safi o ao momento instável que a 
economia brasileira enfrenta.  
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SINOP

Transparência 
na gestão

pública é a 
meta de Dorner

Se vencer,
Cuiabá pode
garantir
o acesso
O Cuiabá está cada vez 
mais próximo do inédito 
acesso à elite do futebol 
nacional. Faltam apenas 
3 rodadas para o fi m da 
Série B, mas o time pode 
garantir o acesso nessa 
terça- caso vençam fora 
de casa e torçam contra o 
CSA. A missão das duas 
equipes, porém, não é das 
mais fáceis.
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ENTREGA QUINTA

O Governo de Mato Grosso realiza na quinta (21), no pátio do estacionamento do 
ginásio Aecim Tocantins, a entrega ofi cial de equipamentos, bens e itens para 
uso na agricultura familiar. As entregas benefi ciarão prefeituras, cooperativas 
e associações ligadas à agricultores familiares de mais de 80 cidades mato-
-grossenses.             Página  4
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MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS
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Manhã Tarde Noite

Máx 31| Mín 22
TERÇA-FEIRA

MULHER MORRE
AO BATER MOTO
EM CAMINHONETE
ESTACIONADA

VITÓRIA É
PASSO PARA
DECISÃO COM
O SÃO PAULO

EVENTO TRAZ
TOTAL DE 73
VARIEDADES
DE SOJA

HANSENÍASE É
SUBNOTIFICADA;
EM MT, NÃO HÁ
MEDICAMENTO

SANTA CARMEM INTER QUERÊNCIA SAÚDE
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Como é possível que pessoas que 
proclamam o seu respeito à ciência, à 
cultura e à razão ignorem a evolução da 
medicina

Como é possível que uma pessoa que 
se posiciona contra a tortura e a pena de 
morte apoie uma legislação que condena 
ao sofrimento e à morte milhares de seres 
humanos inocentes de qualquer crime? 
Como é possível que alguém que defen-
de os direitos humanos negue o direito à 
vida a milhares de seres humanos?

Como é possível que organizações que 
defendem os setores mais frágeis e opri-
midos da sociedade celebrem a legaliza-
ção da morte daqueles que são os mais 
indefesos entre os humanos?

Infelizmente, inacreditavelmente, isso 
ocorre, como vimos em inúmeras mani-
festações acerca da recente aprovação 
na Argentina de legislação que autoriza o 
abortamento de humanos até a décima 
quarta semana de gestação. Procuro, mas 
não encontro explicação racional, lógica, 
ética ou científica para tamanha contra-
dição.

Como é possível que intelectuais e lide-
ranças que se autoconsideram progres-
sistas sejam porta-vozes entusiasmados 
de procedimentos que mal dissimulada-
mente estimulam a prática da eugenia, 
com a eliminação de bebês portadores 
de síndrome de Down e outras patologias 
detectáveis em exames intrauterinos nas 
primeiras semanas de gestação?

Como é possível que pessoas que pro-
clamam o seu respeito à ciência, à cultura 
e à razão ignorem a evolução da medicina 
que confirma o início da vida desde a fe-
cundação?

Como é possível ignorar que na déci-
ma quarta semana de gestação o nascitu-
ro já tem atividade cerebral, coração, mo-

vimentos, respiração, rosto e todos os seus 
órgãos formados?

Como é possível aceitar que um pe-
quenino ser humano em desenvolvimen-
to seja descartado como coisa indesejável, 
incômoda e defeituosa? Como é possível 
que gente ilustrada continue a propagar 
números estapafúrdios e inflados de mor-
tes de gestantes decorrentes de abortos 
clandestinos em frontal incongruência 
com as fidedignas e minuciosas estatísti-
cas de registros de óbitos do Sistema Úni-
co de Saúde – SUS?

Como é possível que movimentos que 
defendem o meio ambiente admitam que 
aos embriões e fetos humanos não seja 
concedida a mesma proteção que a le-
gislação brasileira acertadamente, em es-
pecial a Lei 9.605/1998, assegura aos ovos 
de tartarugas, às mudas de bromélias e às 
demais formas de vida da fauna e da flora? 
Como é possível que tantas vozes inteli-
gentes e vibrantes em tantos importantes 
debates públicos silenciem diante dessa 
mortal contradição?

O que explica a sua omissão? Indiferen-
ça? Comodismo? Receio de serem con-
fundidas com extremistas religiosos ou 
oportunistas políticos que, por diferentes 
motivos, também se opõem à ampliação 
das hipóteses de abortamento legal? Te-
mor de perder prestígio ou de ser hosti-
lizado em certos círculos tão arrogantes 
quanto intolerantes?

Quanto a mim, não tenho dúvidas. A 
legislação pró-aborto é um retrocesso ci-
vilizatório. Sua defesa por lideranças hu-
manistas/progressistas é uma contradição 
mortal com os valores e princípios com 
que elas mesmas se definem e um erro 
histórico do qual um dia se arrependerão.

LUIZ HENRIQUE LIMA É PROFESSOR 
E CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TCE

Contradição mortal

Cadê as provas?
Em poucos minutos o assunto era dis-

cutido de forma pirotécnica e recheada de 
informações e dados onde a única “fonte” 
era o texto ou imagem que o usuário tinha 
em mãos.

Segui intervindo apenas em casos de 
ofensa e desrespeito, 
deixei que o pessoal 
seguisse com o “deba-
te”, se é que pode ser 
chamado dessa forma. 
Enquanto observava 
percebi algo interessan-
te: toda vez que alguém 
solicitava provas sobre 
as colocações absurdas 
de alguns membros a 
reação era quase pueril, 
onde o usuário que pos-
tou a informação incor-
reta partia para o ataque 
direto, ofendendo quem 

pediu a comprovação da informação, ao 
invés de assumir que não havia solidez no 
que havia sido postado. Lamentável.

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!

Por mais que uma parcela expressiva das pessoas acabe por 
se irritar quando questionada sobre a fonte de uma informa-
ção ou mesmo quando alguém pede provas sobre algo que 
esteja sendo dito, a verificação é a forma mais segura de se 
checar a veracidade de qualquer coisa. Se não existir fonte 
confiável ou prova concreta simplesmente ignore a informa-
ção e siga sua vida. Notícia falsa, hoje em dia, é o que mais se 
encontra por aí.

CLIC 
FINAL 

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

Vivemos em uma época onde boa par-
te das pessoas deixa de lado a pesquisa e 
prefere “se informar” por redes sociais e 
comunicadores instantâneos, aceitando 
como “verdade” tudo que recebe por meio 
de tais recursos.

Para piorar a situ-
ação a facilidade com 
que assuntos corriquei-
ros se tornam grandes 
discussões, inflamadas 
por paixão futebolísti-
ca e pouco fundamen-
tada, chega a assustar. 
Com isso temos incon-
táveis “ondas” de de-
sentendimento todos 
os dias nos meios ele-
trônicos, e pouca coisa 
realmente útil.

Recentemente, em 
um grupo que modero 
nas redes sociais, onde o tema é um mo-
delo específico de veículo, começou um 
verdadeiro “quebra-pau” por conta do 
anúncio da saída das fábricas da Ford, fa-
bricante do veículo em questão, do país. As 
postagens se multiplicavam em velocidade 
assustadora (ao invés de ver se alguém já 
havia postado sobre o tema, todo mundo 
que se espantou com a notícia resolveu 
compartilhar ali) e os argumentos começa-
ram a fugir completamente do foco e, claro, 
da verdade sobre o ocorrido.

LUIZ HENRIQUE LIMA

Qualquer pessoa com conhecimento sobre commo-
dities entende que o presidente da França, Emmanuel 
Macron, falava para seu público interno ao desfechar o 
ataque à soja brasileira, na terça (12) passada, numa rede 
social. Não é só no Brasil que políticos oportunistas alve-
jam desafetos estrangeiros para recauchutar sua imagem 
doméstica.

A ideia de que agricultores franceses possam plan-
tar quantidade suficiente do grão para tornar aquele país 
autossuficiente é risível, para não falar da clara impossibi-
lidade de competir em preços com o produto brasileiro.

A desculpa de que toda a soja exportada seja oriun-
da de desmatamento na Amazônia tampouco se sustenta, 
mas o vínculo entre esse cultivo e a perda de vegetação 
natural merece exame mais cauteloso. O primeiro ponto a 
considerar é a existência de uma moratória para a comer-
cialização de soja proveniente de áreas amazônicas devas-
tadas recentemente.

Apesar dela, artigo de pesquisadores do Brasil, da 
Alemanha e dos EUA publicado há seis meses no periódi-
co Science estimou que 500 mil toneladas do grão expor-
tado daqui para a União Europeia podem estar contami-
nadas por desmatamento ilegal na Amazônia.

Isso corresponde a menos de 4% do total embar-
cado do Brasil para a UE, cerca de 14 milhões de tonela-
das. Além disso, só uma parte terá sido colhida em áreas 
desmatadas ilegalmente, pois mesmo propriedades com 
passivo ambiental possuem áreas de cultivo autorizado, e 
apenas uma pequena parcela terá seguido para a França.

De um ponto de vista quantitativo, o ataque de Ma-
cron parece insustentável. Dito isso, há que assinalar o fato 
de a maior parte da soja brasileira exportada para a Euro-
pa ser oriunda não da Amazônia, mas do bioma cerrado, 
de onde teria saído outro 1,4 milhão de toneladas sob sus-
peita.

A atenção de Macron e do público se volta para a flo-
resta amazônica, por sua biodiversidade e pela aceleração 
das derrubadas no governo de Jair Bolsonaro, que não faz 
questão de disfarçar sua agenda antiambiental. Entretan-
to cumpre apontar que o cerrado —não menos importan-
te do ponto de vista ecológico— sofre pressão maior.

A savana que cobre o Centro-Oeste perdeu 7.340 
km² no último ano, ante 11.080 km² na Amazônia, cuja área 
é mais de 100% maior. A expansão da soja, assim como a 
da pecuária, do milho e do algodão, está na origem des-
sa devastação mais pujante e menos valorizada. O avanço 
desordenado da fronteira agrícola pode bem tornar reali-
dade, em alguns anos, a acusação lançada hoje sem co-
nhecimento de causa por Emmanuel Macron.

Editorial

Miopia à francesa

BRIGA DE
ESPOSAS
O vice-prefeito de Várzea Grande José Ha-

zama não quer se meter na briga de sua espo-
sa Karol Hazama com a primeira-dama Janu-
ária Dorileo, esposa do prefeito Kalil Baracat. 
Para ele, a briga não interfere na sua relação 
com o prefeito e elas é que devem se entender. 
“Elas têm que botar a cara agora e esclarecer 
os fatos. Eu e o Kalil não temos como interfe-
rir em algo que já aconteceu. Cabe a elas re-
solverem”, afirmou.  Para quem não se lembra, 
depois da posse, Karol chamou Januária de 
louca, dizendo que ela poderia acabar com o 
mandato do marido.

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!

MESMA SIGLA
NO COMANDO
O novo presidente da Câmara de Cuiabá, Juca 

do Guaraná, apontou uma incoerência da verea-
dora novata, Michelly Alencar (DEM), ao criticar 
o fato de o Legislativo eleger para a Mesa Direto-
ra um presidente do mesmo partido do prefeito 
Emanuel Pinheiro. Juca e Pinheiro são do MDB. 
Para o parlamentar, Michelly peca na crítica pelo 
fato de o seu partido, o Democratas, também co-
mandar a Assembleia Legislativa, com o deputa-
do Eduardo Botelho, e o Governo do Estado, com 
Mauro Mendes.

Crédito: Corpo de Bombeiros

IMAGEM DO DIA

A desculpa de que toda a soja exporta-
da seja oriunda de desmatamento na 
Amazônia tampouco se sustenta, mas 
o vínculo entre esse cultivo e a perda 
de vegetação natural merece exame 
mais cauteloso

“ “ Uma cobra sucuri, de aproximadamente 4 metros, matou um cachorro du-
rante um ataque no bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande. O caso aconteceu 
sábado (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores pediram socorro 
depois que perceberam que a cobra estava engolindo o cachorro. Os militares 
foram até o local e resgataram a sucuri da região. Ela estava em uma espécie de 
córrego. O cachorro não resistiu ao ataque e morreu. A cobra foi solta em uma 
região de mata.
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transparência na gestão pública

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Acostumado à vida 
empresarial, Roberto Dor-
ner (Republicanos) agora 
é um gestor público. Elei-
to prefeito de Sinop com 
32.114 votos válidos (49,11%), 
está encarando a Adminis-
tração Pública, nesses pri-
meiros 19 dias, como um 
desafio ao momento ins-
tável que a economia bra-
sileira enfrenta, em meio a 
uma pandemia sem pre-
cedentes. 

Catarinense de Bom 
Retiro, Dorner nasceu em 
6 de abril de 1948 e é um 
dos pioneiros de Sinop, 
tido hoje como uma das 
mais importantes cidades 
médias do país – 142 mil 
habitantes e 97 mil eleito-
res aproximadamente.

Roberto Dorner se 
tornou empresário do 
ramo de balsas que fazem 
travessias em diversos 
rios da Bacia Amazônica. 
Expandiu seus negócios 
para fazendas e teleco-
municações: é dono da TV 
Rondon, empresa que ad-
ministra canais afiliados 
do SBT em Mato Grosso. 
Como suplente de deputa-
do federal, ocupou a cadei-
ra de Pedro Henry (PP-MT) 
na Câmara de 2011 a 2015.

Ao Diário do Estado 
MT, Dorner concedeu uma 
entrevista exclusiva, claro, 
com seu inseparável cha-
péu bege à cabeça. A pro-
messa é de um governo 
transparente, empenhado 
em cumprir as propostas 
de campanha e trabalhan-
do para trazer recursos 
estaduais e federais para 
investimento em diversas 
áreas.

DIÁRIO DO ESTADO 
– O que o senhor sente 
nesses primeiros dias de 
mandato?

ROBERTO DORNER 
– Ainda estranho um pou-
co essa nova função, mas 
estamos nos adaptando. 
Uma empresa privada, 
como as que eu adminis-
tro, ‘toco’ de um jeito, mas 

no setor público é diferen-
te. Algumas coisas estão 
em desacordo com o que 
desejamos, daí é necessá-
rio fazer correções. Para 
dar certo, tem que alinhar 
tudo, de forma bem orga-
nizada. Na visão do em-
presário, a administração 
pública é totalmente di-
ferente. Estamos fazendo 
quase que diariamente 
reuniões com os secretá-
rios, principalmente, e es-
tamos dialogando muito. 
Ficaram algumas coisas 
pendentes [da gestão an-
terior], é necessário repar-
celar, tudo dentro da lei, 
não tem como fugir. Eu, 
enquanto gestor, acabo 
ficando um pouco amar-
rado por querer dar celeri-
dade em alguns processos 
que, no setor público, an-
dam mais devagar.

DE – E a satisfação 
em ser prefeito?

RD – Eu me propus, 
não reclamo, eu quis ser, 
sabia que teria pressão e 
problemas para resolver. 
Eu abri mão do salário e 
prestarei contas à socieda-
de sobre a destinação des-
se recurso. As entidades 
assistenciais serão benefi-
ciadas.

DE – Buscará implan-
tar um modo de governo 
semelhante ao privado?

RD - Na verdade, a 
Prefeitura nada mais é do 
que uma empresa, que 
precisa ser administrada 
corretamente, porém, é 
pública, que trabalha com 
o dinheiro disponível por 
meio dos impostos. Exis-
tem regras, prazos e leis a 
serem cumpridos. Se pu-
desse fazer [os trâmites] 
andar rápido, seria ótimo. 
Para dar andamento a pro-
cessos ou licitações, preci-
sa-se cumprir detalhes e 
prazos.

DE – Já está havendo 
um ordenamento – cro-
nograma – de atividades 
a serem desenvolvidas?

RD – Por enquan-
to, estamos readmitindo 

SINOP. Em entrevista ao DEMT, Roberto Dorner traça os principais objetivos e metas com prefeito
Foto: Ademir Jr.

Dorner quer cumprir promessas e dar celeridade a projetos

funcionários que estavam 
trabalhando em outros se-
tores. Cada secretário está 
trazendo para trabalhar 
consigo conforme a ca-
pacitação do colaborador. 
Tudo está sendo feito com 
calma e ordem, para não 
haver transtornos como os 
que eu observei nos últi-
mos meses.

DE – Quais critérios o 
senhor utilizou para defi-
nição dos secretários?

RD – Eu e o vice-pre-
feito (Dalton Martini) ti-
vemos, desde novembro 
[logo após a definição das 
eleições] e mantemos até 
hoje, conversas sobre quais 
seriam os secretários. Bus-
camos pessoas não tives-
sem vínculos políticos. 
Buscamos um quadro téc-
nico para que a Prefeitura 
de Sinop siga caminhan-
do. Escolhemos e defini-
mos pela capacidade, sem 
levar em consideração 
perfil político. Para o nos-
so governo, temos apenas 
pessoas escolhidas para 
funções específicas. Agora, 
não estamos mais falando 
de politicagem. O período 
eleitoral passou, vamos 
buscar fazer um trabalho 
em equipe para ajudar 
Sinop. Precisamos traba-
lhar para cumprir com as 
promessas de campanha, 
para que a cidade possa 
se desenvolver em áreas 
como saúde, educação, se-
gurança e infraestrutura. 
De que forma? Buscando 
recursos externos (gover-
nos Estadual e Federal) 
e estipulando prazos às 
equipes de trabalho.

DE – Como o senhor 
compara o período an-
terior a concorrer como 
prefeito, o período de 
campanha e agora, após 
assumir a função?

RD – Nós promete-
mos um plano de governo, 
está tudo em pé, quere-
mos cumpri-lo. Ninguém 
quer ‘fugir da raia’ (sic), e 
nem vamos correr. Temos 
quatro anos para isso.

DE – Vai começar por 
onde?

RD – Temos várias 
ações planejadas. Eu pre-
feria poder começar pela 
saúde, porém, depende-
mos do fluxo de caixa. Às 
vezes, as verbas disponí-
veis estão encaminhadas 
para uma área específica, 
não podendo ser trans-
ferida para outra. Temos 
várias frentes de trabalho, 
mas tudo vai depender do 
que o recurso existente 
permitir.

DE – Em termos de 
condições de trabalho, 
herança das gestões an-
teriores, o que precisa 
mudar?

RD – Olha, eu diria que 
nos tempos passados, a 
política do ‘toma-lá-dá-cá’ 
não funciona mais no Bra-
sil. Vamos tentar mudar 
isso daqui, pelo menos nos 
próximos dois anos, com 
secretários que vão caindo 
no gosto popular, vão se 
tornando conhecidos por 
suas ações efetivas. Para 
algumas pastas, pedimos 
que as próprios entidades 
de classe indicassem um 
representante. Em conjun-
to, governo e entidades, 
definimos os escolhidos. 
Se precisar mudar alguma 
coisa, também será feito 
em conjunto. Essas pesso-
as [secretários] não estão 
vendo pelo salário, estão 
vindo para ajudar a cidade. 
Muitos recebem mais se 
continuassem trabalhan-
do em outros setores. É 
importante levar em con-
sideração que esses pro-
fissionais estão se dispon-
do a ajudar Sinop. Por isso 
vimos nos últimos anos 
algumas pessoas sem pre-
paro entrando por não ter 

capacidade técnica de de-
senvolver um bom traba-
lho.

DE – O que o senhor 
pretende mudar em ter-
mos de governabilidade 
e gestão de pessoas?

RD – Tem que haver 
comunicação entre os se-
cretários, eles precisam se 
ajudar. Todos são novos e 
precisam de ajuda. É ne-
cessário que nós façamos 
uma boa interação para 
fluir o trabalho.

DE – Como o senhor 
pensa em desenvolver 
uma articulação política 
em Cuiabá e Brasília, indo 
diretamente aos ministé-
rios? Tem algum planeja-
mento?

RD – Antes mesmo 
de assumir eu já estive em 
Brasília, conversei com o 
(senador) Wellington Fa-
gundes (PL). Estivemos 
também pontuando em 
alguns ministérios, obser-
vando recursos que po-
dem vir para Sinop. Pega-
mos um período de fim de 
ano, no qual há sobras mo-
netárias de projetos não 
executados, e que pode-
riam ser revertidos para o 
município. Uma coisa deu 
certo: a renovação na Co-
nab (Companhia Nacional 
de Abastecimento) do alu-
guel, a custo zero, do pátio 
da (secretaria de) Obras. 
Conseguimos a renovação 
de dois anos, senão não 
teríamos onde armazenar 
as máquinas da Prefeitura. 
Foi-nos prometidos recur-
sos para a Educação. Volta-
rei à Brasília em fevereiro e 
assim farei com frequên-
cia para trazer recursos 
para cá.

DE – A economia si-
nopense foi atingida pela 
pandemia?

RD – Eu acredito que 
não, até porque o preço da 
soja valorizou em 2020. O 
milho também teve isso. 
Vieram recursos federais 
destinados para diversas 
áreas. A prefeita (Rosa-
na Martinelli) foi feliz em 

manter o comércio aberto, 
claro, com todas as restri-
ções e cuidados sanitários 
exigidos para o período. 
Estamos com fiscalização 
na rua orientando os co-
merciantes para manter 
o álcool em gel ou 70% à 
disposição, cobrar o uso 
de máscaras dos clientes, 
distanciamento e caso tais 
normas não sejam cum-
pridas, será feita a aplica-
ção de multa. Do contrá-
rio, seremos obrigados a 
tomar medidas impopu-
lares, como o fechamento 
total ou toque de recolher, 
coisa que não queremos. 
A população precisa cola-
borar. Mesmo com a che-
gada da vacina, ainda pre-
cisaremos conviver com 
essa doença.

DE – Dentro da área 
da educação, o que pode 
ser feito?

RD – Infelizmente, 
muitas ações vêm ‘de cima 
para baixo’, vai depender 
muito das ordens deter-
minadas pelo Governo do 
Estado. Em âmbito muni-
cipal, estamos estudando 
a contratação de professo-
res para suprir a demanda. 
Caso as aulas presenciais 
sejam liberadas, vamos 
ficar atentos para tomar 
ações conscientes.

DE – O que o senhor 
deixa de recado ao cida-
dão?

RD – Ele tem que ava-
liar diariamente nosso tra-
balho. Ele vai conhecendo 
o Roberto Dorner, moro 
em Sinop há 41 anos, meu 
jeito de falar é esse, e eu 
vou continuar trabalhan-
do. Vou fazer o melhor, 
tudo com transparência. O 
cidadão tem que colabo-
rar, podendo reportar di-
retamente para mim, até 
casos de corrupção. Nós 
não vamos admitir corrup-
ção, não queremos saber 
disso. Com esse intuito, 
queremos que o cidadão 
se sinta confortável. O go-
verno precisa ter credibili-
dade, honrando com suas 
contas.

Buscamos um 
quadro técnico 
para que a Prefei-
tura de Sinop siga 
caminhando”

“ “
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Entrega de maquinários e equipamentos 
para agricultura familiar na quinta
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so, por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura Familiar 
(Seaf-MT), realiza na próxima 
quinta (21), às 16h30, no pátio 
do estacionamento do giná-
sio Aecim Tocantins, a entrega 
oficial de equipamentos, bens 
e itens para uso na agricultura 
familiar. As entregas benefi-
ciarão prefeituras, coopera-
tivas e associações ligadas à 
agricultores familiares de mais 
de 80 cidades mato-grossen-
ses.

Serão entregues 42 pa-
trulhas mecanizadas, 200 res-
friadores de leite, 100 caixas de 
mel e 7,6 mil doses de sêmen 
bovino, que juntos totalizam 
investimentos de R$ 9,9 mi-
lhões. Os valores integram a 
ação da Seaf ‘MT Produtivo’, 
inserido dentro do programa 
‘Mais MT’ lançado em outubro 
passado, e que prevê recursos 
na ordem de R$ 9,5 bilhões em 
investimentos públicos duran-
te a gestão (2019-2022).

Além das entregas, du-
rante o evento será assinado 
o certificado que habilita a 
prefeitura de Juscimeira a in-
tegrar o programa ao Sistema 

Unificado Estadual de Sanida-
de Agroindustrial Familiar e 
de Pequeno Porte (Susaf-MT), 
iniciativa do governo estadual 
que tem como objetivo permi-
tir e viabilizar que pequenos 
agricultores possam vender 
seus produtos (queijo, salame, 
mel e outros) para outras cida-
des de Mato Grosso. 

De acordo com o secre-
tário de Estado de Agricultura 
Familiar, Silvano Amaral, a en-
trega na próxima quinta será 
a 2ª da atual gestão e a previ-
são é de sejam realizadas nes-
te ano mais outras duas. Em 
2019, relembra Silvano Amaral, 
foram entregues 16 patrulhas 
agrícolas e três veículos utili-
tários para uso em 18 cidades.

“A partir do momento 
que disponibilizamos maqui-
nários e equipamentos para 
que o agricultor familiar possa 
ter acesso e que em condições 
próprias ele não teria condi-
ções de adquirir, o Estado pro-
move não só oferta condições 
para que o agricultor perma-
neça no campo, como tam-
bém promove condições de 
igualdade e competitividade 
frente à economia”, comenta 
o titular da Seaf.

ENTREGAS

Foto: Lucas Diego

Solenidade será realizada no pátio do ginásio Aecim To-
cantins, em Cuiabá

R$ 10 MI. Serão entregues 42 patrulhas mecanizadas, 200 resfriadores de leite, 100 caixas de mel e 7,6 mil doses de sêmen bovino
Cada uma das 42 patru-

lhas mecanizadas é compos-
ta por um trator agrícola 4×4 
com potência de 110 CV, uma 
carreta basculante com ca-
pacidade para seis toneladas 
e uma grade aradora com 18 
discos de 28 polegadas. Esse 
volume de máquinas foi ad-
quirido com recursos do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) no 
valor de R$ 4,8 milhões, com 
contrapartida do Governo do 
Estado de R$ 2,7 milhões. Jun-
tos esses recursos totalizam 
R$ 7,4 milhões em investimen-
tos. No total serão 42 cidades 
beneficiadas com esses ma-
quinários.

Já os 200 resfriadores 
de leite, com capacidade de 
armazenamento de até mil 
litros de leite, custaram R$ 2,1 
milhões, sendo 1,6 milhão do 
Estado e R$ 498 mil de emen-
da parlamentar do deputado 
estadual Dilmar Dal Bosco.

Além da entrega de res-
friadores de leite, que serão 
destinados para uso em coo-
perativas e associações liga-
das à atividade leiteira, a Seaf 
promove também outra ação 
voltada ao fomento à produ-
ção de leite: a doação de em-

briões e sêmen bovino de alto 
padrão genético e produtivi-
dade. Durante a solenidade, o 
secretário Silvano Amaral pro-
moverá a entrega oficial de 7,6 
mil doses de sêmen, parte se-
xado (semên direcionado para 
nascimento de bezerro fêmea) 
e parte convencional (pode 
nascer tanto macho ou fêmea) 
de cinco raças diferentes: Ho-
landesa, Jersey, Girolando ¾, 
Girolando 5/8 e Gir leiteiro. 
Todas elas com base genética 
forte voltada para a produção 
de leite. Nessa ação o Governo 
do Estado investiu R$ 364 mil.

As 100 caixas de abelhas, 
montadas com madeira apre-
endida em fiscalizações reali-
zadas pela Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente (Sema), 
foram construídas pelas mãos 
de reeducandos da Fundação 
Nova Chance. Parte delas será 
destinada a Confresa, municí-
pio que servirá de projeto pilo-
to na inserção da comunidade 
indígena no trabalho de forta-
lecimento que o Governo do 
Estado começa a realizar em 
prol da apicultura mato-gros-
sense. Todas elas custaram 
aos cofres estaduais R$ 12,5 
mil, em gastos voltados para a 
montagem.

DA REPORTAGEM

Em mais três safras, a 
região Leste de Mato Grosso 
será a segunda maior pro-
dutora de soja do estado, a 
partir de dados do Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea). 
Esse crescimento se dá, prin-
cipalmente, pelo aumento da 
área, através da conversão de 
áreas de pastagens em lavou-
ras e, junto a isso, cresce tam-
bém a pesquisa em varieda-
des e tecnologias que serão 
empregadas naquela que é 
considerada a última frontei-
ra agrícola do Estado.

Um dos eventos tec-
nológicos mais importan-
tes para o sojicultor é o Soja 
In’Técnica, em sua oitava edi-
ção, que acontecerá em Que-
rência, maior produtor de 
grãos da região, na próxima 
sexta (22). O evento é uma 
realização da empresa Rural 
Técnica e do Sindicato Rural 

DA REPORTAGEM

Desde esta segunda (18), 
a Caixa passa a ser gestora 
dos recursos e do pagamento 
das indenizações do Seguro 
de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 
Via Terrestre, o Dpvat. O pre-
sidente da instituição, Pedro 
Guimarães, e a superinten-
dente da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), 
Solange Vieira, dão detalhes 
do processo de migração.

De acordo com o banco, 
a mudança vai proporcionar 
eficiência e transparência na 
gestão dos recursos e maior 
rapidez na análise e paga-
mento do seguro a quem re-
almente precisa.

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Boletim de Comércio 
Exterior (Icomex) divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (FVG/Ibre) apon-
ta que o único resultado po-
sitivo em 2020 no setor foi o 
superávit comercial. A análi-
se foi feita diante do cenário 
de superávit da balança co-
mercial de US$ 50,9 bilhões, 
dos investimentos estran-
geiros no país de janeiro a 
novembro de US$ 33 bilhões 
e da previsão de recuo no 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos no país) de 4,7%. 
Mesmo positivo, o superávit 
comercial contribuiu para a 
queda do déficit em conta-
-corrente em um momento 
de retração da entrada de 
capital no país.

De acordo com o Ico-
mex, a China contribuiu com 
US$ 33,6 bilhões no superá-
vit, enquanto entre os princi-
pais parceiros a contribuição 
dos Estados Unidos foi ne-
gativa. O saldo com a União 

Europeia foi positivo em US$ 
1,5 bilhão, no entanto, o valor 
é abaixo dos países da Amé-
rica do Sul, inclusive Argen-
tina, de US$ 6 bilhões, e do 
restante da Ásia.

O desempenho das 
commodities, na avaliação 
do Ibre, explica os 66% do 
valor exportado em 2020, o 
que representa o maior per-
centual da série histórica ini-
ciada em 1998, quando foi de 
40%. O valor das exportações 
de commodities cresceram 
0,5% de 2019 para 2020 e das 
não commodities recuaram 
18,5%. Em volume, as com-
modities cresceram 7,4% e as 
não commodities recuaram 
13,5%. Com o aumento de 
volume de 7,4%, o setor agro-
pecuário foi líder nas expor-
tações brasileiras em 2020, 
explicada pelo aumento do 
volume das exportações para 
a China (17%). A participação 
do país saiu de 28,1% para 
32,3% de 2019 para 2020. Os 
demais países da Ásia tam-
bém registraram contribui-
ção positiva de 11,1%, e expli-
cam 14,9% das exportações 
brasileiras.

Querência recebe o evento na sexta

Mudança vai proporcionar eficiência e transparência na 
gestão dos recursos

Desempenho das commodities explica o valor
exportado em 2020

QUERÊNCIA

8º Soja In’Técnica apresenta 73 
variedades de soja em campo

SEGURO

Caixa assume agora gestão dos
recursos e pagamentos do Dpvat

PARCEIROS

China contribuiu com 
mais da metade do
superávit comercial

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

Criado em 1974, o Dpvat 
indeniza vítimas de acidentes 
de trânsito, sejam motoris-
tas, passageiros ou pedestres, 
brasileiros ou estrangeiros, 
independentemente da cul-
pa. A indenização é paga em 
casos de morte, invalidez per-
manente total ou parcial e 
para o reembolso de despe-
sas médicas e hospitalares da 
rede privada por danos físicos 
causados por acidentes com 
veículos automotores de via 
terrestre ou por suas cargas. 
Estão enquadrados os aciden-
tes de trânsito envolvendo 
carros, motos, caminhões, ca-
minhonetes, ônibus e tratores 
(sujeitos ao licenciamento do 
Detran). Segundo a Caixa, as 
solicitações de indenização 

de Querência, com patrocí-
nio do Senar-MT e apoio da 
Aprosoja-MT. O evento inicia 
às 7h e se estende durante o 
dia todo.

Conforme o sócio pro-
prietário da Rural Técnica, 
Tiago Konageski, o evento 
terá a participação de 40 em-
presas, que irão apresentar 
em campo os resultados de 
73 cultivares de soja. “A gen-
te classifica o Soja In’Técnica 
como um dia de campo téc-
nico e não comercial, onde o 
produtor sai de lá com bas-
tante informações para repli-
car em sua fazenda”, disse.

A organização espera a 
participação de um público 
maior que na edição de 2020, 
entre produtores, agrônomos 
e técnicos agrícolas, que po-
derão ver os resultados de 
variedades de ciclo precoce, 
médio e tardio, com diferen-
tes manejos, posicionamen-
tos e emprego de tecnolo-
gias.

poderão ser feitas nas agên-
cias. Para isso, a pessoa deve 
apresentar a documentação 
requerida por lei, conforme a 
cobertura aplicável. A Caixa 
informa ainda que, em breve, 
será lançado um aplicativo do 

Dpvat, que irá proporcionar 
ainda mais facilidade na hora 
de solicitar o seguro. O apli-
cativo permitirá o upload dos 
documentos e o acompanha-
mento da solicitação de inde-
nização.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no fatura-
mento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nan-
ceiro;
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 referên-
cias; 
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 

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

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

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

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 

VENDASTERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 694/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 026/2020
Decisão de 

anulação de 
processo 

Licitatório em 
razão de vícios de 

legalidade. 

O Prefeito em exercício do Município de Nova Guarita- MT, no uso de suas atri-
buições legais, 

RESOLVE:
ANULAR o processo licitatório nº 694/2020, Pregão Presencial 026/2020, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar a coleta 
de lixo e prestação de serviços de limpeza e conservação em atendimento as 
secretarias municipais de Administração, Assistência Social, Obras e Agricultura, 
Saúde, Educação Desporto e Lazer no município de Nova Guarita – MT.
O ato de anulação está previsto no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Sú-
mula 473 do Supremo Tribunal Federal. 

Nova Guarita - MT, 18 de Janeiro de 2021.
Moacir Jacó Talini

Prefeito em Exercício
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2013 – DATA 
08/01/2021 – OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS TERCEIRA E SETIMA REFE-
RENTE AO VALOR DO CONTRATO – CONTRATADO: EDSON LUIZ ZIMMER-
MANN - CPF N.º 817.676.091-91 – VALOR DO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE R$ 
8.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
QUINTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 084/2020 
– DATA 18/01/2021 – OBJETO: ESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO ACRESCIMO NO VALOR DO ITEM 03 DISPOSTO NA CLÁUSU-
LA QUARTA – CONTRATADO: AUTO POSTO NOVA UBIRATÃ LTDA - CPNJ: 
13.578.932/0001-68 – VALOR ATUAL ITEM 03: R$ 3,14

HIDRASOL, CNPJ 01.954.423/0001-03, torna público que 
requer junto a SAMA, a Renovação da Licença de Ope-
ração 219/2018, para a atividade de Comércio varejista 
de lubrifi cantes/Manutenção e reparação de equipamen-
tos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas/Serviços 
de usinagem, tornearia e solda, localizado Av. Perimetral 
Sudeste, 9263, Jardim California, Sorriso – MT. Não foi 
realizado o EIA/RIMA.

HIDRAUSERVICE SERVICOS HIDRAULICOS LTDA, 
CNPJ 34.737.947/0001-00,torna público que requer junto 
a SAMA, a Renovação da Licença de Operação 361/2019, 
para a atividade de Manutenção e reparação de equipa-
mentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas/Servi-
ços de usinagem, tornearia e solda, localizado Av. Perime-
tral Sudeste, 9263, Jardim California, Sorriso – MT. Não foi 
realizado o EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 002/2021 – SRP Nº 002/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
08h00min (Horário Local), do dia 01 de 
Fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2021, com Registro de 
Preços nº 002/2021, visando a FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 
TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, 
COMBUSTÍVEL DIESEL, MÍNIMO 190 CV, 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, tipo 
“menor preço por ITEM”, conforme 
quantidades e descrições constantes no 
Termo de Referência. O edital completo poderá 
ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, 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 07:00 
às 13:00 horas.Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  

 
Vera – MT, 18 de janeiro de 2021. 

 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

MECANICA 4 IRMAOS inscrito no CNPJ: 40.330.887/0001-
09, torna público que requereu Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais 
Prévia, Instalação e Operação para a atividade “Manu-
tenção e reparação de veículos automotores”, situado à 
Av. Dep. Sebastião Alves Junior, nº 1114, Bairro ZC1-004, 
Matupá-MT.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 093/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
mobiliário, condicionadores de ar, móveis e equipamentos permanentes, 
teve como vencedoras as empresas: STILUS MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, com valor total de R$ 
69.510,98(sessenta e nove mil e quinhentos e dez reais e noventa e oito 
centavos), SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI, com valor 
total de R$ 612.058,40 (seiscentos e doze mil e cinquenta e oito reais e 
quarenta centavos), VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE 
APARELHOS ELETRICOS LTDA, com valor total de R$ 824.797,65 
(oitocentos e vinte e quatro mil e setecentos e noventa e sete reais e 
sessenta e cinco centavos), ERICA DE FATIMA GENTIL, com valor total 
de R$ 877.072,80 (oitocentos e setenta e sete mil e setenta e dois reais e 
oitenta centavos), MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI, 
com valor total de R$ 505.357,00 (quinhentos e cinco mil e trezentos e 
cinquenta e sete reais), AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA LTDA, com valor total de R$ 35.125,99 (trinta e 
cinco mil e cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), 
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, com valor total de R$ 
19.145,00 (dezenove mil e cento e quarenta e cinco reais), BLUINTER 
ELETRODOMESTICOS LTDA, com valor total de R$ 63.000,00 
(sessenta e três mil reais), COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM – EIRELI, com valor total de R$ 33.543,75 (trinta e 
três mil e quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 
INDÚSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, com valor 
total de R$ 16.109,20 (dezesseis mil e cento e nove reais e vinte 
centavos), MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com valor 
total de R$ 70.111,00 (setenta mil e cento e onze reais) e UNHA & COR 
COSMETICOS EIRELI, com valor total de R$ 810,00 (oitocentos e dez 
reais). Campo Novo do Parecis-MT, 18 de janeiro de 2021.

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

O Município de Sorriso – MT, comunica aos interessados a 
CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO de PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2021, tendo como 
objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS 
INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO 
DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE 
DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE 
DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E 
APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES, a realizar-se-á 
no DIA 20 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL 
DE SORRISO – MT). 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.

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 03 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. 007/2021, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DO 
ONIBUS RODOVIÁRIO POR KM RODADO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E 
ASSISTENCIA SOCIAL DE SORRRISO - MT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
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 04 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. 008/2021, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS 
D E M A N D A S  D A S  U N I D A D E S  D E  S A Ú D E ,  C O N F O R M E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(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.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 101/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA 
M Á Q U I N A S  P E S A D A S ,  T R AT O R E S  E  I M P L E M E N T O S 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO - MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESAS VENCEDORAS: BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA 
MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF Nº 17.274.687/0001-56 Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS DESCONTO 10,00%, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ LINHA ELÉTRICA - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
DESCONTO 10,00%, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELETRICAS DE 1ª 
LINHA PARA VEÍCULOS PESADOS DE MARCA JOHN DEERE 
DESCONTO 10,00%, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª 
LINHA PARA VEÍCULOS PESADOS DE MARCA CASE DESCONTO 
10,00%, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA CATERPILLAR DESCONTO 
10,00%, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA DYNAPAC DESCONTO 10,00%, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA HELI DESCONTO 10,00%, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS 
PESADOS DE MARCA KOMATSU DESCONTO 10,00%, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS 
PESADOS DE MARCA LANDINI DESCONTO 10,00%, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS 
PESADOS DE MARCA LS TRACTOR DESCONTO 10,00%, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS 
PESADOS DE MARCA MASSEY FERGUSON DESCONTO 10,00%, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA NEW HOLLAND DESCONTO 
10,00%, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA RANDON DESCONTO 10,00%, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA VALTRA DESCONTO 10,00%, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS PESADOS DE MARCA XGMA DESCONTO 10,00%.

Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 102/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA 
A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESAS VENCEDORAS: OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA 
DE LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI CNPJ/CPF Nº 17.553.866/0001-
22 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - 
VEÍCULOS LEVES CHEVROLET DESCONTO % 12,00, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS 
LEVES MARCA VOLKSWAGEM DESCONTO % 11,50, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS 
LEVES PEUGEOT DESCONTO % 11,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
DE 1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS FIAT, 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA MITSUBISHI 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MERCEDES BENZ 
DESCONTO % 12,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS TOYOTA DESCONTO % 
13,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/PEÇAS 
ACESSÓRIOS - VEÍCULOS LEVES FORD DESCONTO % 12,50 C. M. 
SIQUEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 07.351.198/0001-05 Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS 
LEVES FIAT DESCONTO % 11,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA CITROEN 
DESCONTO % 11,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA PEUGEOT 
DESCONTO % 12,00 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA RENAULT 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS PESADOS MARCA VOLKSWAGEN 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS LEVES RENAULT 
DESCONTO % 11,50 SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 24.717.067/0001-00 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA AGRALE 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA FORD 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS PESADOS MARCA FORD 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA IVECO 
DESCONTO % 12,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS PESADOS MARCA SCANIA 
DESCONTO % 12,50, IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 30.865.963/0001-19 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
CHEVROLET DESCONTO % 12,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 
1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
VOLARE DESCONTO % 12,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS PESADOS MARCA 
INTERNATIONAL DESCONTO % 11,50, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
DE 1ª LINHA/ PEÇAS ACESSÓRIOS - VEÍCULOS PESADOS 
MERCEDES BENZ DESCONTO % 12,50.

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Marisete Marchioro Barbieri
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Cuiabá garante o acesso hoje se 
vencer o Paraná e CSA tropeçar
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá está cada 
vez mais próximo do inédito 
acesso à elite do futebol na-
cional. Faltam apenas 3 ro-
dadas para o fim da Série B, 
mas o time pode garantir o 
acesso nessa terça-feira (19) 
caso vençam fora de casa e 
torçam contra o CSA.

A missão das duas equi-
pes, porém, não é das mais 
fáceis. Isso porque os adver-
sários do Cuiabá e do CSA 
são Paraná e Botafogo-SP, 
respectivamente, que lutam 
desesperadamente contra o 
rebaixamento. Os paranaen-
ses, que jogam contra o Dou-
rado, ocupam a 18ª posição, 
com 36 pontos, dois a mais 
que os paulistas.

Ignorando a situação 
dos rivais, a matemática do 
Dourado é simples: se o CSA, 
que visita hoje o Bota-SP às 
18h15, no Estádio Santa Cruz, 
em Ribeirão Preto, não ven-
cer a equipe paulista, e o 
Cuiabá passar por cima do 
Paraná, no Estádio Durival 
de Britto, às 20h30, a equipe 
mato-grossense garante o 
acesso. Em 3º, com 58 pontos 
na tabela, o Cuiabá chegaria 
a 61 caso supere o Paraná. 

O CSA, atual 5º colocado, ou 
seja, o primeiro fora do G4, 
soma 53. Se fizer apenas um 
ponto, sobe para 54, mas te-
ria apenas mais duas roda-
das para pontuar, chegan-
do apenas a 60 pontos, não 
podendo mais ser superado 
pelo Dourado. Ponte Preta e 
Operário-PR somam 51 pon-
tos, e mesmo que vençam as 
três partidas que lhes resta, 
chegariam aos mesmos 60 
dos alagoanos.

Por isso, além da impor-
tância do jogo fora de casa 
diante do tricolor paranaen-
se, o Cuiabá também estará 
atento ao desfecho do jogo 
que começa antes. Caso o 
CSA vença o Bota-SP, o time 
não alcança o acesso mate-
maticamente independente 
do resultado.

SEIS TIMES,
DUAS VAGAS
Como América-MG e 

Chapecoense já garantiram 
o acesso, restam ainda mais 
duas vagas para a Série A de 
2021. Seis equipes disputam 
esse espaço. Além do Cuiabá, 
3º e mais próximo da vaga 
com 58, Juventude (55), CSA 
(53), Ponte Preta e Operário-
-PR (51) e Avaí (49) têm chan-
ces de subir.

Foto: Edson RodRiguEs

Cuiabá pode garantir o acesso com combinação de resultados

SÉRIE B. Vitória em Curitiba levaria equipe a 61 pontos; se alagoanos no máximo empatarem, chegam a 54

Jogadores comemoram golaço de Soteldo

Foto: Jota ERRE

DA REPORTAGEM

A torcida do Santos pro-
vavelmente já faz contagem 
regressiva, portanto é bom 
lembrar: faltam 11 dias para 
a final da Libertadores. Dito 
isso, é preciso destacar que o 
Peixe segue em evolução na 
temporada para o jogo mais 
importante dos últimos nove 
anos.

Apesar de ter sofrido 
mais do que deveria, o time 
do técnico Cuca venceu o 
Botafogo por 2 a 1, no último 
domingo, e se manteve na 
briga pelo G-6 do Campeo-
nato Brasileiro. Cuca, aliás, 
teve leitura de jogo nas alte-
rações e mérito para a cons-
trução do resultado positivo 
na Vila Belmiro. Com menos 
de cinco minutos de jogo, So-
teldo já havia aberto o placar. 
O que parecia que seria um 
atropelo do Santos, diante de 
um Botafogo limitadíssimo 
tecnicamente, não aconte-
ceu. Depois do gol, o Peixe 
diminuiu o ritmo e viu o ad-
versário gostar do jogo e che-
gar ao empate depois de um 
pênalti bobíssimo cometido 
por Laércio, que novamen-

te não aproveitou a chance 
como titular.

No segundo tempo, o 
Santos “ligou” de novo e con-
seguiu ser mais perigoso em 
bolas paradas. Marinho, por 
exemplo, quase marcou duas 
vezes de falta e até em co-
brança de escanteio. O Peixe 
vinha parando na ótima atu-
ação de Diego Loureiro, go-
leiro do Botafogo.

Cuca, inteligente, viu 
que a solução estaria pelo 
alto e não hesitou. Colocou 
Bruno Marques, de 1,94m, no 
jogo, e colheu o resultado. 
Logo que entrou, o garoto já 
deu trabalho em um cruza-
mento. Na segunda tentati-
va, decidiu a vitória do Santos 
após bela jogada de Soteldo.

Assim, o Santos conse-
guiu a terceira vitória conse-
cutiva na temporada – antes, 
já havia batido São Paulo e 
Boca Juniors. Essa é a me-
lhor sequência do Peixe sob 
comando de Cuca, justa-
mente às vésperas da final 
da Libertadores, dia 30 de 
janeiro, no Maracanã, contra 
o Palmeiras. O Santos volta a 
jogar quinta, às 18h, contra o 
Fortaleza.

SANTOS

Vivendo a melhor
sequência com Cuca
às vésperas da decisão

DA REPORTAGEM

A Fifa anunciou na ma-
nhã desta segunda (18) que 
fez adaptações ao cronogra-
ma de jogos do Mundial de 
Clubes de 2020, a ser dispu-
tado em fevereiro, no Catar. 
Os estádios confirmados 
foram o Education City, de 
Doha, e o Ahmad Bin Ali, de 
Al Rayyan. Não haverá mais 
partidas no Khalifa Interna-
tional, que iria receber duas 
delas. A organização da com-
petição precisou adaptar a 
tabela e o cronograma dos 
jogos por causa da desistên-
cia do Auckland City, devido 
à pandemia do novo coro-
navírus. O clube da Nova Ze-
lândia abriu mão de disputar 
o torneio para preservar as 

regras de isolamento de seu 
país, um dos poucos que 
conseguiu controlar os casos 
de Covid-19.

O Ahmad Bin Ali iria 
receber o primeiro jogo no 
dia 1º de fevereiro, mas com 
a saída do Auckland City, o 
Al Duhail, do Catar, avançou 
direto para a etapa seguinte. 
O campeão da Libertadores 
(Santos ou Palmeiras) estreia 
no dia 7 de fevereiro, no Edu-
cation City. Esse será o mes-
mo palco da grande decisão 
do Mundial de Clubes, no dia 
11 de fevereiro.

Os times confirmados 
no torneio são: Al-Duhail, 
do Catar; Al Ahly, do Egito; 
Bayern de Munique, da Ale-
manha; Ulsan, da Coreia do 
Sul; Tigres, do México; e o 

Santos e Palmeiras sonham em levar o Troféu do
Mundial de Clubes para casaesquerda

EM FEVEREIRO

Fifa divulga nova tabela do
Mundial de Clubes de 2020

Foto: REutERs

Foto: Lucas BuBoLs

DA REPORTAGEM

A sexta vitória seguida 
do Inter no Brasileirão - novo 
recorde do técnico Abel Bra-
ga - teve poderio ofensivo, 
mentalidade em dia, mas 
uma dose de nervosismo ao 
torcedor. O time precisou 
acreditar e se desdobrar em 
um momento decisivo da 
partida para fazer 4 a 2 sobre 
o Fortaleza no Beira-Rio e dar 
cara de final ao confronto 
com o São Paulo, nesta quar-
ta-feira.

Só que antes de proje-
tar o duelo pela liderança é 
preciso salientar que os úl-
timos três pontos somados 
poderiam ter sido obtidos de 
maneira mais fácil. O Inter 
abriu 2 a 0 em nove minutos, 
sofreu um gol logo em segui-
da e permitiu o empate no 
segundo tempo.

Depois, tão rápido 
quanto iniciou o jogo, mar-
cou outros dois gols em seis 
minutos e respirou aliviado, 
a um ponto da liderança da 
competição. Na primeira eta-
pa, Yuri Alberto e Rodrigo 
Dourado colocaram o Colora-
do na frente. Porém, Welling-

ton Paulista e Romarinho 
deixaram tudo igual. Peglow 
e Carlinhos (contra) deram 
alívio ao Inter, que venceu 
por 4 a 2.

Assim, o Colorado che-
ga a seis vitórias seguidas 

BRASILEIRO

Inter vence e dá peso de final
para jogo contra o São Paulo

Colorados comemoram gol de Rodrigo Dourado, o segundo do Inter
no Brasileirão após 15 anos. 
Curiosamente com o mesmo 
treinador. Afinal, o recorde 
anterior era do próprio Abel 
Braga, em 2006. É desse jeito, 
embalado e com poder de re-
ação, que o Inter se encami-

vencedor da Libertadores, 
que será brasileiro. O sorteio 
do chaveamento do Mun-

nha para a briga pela lideran-
ça da competição. Amanhã, o 
Inter duelará com o São Pau-
lo no Morumbi, pela 31ª roda-
da. O time está em segundo, 
com 56 pontos, enquanto o 
Tricolor tem 57.

dial de Clubes será realizado 
hoje, em Zurique, na sede da 
Fifa na Suíça.

Na parte debaixo da ta-
bela, sete equipes buscam 
fugir do descenso – o Oeste 
já está rebaixado. Confian-
ça (45), Cruzeiro (pasmem, 
com 44), Figueirense, Náuti-
co e Vitória (39), Paraná (36) e 
Botafogo-SP (34) jogam suas 
últimas fichas nestas últimas 
três rodadas. Entretanto, pe-
las projeções, as três últimas 
indesejadas vagas devem fi-
car entre catarinenses, per-
nambucanos, baianos, para-
enses e paulistas.

FRACASSO
DO CRUZEIRO
Normalmente quando 

um time grande cai para a 
Série B, a tendência é conse-
guir o acesso imediatamente 
no ano seguinte. Apenas o 
Fluminense em 1998 (quan-
do caiu à Série C e só retor-
nou diretamente à Série A 
em 2000 graças a uma ma-
nobra desonesta) permane-
ceu mais tempo após a que-
da. Entretanto, os problemas 
extracampo contribuíram 
para que o Cruzeiro deixasse 
escapar as chances matemá-
ticas de subir diante das últi-
mas derrotas, ambas por 1 a 
0, diante de Oeste e Juven-
tude. Para complicar, o clima 
nos vestiários está ficando 

cada vez mais tenso após 
entrevistas de alguns atletas 
experientes, como Rafael Só-
bis – que afirmou: ‘as pessoas 
não sabem nem 10% dos pro-
blemas do Cruzeiro’ – e do 
experiente goleiro Fábio. O 

experiente e pentacampeão 
Luiz Felipe Scolari também 
alfinetou ao dizer que o elen-
co ‘não tinha capacidade 
técnica para conseguir subir’.

Diante dessa crise, a 
Raposa completará seu cen-

tenário neste ano jogando a 
Série B novamente, enfren-
tando ainda Remo-PA, Brus-
que-SC, Londrina-PR e Vila 
Nova-GO, que garantiram o 
acesso da Série C para a B 
em 2021.
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DA REPORTAGEM

Uma mulher morreu na 
madrugada de domingo (17) 
depois de sofrer um acidente 
em Santa Carmem. Segundo 
a Polícia Civil, Conceição Boni 
dos Anjos, 34 anos, pilotava 
uma motocicleta que atingiu 
uma caminhonete que esta-
va estacionada. O acidente 
ocorreu na Avenida do Co-
mércio. Ela perdeu o controle 
e bateu no veículo.

A mulher foi socorrida 
em estado grave ao hospital 

SANTA CARMEM

Mulher morre após bater 
moto em caminhonete 
estacionada

Conceição pilotava moto que atingiu
caminhonete estacionada

Foto: RepRodução/Facebook

municipal, que fica a cerca 
de 50 metros do local onde o 
acidente foi registrado. Como 
o estado de saúde era grave, 
foi transferida para o Hospital 
Regional de Sinop, mas mor-
reu horas depois após sofrer 
uma parada cardiorrespirató-
ria, após traumas na cabeça e 
no tórax. Chovia no momento 
do acidente.

A vítima morava e tra-
balhava em uma empresa 
de armazenamento de grãos, 
nas proximidades da MT-140, 
em Santa Carmem.

Hanseníase é subnotificada
e não há medicamento em MT
DA REPORTAGEM

À frente da desconfor-
tável liderança do ranking 
nacional em hanseníase, 
Mato Grosso enfrenta duas 
situações complicadas nessa 
área, que contribuem para o 
agravamento de seu cenário 
hiperendêmico: a subnotifi-
cação de casos, por conta da 
pandemia do coronavírus, e o 
desabastecimento do Clori-
drato de Minociclina 100 mg, 
medicamento no combate 
ao Mal de Hansen e fabricado 
na Índia.

Essa situação agrava 
ainda mais a Saúde Pública 
e deixa vulneráveis pacientes 
que sofrem interrupção do 
tratamento.

Com base em número 
de 2019, Mato Grosso lidera 
o ranking nacional, com 77,5 
casos para cada grupo de 100 
mil habitantes, enquanto a 
média brasileira é de 10,1 ca-
sos para igual grupo.

Os números parciais de 
2020 não devem ser conside-
rados, pois o ano foi caracte-
rizado pela subnotificação, 
uma vez que portadores da 
doença e os que apresen-
taram sintomas da mesma 
evitaram os postos de saúde, 
por orientação de autorida-
des sanitárias e pelo temor 
generalizado diante da pan-
demia. Desde março de 2020, 
os postos de Saúde que aten-
dem portadores ou suspeitos 
de terem contraído a doença, 
estão às moscas, praticamen-
te sem procura.

Para agravar, em me-
ados do ano, o Ministério da 
Saúde alertou que, em razão 
da pandemia da Covid-19, a 
Índia suspenderia a expor-

tação de Minociclina, o que 
atingiria Mato Grosso direta-
mente. Esse problema não é 
escondido por autoridades 
mato-grossenses, que, ao 
contrário, o denunciam.

Em Várzea Grande, Mar-

Foto: divulgação

Casos subnotificados de hanseníase no estado

SAÚDE. Vítimas se afastaram dos postos; rede pública não tem medicamento para tratamento

DA REPORTAGEM

O primeiro dia do 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem 2020), 
em Mato Grosso, teve uma 
abstenção de 57%. Os da-
dos foram divulgados na 
noite de domingo (17) pelo 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pelas 
provas. A segunda rodada 
de questões ocorre no dia 
24 de janeiro. No Brasil, a 
abstenção ficou em 51,5%, 
a maior de toda a história 
do Enem. Em 2019, o ín-
dice do primeiro dia ficou 
próximo a 23%, segundo o 
ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro. Em Mato Gros-
so, mais da metade dos 
alunos inscritos também 
não fizeram as provas.

No estado, 98.924 mil 
alunos fizeram a inscrição, 
mas mais de 56 mil não 
compareceram aos locais 
de prova. O tema da reda-
ção do Enem 2020 foi ‘O 
estigma associado às do-
enças mentais na socieda-
de brasileira’. Os candida-
tos tiveram que fazer um 
texto dissertativo-argu-
mentativo, apresentar opi-
niões e organizar a defesa 
de um ponto de vista.

O Enem é considera-
do o maior vestibular do 
país, e a nota serve para 
disputar vagas em univer-

DA REPORTAGEM

Uma cobra sucuri, de 
aproximadamente 4 me-
tros, matou um cachorro 
durante um ataque no 

98,9 mil alunos fizeram a inscrição, mas mais de 56 mil não compareceram 

ENEM 2020

1º dia tem índice de abstenção de 57% 
em MT: maior que a média nacional

VÁRZEA GRANDE

Sucuri de 4 metros mata cachorro

Foto: divulgação

bairro Cohab Cristo Rei, 
em Várzea Grande, região 
metropolitana de Cuiabá. 
O caso aconteceu no sá-
bado (16). De acordo com 
o Corpo de Bombeiros, 

sidades e ter acesso a pro-
gramas de bolsas (Prouni) 
ou financiamento de men-
salidade (Fies).

Os estudantes tam-
bém responderam a 90 

questões de múltipla esco-
lha (45 de Linguagens, Có-
digos e suas Tecnologias e 
45 de Ciências Humanas e 
suas Tecnologias). No dia 
24, serão 5 horas para res-

ponder a mais 90 questões 
de múltipla escolha (45 de 
Matemática e suas Tecno-
logias e 45 de Ciências da 
Natureza e suas Tecnolo-
gias).

moradores pediram socor-
ro depois que perceberam 
que a cobra estava engo-
lindo o cachorro.

Os militares foram até 
o local e resgataram a su-

curi da região. Ela estava 
em uma espécie de córre-
go. O cachorro não resis-
tiu ao ataque e morreu. A 
cobra foi solta em uma re-
gião de mata.

celo Vieira, que responde 
pelo Programa de Combate 
à Hanseníase, disse que o de-
sabastecimento se arrasta há 
algum tempo, o que da ques-
tão vai muito além daquela 
cidade. Cícero Fraga, que co-

ordena o programa estadual 
de enfrentamento da doen-
ça, também admite o esva-
ziamento das prateleiras. O 
pior é que não se sabe ainda 
quanto tempo mais durará a 
falta do medicamento, que 

é distribuído pelo Governo 
Federal. Dentro do possível, 
Mato Grosso tenta ampliar 
sua presença do combate à 
doença e na assistência aos 
sequelados. Em novembro, 
a Secretaria de Estado de 

Saúde firmou um termo de 
cooperação técnica com a 
ong Aliança Contra a Hanse-
níase, para fortalecimento do 
programa “Mato Grosso em 
Redes: Cuidado Integral em 
Hanseníase”.
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Recursos do Nota MT melhoram 
condições de entidades sociais
DA REPORTAGEM

As indicações dos pre-
miados no Programa Nota 
MT já beneficiaram 177 das 
199 entidades cadastradas 
de 58 municípios de Mato 
Grosso. Elas receberam 
mais de R$ 2.350 milhões 
em 2020, o que correspon-
de a 20% de cada prêmio 
distribuído. Os recursos re-
passados pelas indicações 
dos participantes são usa-
dos conforme a necessida-
de de cada instituição.

Na semana que pas-
sou o secretário de Fazen-
da de Mato Grosso Rogério 
Gallo recebeu um ofício 
da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Tangará da Serra, 
agradecendo os recursos 
repassados do Nota MT ao 
longo do ano de 2020. Dos 
R$ 62.800,00 que a institui-
ção recebeu, R$28.883,00 
foram utilizados para a 
aquisição de aparelhos de 
ar condicionado. A direção 
da APAE de Tangará da 
Serra percebeu que as al-
tas temperaturas registra-
das na cidade, afetavam o 
aprendizado e a saúde dos 
alunos e também diminuia 
a capacidade dos profissio-
nais. Sendo assim, decidi-
ram adquirir 17 aparelhos 
de ar condicionado para 
climatização de 17 salas de 
aulas, tornando o ambien-
te com temperatura agra-
dável, facilitando assim o 
ensinamento e a concen-
tração de aprendizado dos 
alunos.

A presidente da APAE 
de Tangará da Serra, Clari-
ce Grapéggia agradeceu a 

indicação dos premiados 
e os repasses feitos à insti-
tuição, e disse esperar que 
em 2021 se realizem mais 
sonhos dessas pessoas es-
peciais por meio do Nota 
MT.

“A instituição agrade-
ce imensamente pelo re-
passe através do Nota MT, 
que tem proporcionado às 
instituições a possibilida-
de da realização de seus 
projetos. No nosso caso 
as pessoas portadoras de 
necessidades especiais”, 
escreveu Clarice Grapég-
gia ao secretário Rogério 
Gallo. Desde seu lança-
mento, o Programa Nota 
MT repassou às entidades 
sociais cadastradas junto 
à Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Cida-
dania (Setasc) a quantia de 
R$ 2.353.500,00. Até agora 
a Associação de Amigos 
da Criança com Câncer de 
Mato Grosso (ACCC), com 
sede em Cuiabá, é a enti-
dade mais indicada pelos 
sorteados. Ela já foi bene-
ficiada com R$ 525,300 mil 
no total.

Em seguida vem o 
Hospital de Câncer de Mato 
Grosso, com R$ 254.800 
mil, Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Cuiabá R$ 72 mil, Lar 
dos Idosos São Vicente de 
Paula de Várzea Grande 
R$ 69.700 mil, Associação 
Protetora dos Animais de 
Sinop R$ 65.700 mil.

Cadastro das 
entidades
Para participar do 

Nota MT, as entidades pre-
cisam estar cadastradas no 

Compra de 17 aparelhos de ar condicionado com os prêmios do Nota MT 

BOA APLICAÇÃO. APAE de Tangará da Serra utilizou parte do que recebeu para comprar 17 aparelhos de ar condicionado
Foto por: ApAE dE tAngArá dA SErrA

banco de dados da Secre-
taria de Estado de Assis-
tência Social e Cidadania 
(Setasc). No cadastro, as 
entidades precisam aten-
der os requisitos do Edi-
tal 01/2019, preenchendo 
o formulário, informar os 
nomes dos presidentes ou 

responsáveis, telefones, e-
-mails e conta bancária 
para transferência de valo-
res.

As instituições e/ou 
associações interessadas 
em fazer parte do banco 
de dados, ou atualizar in-
formações, devem mandar 

um e-mail para o endere-
ço: ludmyllabianchini@se-
tasc.mt.gov.br/ colocar no 
título “Atualização Cadas-
tral – Nome da entidade” 
ou acessar a página virtual 
da Setasc.

Outras duas opções: 
ligar no telefone (65) 3613-

5737 ou ainda procurar a 
Secretaria, no setor Cida-
dania e Inclusão Sociopro-
dutiva, e atualizar pesso-
almente. O endereço da 
Setasc é Rua Júlio Domin-
gos de Campos, nº 100, 
Centro Político Administra-
tivo (CPA), em Cuiabá.


