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NOVO DECRETO

Pantanal: formulário para
autorizar limpeza de pasto

A Sema disponibilizou as orientações, formulário padrão, e 
documentos necessários para que os proprietários de áreas no Pan-
tanal, planície alagável do Alto Paraguai, solicitem a autorização para 
restauração (limpeza) campestre. A autorização emitida pela Sema 
terá validade de três anos.  Página - 4

ASSESSORIA

O prefeito Ari Lafi n assinou 3 ordens de serviço com os investimentos de mais de R$ 910 mil. A primeira ordem 
assinada foi referente à obra de construção do saguão da Escola Municipal Francisco Donizetti; a segunda autori-
za o início das obras referente à conclusão da primeira etapa da Delegacia de Polícia Civil; e a terceira, no valor de 
R$ 115 mil, autoriza a construção de redutores de velocidade e faixas elevadas no prazo de 90 dias.               Página -3

SORRISO

R$ 910 mil serão investidos em
educação, trânsito e delegacia

Cuiabá a
apenas 1
ponto de
conseguir
o acesso
FFalta apenas um ponto. 
Apenas um empate em 
duas partidas separa o 
Cuiabá do inédito acesso 
à Série A do Campeonato 
Brasileiro 2021. A equipe 
do técnico Allan Aal fez 
uma ótima campanha em 
2019 .         Página  -6

CASO ISABELE

A Justiça mandou internar a adolescente que atirou e matou Isabele Ramos 
Guimarães, 14 anos. A garota foi condenada a pena máxima de 3 anos de reclu-
são, podendo ser revista e atualizada a cada seis meses, em regime socioeduca-
tivo. A decisão é da juíza Cristiane Padim da 2ª Vara Especializada da Infância 
e Juventude de Cuiabá.           Página  7
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Mas, para sua surpresa, a Anvisa aprovou 
e a vacina chinesa iria começar a ser dis-
tribuída em todo o Brasil, no mesmo dia. 
A comemoração no país foi geral, mas o 
Delegado Jaime estava esbravejando de 
raiva

O Brasil parou diante da coletiva de im-
prensa da Anvisa para aprovação ou não das 
vacinas emergenciais contra a Covid-19. O 
Delegado Jaime acompanhava tudo de sua 
casa, pois era seu dia de folga, e estava irrita-
do com tudo aquilo, pois não passava de um 
show, uma enrolação. Ele sabia que o Gover-
no não aprovaria a vacina chinesa.

Mas, para sua surpresa, a Anvisa aprovou e 
a vacina chinesa iria começar a ser distribuída 
em todo o Brasil, no mesmo dia. A comemo-
ração no país foi geral, mas o Delegado Jaime 
estava esbravejando de raiva.

- Agora esses chineses, além de criarem 
a doença, vendem essa vacina. Ou melhor, 
Vachina. E vai saber o que tem nessas inje-
ções: podem ter microchips para nos rastrear, 
como já fazem com sua população...

Vidal, o filho mais velho do Delegado, cor-
reu para a sala, achou que tinha acontecido 
algo de grave, mas era apenas mais um ata-
que de raiva de seu velho pai, e logo foi di-
zendo:

- Pai, para com essa implicância com a 
China, olha a sua volta. Usamos produtos chi-
neses. Nossas TVs, celulares e até nossas rou-
pas vêm de lá. E a vacina chinesa, que tanto o 
Desgoverno falava mal e fazia deboche, ago-
ra teve que colocar o rabo entre as pernas e 
aceitar, pois era à única saída.

O delegado ficou irritado com o comentá-
rio do filho, advogado que estudava para ser 
juiz, e nunca dizia bobagens, pois estudava 
muito e prezava pela pesquisa e ponderação 

antes de emitir suas opiniões. E o filho conti-
nuou:

- Veja bem pai. A China é o principal parcei-
ro comercial do Brasil, responsável pela maio-
ria de nossas exportações, e dizer que a China 
é comunista é difícil hoje em dia, pois é uma 
potência econômica e industrial de ponta.

O velho delegado levantou-se e se dirigiu 
à pequena adega da casa, onde tomou duas 
doses da mais pura cachaça, respirou fundo e, 
olhando raivosamente ao filho, falou:

- Mas eu não tomo essa vacina, tenho mi-
nhas opiniões, não confio neste povo. Esses 
comunistas enrustidos, investem aqui para to-
mar conta de tudo, e quando menos a gente 
espera, já estamos falando chinês, impondo o 
comunismo aqui, eles não me enganam!

O filho ri, e olha com deboche o pai.
- Tá rindo do que sua hiena? Eu sou o De-

legado Jaime, sei o que é bom, o que é justo. 
Tenho quase 40 anos só de polícia! Me respei-
te, seu fedelho!!

O filho pede calma ao pai, e diz que ri da si-
tuação, pois hoje venceu a ciência, na questão 
das vacinas, e que depois de 200 mil mortos, 
é uma questão de compaixão, humanidade, 
vacinar no menor tempo possível, o maior nú-
mero de pessoas no país.

- Pai, com todo o respeito, o senhor é um 
hipócrita de maior grau, tem um patrimônio 
gigantesco, que não condiz com seu salário, 
tudo fruto de propina e corrupção, e já faz uns 
10 anos que você tem um caso com a Glorinha, 
nossa empregada, e que provavelmente você 
é o pai do filho dela. Então fica quieto, toma 
a Vachina, senão a mamãe fica sabendo de 
tudo!

Sun Tzu: “A defesa é para tempos de escas-
sez, o ataque em tempos de abundância”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
Vachina

Causando problemas
meçar a “empreitada”. Documente tudo 
que for possível. Tire print, salve conver-
sas, peça para que seus amigos façam o 
mesmo. Quanto mais você documentar, 
melhor.

Denuncie o perfil em questão e peça, 
também, para que seus 
amigos façam o mes-
mo. Em alguns casos 
isso é suficiente para 
tirar o “chato” do ar e 
fazer com que ele desa-
nime de criar um novo 
perfil, sabendo do que 
aconteceu por conta 
das denúncias.

Se o perfil não for excluído com as 
denúncias, estiver criando problemas 
mais expressivos ou novos perfis forem 
criados voltando a causar transtornos, 
restam os caminhos que envolvem regis-
tro de ocorrência e justiça. Mas, como o 
espaço aqui acabou, falo a respeito ama-
nhã!

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

Na esmagadora maioria das vezes ignorar o perfil falso é o 
suficiente para que, em alguns dias, ele simplesmente deixe 
de incomodar. Interagir, ameaçar, se deixar envolver pelo que 
está sendo feito por quem está do outro lado só vai fazer com 
que ele se anime em te perturbar cada vez mais. Pense nisso!CLIC 

FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre a bus-
ca de algumas pessoas por informações 
sobre quem está por trás de perfis falsos 
em redes sociais. Tá, a maior parte da 
procura é de pessoas que buscam invadir 
a privacidade alheia, acessando suas re-
des de forma indevi-
da, mas existem, sim, 
pessoas que estão 
vendo seu sossego ir 
pelo ralo por conta de 
perfis criados justa-
mente para isso.

Por mais que esse 
tipo de situação pa-
reça irrelevante em 
alguns casos o transtorno é bem grande. 
Não preciso dizer que na esmagadora 
maioria das vezes é alguém insatisfeito 
com a “vítima” que resolve se esconder 
por trás desses perfis para incomodar o 
máximo possível, não é mesmo?

Mas, levando em consideração a se-
gurança mencionada na edição passada, 
o que fazer para descobrir quem está por 
trás de um perfil falso? Bom, adianto que 
não é uma tarefa fácil, mas vamos em 
frente.

Antes de qualquer coisa eu recomen-
do que você ignore o perfil. Em boa parte 
dos casos isso é suficiente para que seu 
desafeto perca a “graça” e pare.

Se isso não acontecer é hora de co-

EDUARDO FACIROLLI

O encerramento das atividades de uma gran-
de empresa é necessariamente doloroso. Milhares de 
trabalhadores perdem seus empregos, e consumido-
res, seus produtos. O impacto se espalha, por vezes de 
modo terminal, entre fornecedores, investidores, credo-
res, comércios e regiões adjacentes.

Tratando-se de uma companhia como a Ford bra-
sileira, o evento ganha dimensões simbólicas e políti-
cas. Uma das marcas principais da industrialização do 
país anunciou na última segunda (11) o fechamento de 
suas fábricas, e governos do presente e do passado têm 
sua responsabilidade escrutinada.

A experiência demonstra, entretanto, que inter-
venções do Estado destinadas a prolongar a longevida-
de de negócios resultam em mazelas ainda mais graves 
e duradouras. O setor automobilístico, aliás, também 
simboliza distorções da industrialização nacional.

A decisão da Ford decerto encontra motivos na es-
tratégia particular da empresa, na situação de seu ramo 
de atividade, na conjuntura econômica e na condição 
estrutural do país —e governos, como norma geral, só 
deveriam interferir em favor das duas últimas.

Em fevereiro de 2019, a montadora já anunciara o 
fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, na 
Grande São Paulo. Àquela altura estava claro que trans-
formações profundas se aproximavam. O setor como 
um todo se adapta a novas circunstâncias do mercado 
global —de mudanças nos hábitos dos consumidores 
às pressões por veículos não poluentes, passando pela 
ascensão dos aplicativos de transporte individual.

Desde períodos anteriores, de todo modo, está 
fadada à exaustão a política brasileira de subsídios e 
proteção à indústria, que resulta em produtos caros e 
custos para o erário. Hoje vigora o programa Rota 2030, 
de 2018, que substituiu o Inovar-Auto, considerado par-
cialmente ilegal pela Organização Mundial do Comér-
cio (OMC).

Aqui e agora, o governo de Jair Bolsonaro não 
deve fazer nada pela Ford ou outras empresas em par-
ticular. Tem pela frente, isso sim, enormes tarefas, até o 
momento negligenciadas, para a recuperação da ativi-
dade, a proteção da população mais vulnerável e a me-
lhora do ambiente de negócios do país.

Vacinação, ampliação do Bolsa Família, abertura 
a importações, privatizações, reformas administrativa 
e tributária —há muito a fazer para evitar que o Brasil 
testemunhe mais desinvestimento.

Editorial

Ford vai além

MAIS VERBA
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro 

(MDB), sancionou a lei, aprovada pela Câmara 
Municipal, que concede o aumento da Verba 
Indenizatória dos vereadores para R$ 18 mil 
mensais. Até 2020, eles recebiam R$ 9 mil. 
“Faço saber que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: Fica instituída a 
verba de natureza indenizatória para ressar-
cimento de despesas realizadas exclusiva-
mente em atividade parlamentar de Vereado-
res”, disse Emanuel na publicação.v

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!

SEQUELAS
DA COVID
O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Fi-

gueiredo, afirmou que já se sente “90% recupera-
do” do período de 18 dias que passou internado 
no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 
dezembro passado. Na ocasião, ele testou nova-
mente positivo para a Covid-19 e apresentou qua-
dro de pneumonia e processo de otite (inflação do 
ouvido). Ele afirmou que retorna a SP em feverei-
ro para fazer uma nova avaliação e ainda aguar-
da o resultado dos exames que devem apontar se 
o que ele teve foi uma reinfecção - uma vez que 
já havia testado positivo para Covid-19 no final de 
junho.

Crédito: Divulgação   

IMAGEM DO DIA

O setor como um todo se adapta a no-
vas circunstâncias do mercado global 
—de mudanças nos hábitos dos consu-
midores às pressões por veículos não 
poluentes, passando pela ascensão dos 
aplicativos de transporte individual

“ “ O ex-prefeito de Poxoréu, Lindiberg Ribeiro Nunes Rocha, 80 anos, morreu 
por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde o dia 24 de 
dezembro no Rio de Janeiro. Em nota, a Prefeitura de Poxoréu lamentou a morte 
de Lindiberg e decretou luto oficial de três dias no município. Lindiberg era filho 
primogênito do também ex-prefeito Joaquim Nunes Rocha e Irantina Ribeiro Vi-
lela Rocha. Ele atuou como chefe do executivo municipal por três mandatos: de 
70/72, 83/88 e 97/2000. Lindiberg deixa esposa, seis filhos e 10 netos.
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Governo investe R$ 41,8 mi em
melhorias nas escolas estaduais
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso viabilizou investi-
mentos na ordem de R$ 41,8 
milhões para melhorias na 
Educação do Estado. Foram 
51 convênios assinados com 
26 municípios para a cons-
trução de três novas escolas, 
reforma e ampliação em oito 
unidades e outras 22 vão re-
ceber quadras poliesportivas, 
além de aquisição de apa-
relhos de ar-condicionado, 
equipamentos e mobiliários. 
Os investimentos do Estado 
somam R$ 40.565.501,00 e as 
contrapartidas dos municí-
pios mais R$ 1.293.061,53.

Prefeitos de vários mu-
nicípios participaram da assi-
natura dos convênios no Pa-
lácio Paiaguás, junto com o 
governador Mauro Mendes, o 
secretário de Educação, Alan 
Porto, e deputados estaduais. 
Os investimentos fazem par-
te do programa Mais MT.

O governador enfati-
zou que a educação precisa 
ser priorizada nas ações e na 
busca de resultados e que é 
preciso resgatar a importân-
cia da escola pública. “Pre-
cisamos, na prática, mudar 
como nos relacionamos com 
a educação. Todos sempre 
ouviram que o futuro do Bra-
sil passa pela educação, mas 
a escola pública perdeu a im-

portância que ela tinha. Pre-
cisamos recuperar isso”.

Para avançar na educa-
ção, só pelo Programa Mais 
MT estão previstos R$ 936,4 
milhões em investimentos 
em infraestrutura e na área 
pedagógica até 2022. Além 
disso, o governador destacou 
que o Banco Mundial ofere-
ceu 100 milhões de dólares 
para Mato Grosso investir ex-
clusivamente na educação 
pública.

“Esses 100 milhões de 
dólares são recursos extras. 
Só em recursos próprios do 
Estado, neste ano, serão mais 
de R$ 300 milhões”, disse 
o governador, completan-
do que o investimento certo 
pode fazer da educação fonte 
de oportunidades.

DESAFIO NA
EDUCAÇÃO
O secretário de Educa-

ção, Alan Porto, afirmou que 
as parcerias com os prefei-
tos são fundamentais para 
que mais obras sejam reali-
zadas nos municípios e res-
saltou que a assinatura dos 
convênios é um dia históri-
co para a educação de Mato 
Grosso. “Os prefeitos foram 
fundamentais para que este 
momento se concretizasse. 
Os deputados também não 
mediram esforços para que 
os investimentos realmente 

CONVÊNIOS. Recursos serão para construção de 3 novas escolas, 8 reformas, entre outras ações
Foto: DaviD Borges

Serão construídas 22 quadras poliesportivas 

Área fica localizada no Jardim Europa 

objetivo foi buscar parcerias entre Poder Público e 
entidades Ari Lafin assinou ordens de serviço com os 

investimentos 
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Infraes-
trutura e Obras de Nova Mu-
tum iniciou os trabalhos de 
terraplanagem na área locali-
zada no Jardim Europa onde 
será construída uma nova cre-
che com capacidade de aten-
der 300 crianças. A vencedora 
do processo licitatório é a em-
presa MI construtora de obras 
LTDA. Serão investidos na 
obra R$ 2,8 milhões, o prazo 
para conclusão da nova escola 
é de 10 meses após assinatura 
da ordem de serviço.

A unidade contará com 
10 salas de aula, brinquedote-
ca, acessibilidade, espaços de 
recreação e lazer, refeitório, 
cozinha, lavatórios, banheiros, 
ala administrativa e capacida-
de para atender 300 alunos. 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Colíder, 
Hemerson Máximo, o Mani-
nho, reuniu-se com represen-
tantes do Sebrae para discutir 
ações e parcerias. Estiveram 
presentes Sandro Rossi de 
Carvalho, gerente de políticas 
públicas do Sebrae de Mato 
Grosso; Lourenço Marani, se-
cretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo e Benedito Bri-
to, secretário de Agricultura. 
Durante o encontro, o repre-
sentante falou do interesse 
do Sebrae em intensificar as 
ações no município visando o 
fortalecimento do empreen-
dedor local.

“Estamos conversando 
com o prefeito Maninho para 
firmar essa parceria para au-
xiliar todas as pessoas que 
querem empreender com 
sucesso. As micro e pequenas 
empresas são responsáveis 
por mais de 80% da geração 
de empregos em qualquer 
município, então apoiar es-

O secretário Onésio Botelho 
explica que esse serviço de 
terraplanagem sempre é feito 
pela pasta.

sas empresas é fundamental, 
pois estamos falando em ge-
ração de renda, e dinamismo 
da economia, certamente o 
pequeno compra no muni-
cípio e vende no município”, 
disse Rossi.

Maninho afirmou que 
essa ação visa fortalecer o 
comerciante e o produtor 
rural, e consequentemente 
incentivar a regularização 
dos empreendimentos in-
formais na cidade. “Isso faz 
parte do nosso plano de go-
verno, essa reunião é para 
fortalecer a parceria com o 
Sebrae, fomentar a economia 
e dar atenção para o peque-
no produtor e as empresas 
do município. Colíder nasceu 
para ser polo, e para que isso 
aconteça nós precisamos de 
políticas públicas que já de-
ram certo, assim firmamos 
essa cooperação no sentido 
de um comércio mais forte, 
onde o produtor rural, os pe-
quenos e médios sejam valo-
rizados e bem assistidos”.

NOVA MUTUM

iniciada terraplanagem da área 
onde será construída nova creche

COLÍDER

Prefeito e Sebrae discutem incentivo
ao produtor rural e comércio local

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, assinou três or-
dens de serviço com os in-
vestimentos de mais de R$ 
910 mil. A primeira ordem 
assinada foi referente à obra 
de construção do saguão 
da Escola Municipal Fran-
cisco Donizetti, obra com o 
investimento de aproxima-
damente R$ 500 mil, com 
o prazo estimado para con-
clusão de 120 dias.

A diretora da escola 
Francisco Donizetti, Marta 
Copati está muito feliz com 
essa conquista. “Estamos 
muito felizes, era uma ne-
cessidade de anos, que ago-
ra está se concretizando, 
agradecemos à Adminis-
tração Municipal, pois esse 
espaço será bem utilizado, 
inclusive para realização de 
reuniões com os pais e tam-
bém para os alunos fazerem 
suas refeições”, afirmou a 
diretora.

Na sequência, o che-
fe do Executivo municipal 
assinou a ordem de servi-
ço autorizando o início das 
obras referente à conclu-
são da primeira etapa da 
Delegacia de Polícia Civil. A 

nova delegacia está sendo 
construída na esquina da 
Avenida Los Angeles com 
Rua Sacramento, no Jardim 
Califórnia. A obra referente 
à conclusão desta primeira 
etapa está estimada em R$ 
297 mil, com prazo de 90 
dias para conclusão.

Para o delegado Már-
cio Portela, com a nova de-
legacia os servidores irão 
trabalhar mais motivados. 
“Quem ganha com isso é a 
população, que utilizará um 
espaço melhor e de qualida-
de, além disso, os servidores 
se sentirão mais motivados, 
trabalhando em um am-
biente com mais conforto e 
qualidade”, afirmou Portela.

Por fim, visando me-
lhorar o trânsito do muni-
cípio, o chefe do executivo 
municipal assinou a ordem 
de serviço no valor de R$ 115 
mil, autorizando a constru-
ção de redutores de velo-
cidade e faixas elevadas no 
prazo de 90 dias. Os locais 
que serão instalados redu-
tores de velocidade e faixas 
elevadas serão definidos 
por uma equipe técnica que 
faz a avaliação, e, havendo 
a necessidade, autoriza a 
construção.

SORRISO

R$ 910 mil serão 
investidos em
educação, trânsito 
e delegacia

“Esse já um movimento 
de rotina em todas as obras 
executadas pela prefeitura 
de Nova Mutum, executamos 

a terraplanagem para que na 
sequência na empresa vence-
dora da licitação possa iniciar 
as obras da creche”, detalha.

aconteçam”.
Porto enfatizou que a 

infraestrutura das escolas é 
apenas um dos desafios da 
educação, junto com a parte 
pedagógica. Hoje, mais de 
300 precisam de algum tipo 
de intervenção e com o Pro-
grama Mais MT isso será pos-
sível.

Destacou que o am-
biente escolar é de extrema 

importância para a aprendi-
zagem dos estudantes e isso 
passa pela infraestrutura. 
“Vamos garantir ambientes 
adequados para nossos pro-
fissionais da educação e para 
nossos estudantes”, enfati-
zou.

CONVÊNIOS
Dentro do pacote de 

obras está a construção de 

três novas escolas em Peixo-
to de Azevedo, Primavera do 
Leste e Querência. Os convê-
nios também são para am-
pliações em oito escolas esta-
duais, localizadas em Campo 
Novo do Parecis, Nova Canaã 
do Norte, Sapezal e Sorriso.

Vinte e duas escolas vão 
ganhar uma nova quadra po-
liesportiva. Os municípios be-
neficiados são: Campo Novo 

do Parecis, Figueirópolis 
D’Oeste, Juscimeira, Norte-
lândia, Nova Lacerda, Peixoto 
de Azevedo, Porto Alegre do 
Norte, Primavera do Leste, 
Querência, Santa Rita do Tri-
velato e Sorriso.

Além disso, entre os 
convênios ainda há aquisição 
de micro-ônibus, compra de 
mobiliários e equipamentos, 
como ar condicionado.
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Sema disponibiliza formulário para
autorizar limpeza de pasto no Pantanal
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema) dis-
ponibilizou na seção “Termos 
de Referência” do site www.
sema.mt.gov.br as orienta-
ções, formulário padrão, e do-
cumentos necessários para 
que os proprietários de áreas 
no Pantanal, planície alagável 
do Alto Paraguai, solicitem a 
autorização para restauração 
(limpeza) campestre.

A modalidade está dis-
ponível aos pantaneiros a par-
tir da publicação do Decreto 
785/2021 publicado no Diário 
Oficial, que foi construído com 
a consultoria técnica da Em-
brapa Pantanal. A autorização 
emitida pela Sema terá valida-
de de três anos.

De acordo com o ato nor-
mativo, a autorização para res-
tauração de campos só será 
emitida para áreas que este-
jam localizadas dentro das ca-
tegorias de vegetação “pasta-
gens”, “formação campestre”, 
“formação savânica” e “cam-
pos alagados”, delimitadas no 
mapa elaborado pela Embra-
pa. A autorização se restringe 
às áreas do tipo campo inun-
dável, campo não inundável, 

campo de murundu e tipos 
de vegetação de savana colo-
nizadas por espécies arbóreas 
monodominantes, desde que 
não configurem uma forma-
ção florestal.

O decreto especifica 
quais são os capins nativos dos 
campos do Pantanal, como 
por exemplo, os capins do tipo 
mimoso, capim de capirava, 
capim do brejo, dentre outros. 
O texto também define quais 
são as espécies arbustivas do-
minantes que caracterizam 
uma área que pode ser res-
taurada, como algodão-bravo 
e assa peixe. E enumera quais 
sãos os critérios que determi-
nam que a área ainda não se 
trata de uma formação flores-
tal. A regulamentação proíbe 
a retirada de vegetação das 
elevações naturais do Pan-
tanal, como as cordilheiras 
e murundus e também não 
permite a implantação de di-
ques e drenos, superficiais ou 
profundos, visando a alterar 
o regime hidrológico em am-
bientes na planície inundável 
do Pantanal, com o objetivo 
de manejar a vegetação para 
pecuária extensiva.

Conforme o artigo 10º, “o 
uso do fogo para manejo di-

Foto: Divulgação

Decreto especifica quais são os capins nativos dos campos do Pantanal

NOVO DECRETO. Área a ser restaurada deve ser identificada no mapa produzido por profissionais da Embrapa

reto da vegetação campestre 
ou para remoção de coivaras 
e leiras de material lenhoso já 
removido, deverá ser precedi-
do da autorização de queima 

controlada e atendimento as 
medidas impostas pelo órgão 
ambiental no ato autorizativo”. 
A queima não poderá ser feita 
no período proibitivo de uso 

do fogo.
Para evitar qualquer ris-

co de incêndio florestal, o pro-
prietário não poderá acumular 
o material oriundo da limpeza 

DA REPORTAGEM

Os dados coletados pelo 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) a respeito da comer-
cialização da soja demons-
traram que as negociações 
da safra disponível alcança-
ram 99,97% do volume pro-
duzido, praticamente encer-
rando a temporada 19/20. O 
maior avanço, contudo, foi 
para as safras futuras. Com 
relação à safra 20/21, o volu-
me negociado avançou 2,09 
pontos percentuais em um 
mês e conta com 68,54% da 
produção comercializada. Os 
produtores ainda estão apre-
ensivos quanto ao desfecho 
da safra, pois, apesar de as 
chuvas terem melhorado a 
partir de dezembro, a maior 
parte das lavouras se encon-
tra em enchimento de grão, 
ou seja, sensível às variações 
climáticas.

Já a safra 21/22 alcan-

DA REPORTAGEM

O Sindicato Rural de 
Nova Xavantina conta com 
novo presidente. Trata-se do 
produtor rural Artemio An-
tonini, 71 anos.  Ele substitui 
Endrigo Dalcin no comando 
sindical pelo próximo triênio. 
Artemio é formado em técni-
co agrícola e administração 
de empresas.

Sempre esteve ligado à 
agricultura, ao setor de trans-
portes e ao próprio Sindicato 
Rural. Incentivador da hidro-
via rio das Mortes/Araguaia/
Tocantins, Antonini está em 
Mato Grosso desde 1982. Anto-
nini vai prosseguir ao trabalho 

DA REPORTAGEM

Uma comitiva de pro-
dutores e representantes da 
classe produtiva do Vale do 
Araguaia participou segunda 
e terça-feira (18 e 19) do Dia 
de Campo Soja em Solos Are-
nosos em Campo Novo do 
Parecis, que apresentou re-
sultados da safra 2020/2021, 
realizado pelo Centro de 
Aprendizagem e Difusão 
(CAD), conhecido como CAD 
Parecis.

O CAD Parecis é uma 
parceria entre a Aprosoja-MT 
e a Fundação Mato Grosso. O 
objetivo é desenvolver pes-
quisas com foco no mane-
jo do sistema produtivo da 
soja em solos arenosos. A 
área total do CAD possui 88 
hectares com textura do solo 
variando entre 35% e 7% de 
argila, destinados à pesquisa. 
Este ano, devido às restrições 
da pandemia, as turmas de 
visitação foram divididas em 
três períodos, com limitação 
de 100 pessoas cada turma. 
A participação foi restrita ao 
produtor rural associado da 
Aprosoja-MT. O evento se-
guiu todos os protocolos de 
segurança para evitar a dis-
seminação do Covid-19.

Conforme o delegado 
de núcleo da Aprosoja, o pro-

dutor de Canarana-MT, Ma-
theus Goldoni, no evento foi 
possível “verificar experiên-
cias em áreas arenosas, como 
a rotação de culturas, novas 
experiências com consolida-
ção, consórcio. Conhecer no-
vas áreas e novos manejos, já 
que lá é uma realidade dife-
rente da nossa aqui do Vale, 
onde começa chover mais 
cedo, por exemplo”. Além de 
Matheus, também estiveram 
na comitiva, além de produ-
tores, o vice-presidente leste 
da Aprosoja, Diego Dallasta, 
bem como o delegado coor-
denador de núcleo, Cláudio 
Tomm (ambos de Canarana), 
além de representantes do 
núcleo de Gaúcha do Norte.

Durante o CAD, que teve 
a presença do recém eleito 
presidente da Aprosoja, Fer-
nando Cadore, houve uma 
reunião da diretoria da asso-
ciação com produtores, no 
intuito de apresentar as di-
retrizes da gestão e levantar 
as demandas da base. Den-
tre as pautas discutidas, os 
produtores tiraram dúvidas 
e apresentaram questões so-
bre o CAD Parecis, pesquisas 
científicas, logística, Fethab, 
levantaram discussão sobre 
venda de terras para estran-
geiros e elogiaram o projeto 
Classificador Legal.

Comparação é com a atual safra 

Artemio Antonini é produtor rural e tem 71 anos

Comitiva esteve em Campo Novo na terça 

SOJA

Comercialização da safra 21/22 
segue em ritmo mais avançado

NOVA XAVANTINA

Artemio Antonini é o novo
presidente do Sindicato Rural

VALE DO ARAGUAIA

Comitiva de produtores 
participa do CAD Parecis

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

já desenvolvido pela diretoria 
anterior da entidade. Forte 
defensor do agronegócio, Ar-

no interior ou nas bordas de 
capões e cordilheiras, ou ainda 
áreas de preservação perma-
nente, por constituírem mate-
rial de alta combustibilidade.

çou 15,95% de comercializa-
ção, após caminhar 2,98 p.p. 
no último mês – são 11,13 p.p. 
à frente da safra anterior 
no mesmo período do ano 

passado. O ritmo de comer-
cialização também segue a 
frente da média histórica dos 
últimos cinco anos. Os pre-
ços médios comercializados 

no último mês ficaram em 
R$ 159,90/sc, R$ 132,66/sc e R$ 
109,90/sc, para as safras 19/20, 
20/21 e 21/22, respectivamen-
te.

temio Antonini ressaltou, após 
eleito, que o movimento sin-
dicalista está sempre soman-

do com os demais setores da 
economia, a construção de 
um Brasil pujante.



PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, 
CNPJ: 02.108.194/0001-79, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so - MT – SAMA a RENOVAÇÃO da Licença de Operação 
(LO) da atividade de: 46.83-4-00 - Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo. Endereço: Avenida Sudeste, nº 11.73, Centro. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

EL SHADAI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP E OUTROS, CNPJ: 
06.980.232/0001-30, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so - MT - SAMA, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL e 
LICENÇA DE OPERAÇÃO para B.R. PARTICIPACOES, 
INVESTIMENTOS E COMPRA E VENDA LTDA, CNPJ: 
32.556.324/0001-05, com atividade de: 41.10-7-00 - In-
corporação de empreendimentos imobiliários (Loteamento 
Master Ville 1ª Etapa). Implantado no Município de Sorriso 
- MT, endereço: Rua 09 de Maio e outras ruas e avenidas, 
Loteamento Valo. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

O SR.CARLOS EDUARDO BORCHARDT, 
CPF:013.509.971-45, RESIDENTE E DOMICILIADO NA 
RUA WILSON GEOVEDI N°968, BAIRRO: CENTRO,NO  
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ-MT VEM TORNAR PÚ-
BLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE), A LICENÇA DE ADE-
SÃO E COMPROMISSO(LAC) DE ARMAZÉM E SILO, 
LOCALIZADO NAS COORDENADAS S11°18’12” E W 
56°50’11.00”NO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ-MT.

A empresa Carlos Alvarenga de Souza – ME (Nome fan-
tasia - Gás 24h), CNPJ nº 36.366.170/0001-31, localizada 
no município de Guarantã do Norte-MT, na Av. das Sibi-
pirunas, nº 1100, Bairro Cidade Nova, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente 
de Guarantã do Norte-MT, a Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e de Operação (LO) concomitantemente, 
com fins de regularização da atividade de Comércio vare-
jista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

SANTA BRÍGIDA LOTEAMENTOS LTDA com CNPJ No. 
33.903.374/0001-76 com sede empresarial Estrada Mu-
nicipal Brígida, lote 252 Bairro: Bairro Angélica Município: 
SINOP.  UF: MT Torna publico que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA a Licença de Prévia 
e Licença de Instalação, para a atividade CONDOMÍNIO 
DE CHÁCARAS DE RECREIO. Não EIA/RIMA.

A empresa MADEIREIRA NARDI EIRELI, CNPJ 
31.318.428/0001-00, torna público que requereu à SEMA 
o pedido de renovação de Licença de Operação, com ativi-
dade de Serraria com desdobramento de madeira em bru-
to, no município de Feliz Natal-MT. Não EIA/RIMA.(Acácia 
Florestal Engenharia-fone (66) 3532-3297).

A empresa VS GALVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS, CNPJ 39.982.808/0001-57, torna público que 
requereu à SEMA a emissão de Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, com atividade de 
Serraria com desdobramento de madeira em bruto, comér-
cio atacadista de madeira e produtos derivados e comércio 
varejista de madeira e artefatos no município de Santa 
Carmem-MT. Não EIA/RIMA.(Acácia Florestal Engenharia-
-fone (66) 3532-3297).

ANA CARLA FELICIO - ME, CNPJ 14.510.148/0001-80, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, 
a Renovação da Licença de Operação (LO) para serviços 
de Atividade médica ambulatorial restrita a consultas / Ativi-
dade médica ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos / Atividade médica ambulatorial 
com recursos para realização de exames complementares 
/ Atividades de atenção ambulatorial não especificadas an-
teriormente, localizada na AV. João Batista Francio, N 1546 
B, Recanto dos Pássaros, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

 PROCESSO: 03/2021 MODO DE DISPUTA ABERTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna 
público para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital Comple-
mentar 01 da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 02/2021, cujo obje-
to 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 Guari-
ta - MT.  Informações disponíveis 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, fone: (66) 3574-1404 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.
mt.gov.br. O Edital Complementar encontra-se a disposição dos interessados 
no site https://licitanet.com.br/ e, Portal Transparência pelo site https://www.
novaguarita.mt.gov.br/Transparencia/. 

Nova Guarita, MT 20 de Janeiro de 2021
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial

RESOLUÇÃO Nº. 01/CMAS/2021

DISPÕE SOBRE A DISCUSSÃO, VOTA-ÇÃO E  APROVAÇÃO DE SALDOS A 
REPROGRAMAR DO EXERCÍCIO DE 2020, DAS CONTAS DE RECURSOS 
PMNX FNAS GBF, FNAS PSB, FEAS FMAS, BPC ESCOLA E RECURSOS 
DO FUMIS.
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Nova Xavantina 
MT, nomeado através da Portaria nº. 445, de 23 de abril de 2019, alterada pela 
Portaria nº 306/2020 de 31/03/2020, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas nos termos da Lei Municipal nº. 658, de 11 de março de 1996 e 
do Regimento Interno, de 29 de março de 1996;Considerando as decisões do 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, na 1ª Reu-nião Ordinária, 
realizada às 15h do dia 19/01/2021, na sala de multiuso da SMAS – Secretaria 
Municipal de Assistência Social,
RESOLVE:
I. Apreciar, discutir e aprovar  a reprogramação de saldos no valor 
de R$ 124.916,82 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e dezesseis reais 
e oitenta e dois centavos), referentes as contas correntes nº 23.784-1 Banco 
do Brasil PMNX FNAS GBF, saldo de R$ 29.359,56; CC nº 23.785-X FNAS 
GSUAS saldo de R$ 10.501,18; CC nº 23.786-8 PMNX FNAS PSB valor de 
R$ 47.827,41; CC nº  23.314-5 FEAS FMAS saldo de R$ 36.578,12; CC nº 
25.919-5 BPC ESCOLA valor de R$ 595,93 e CC nº 15.600-0 FUMIS valor de 
R$ 54,62. 
II. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Xavantina MT, 19 de janeiro de 2021.
ADERIVALCIO SILVA BENEVIDES

Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 03/02/2021, 
às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada 
ao registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de gás lique-
feito de petróleo - GLP e de vasilhame P13. Os interessados poderão consultar 
o Edital, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-
-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 19 de janeiro de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA 
S/A, CNPJ:03.439.544/0001-42.Torna público que reque-
reu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA a Li-
cença florestal  (LF), para FAAZENDA SÃO FRNACISCO 
- REMANESCENTE, Município de SÃO JOSE DO XINGU/
MT. Não determinado EIA/RIMA RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

A Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. - 
EBTE, CNPJ 10.319.371/0001-94, torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso - 
SEMA/MT a Licença de Operação 323397/2020, válida até 
15/12/2025, para operar a Linha de Transmissão de 230 kV SE 
Nova Mutum - SE Sorriso - SE Sinop, nos municípios de Nova 
Mutum, Lucas do Rio Verde, Vera, Sorriso e Sinop - MT.

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E 
GERIÁTRICAS, FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTAÇÃO ORAL E 
E N T E R A L ,  D I E TA S  L Í Q U I D A S ,  L E I T E S  E S P E C I A I S  E 
SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
PACIENTES CARENTES E/OU ACAMADOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (S.U.S.), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 22/01/2021 até às 
08:00 horas do dia 04/02/2021 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 05/02/2021 as 09:00 horas (horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do s i te www.sorr iso.m t.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE 
SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021

Marisete M. Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, o resultado do CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE IMAGEM E ESPECIALIDADES, ELENCADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), a empresa CREDENCIADA E HABILITADA:  F. 
PICOLI, CNPJ Nº 30.095.282/0001-19 devidamente credenciada. A 
e m p r e s a  U N I C E U  –  C L Í N I C A  E S P E C I A L I Z A D A  E M 
ULTRASSONOGRAFIA EIRELI, CNPJ Nº 29.123.685/0001-45 não 
credenciadas, devido a não atender os requisitos do edital.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 027/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES DE LIMPEZA HOSPITALAR 
PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO MICROBIOLÓGICA/HIGIENIZAÇÃO 
E CONTAINER PLÁSTICO PARA LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' 
CONFORME A SEGUIR, EMPRESAS VENCEDORAS: EMPRESA 
VENCEDORA: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 05.299.150/0001-61 ITENS VENCEDORA - 840519 - 
R$1.400,00, VALOR TOTAL R$ R$42.000,00. EMPRESA VENCEDORA: 
STERILLIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA. CNPJ/CPF Nº 16.102.524/0001-23 ITENS VENCEDORA - 844948 
- R$2.150,00, - 840369 - R$4.450,00, - 844950 - R$105,00, - 844946 - 
R$175,00, VALOR TOTAL R$ R$590.650,00. EMPRESA VENCEDORA: 
MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF Nº 
07.508.571/0001-80 ITENS VENCEDORA - 845078 - R$350,00, - 845079 
- R$350,00, VALOR TOTAL R$ R$8.400,00. VALOR TOTAL GERAL 
R$641.050,00.

Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE N° 008/2020

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n° 2.525, centro, na cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar o resultado do CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, ELENCADOS NO PRESENTE TERMO 
DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), a empresa CREDENCIADA E HABILITADA: 
BRENO TRENTTO, CNPJ Nº 36.808.837/0001-09.

DO CREDENCIAMENTO DA INEXIGIBILIDADE N° 005/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 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. 009/2021, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE COMPRESSORES DE AR E PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO PARA COMPRESSORES DE AR, PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Cuiabá está a apenas 1 ponto
de conseguir inédito acesso
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Falta apenas um ponto. 
Apenas um empate em duas 
partidas separa o Cuiabá do 
inédito acesso à Série A do 
Campeonato Brasileiro 2021. 
A equipe do técnico Allan Aal 
fez uma ótima campanha 
em 2019 e flertou com o G4, 
mas na temporada seguinte 
a regularidade foi a tônica do 
Dourado, que depende das 
próprias pernas para levar 
Mato Grosso novamente à 
elite nacional.

A 35ª rodada da Série B 
começou na terça (19) e foi 
concluída nesta quarta (20) – 
as partidas, porém, termina-
ram após a conclusão desta 
edição, o que não impacta 
diretamente na análise da 
classificação – com quatro 
postulantes às últimas duas 
vagas em campo. Em con-
fronto direto, o Avaí segue 
firme após uma surpreen-
dente goleada por 5 a 2 so-
bre o Juventude no Estádio 
da Ressacada.

Enquanto isso, o CSA 
venceu o Botafogo-SP, fora 
de casa, por 3 a 1, resultado 
que impedia o Cuiabá de 
conseguir o acesso anteci-
pado, independente do pla-

car do jogo do Dourado em 
Curitiba. Mesmo assim, a 
equipe fez mais uma partida 
consistente e, com total pro-
priedade e domínio, venceu 
por 2 a 0, com gols de Elvis 
e Yago César.  Com a vitória, 
o Cuiabá chegou a 61 pon-
tos, seguido por CSA, quarto 
com 56, e Juventude, quinto 
com 55. Ponte Preta e Ope-
rário-PR, que entraram em 
campo ontem e poderiam 
chegar apenas a 54 nesta ro-
dada, e Avaí, com 52 pontos, 
são as outras equipes com 
chances de acesso.

Portanto, com 6 pon-
tos de vantagem para o 5º 
colocado, o Cuiabá precisa 
apenas de um empate nas 
duas últimas partidas para 
definir matematicamente 
seu acesso à Série A. O jogo 
mais importante dos 20 anos 
de história do Dourado será 
na sexta-feira (22), às 20h30, 
na Arena Pantanal, diante 
do Sampaio Correa. A equipe 
pode até conseguir o aces-
so antes mesmo de entrar 
em campo. Seus adversários 
diretos já terão entrado em 
campo: o Juventude recebe 
o desesperado Figueirense, 
às 15h, enquanto o CSA tam-
bém joga em casa diante 
do desinteressado Brasil de 

Foto: Divulgação

Elvis comemora gol contra o Paraná: acesso quase garantido

SÉRIE B. Equipe venceu o Paraná e agora só precisa de um empate em dois jogos para chegar à Série A

Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras
contra o Corinthians 

Foto: Marcos ribolli

DA REPORTAGEM

O meia Raphael Veiga, 
autor de dois gols, foi um dos 
grandes nomes do Palmeiras 
na goleada de 4 a 0 sobre o 
Corinthians, na última segun-
da-feira, no Allianz Parque. O 
jogador explicou como tem 
feito da atual temporada a 
sua melhor no clube – depois 
de não ter muito destaque 
em anos anteriores.

“Foi principalmente 
quando comecei a ter mais 
sequência. Em 2017 e um 
pouco em 2019, eram muitos 
jogadores. É importante ter 
um elenco assim, mas jogava 
um jogo, saía no outro e não 
conseguia ter muita sequên-
cia. Esse ano, no final com o 
Luxemburgo, comecei a fazer 
mais jogos e jogar mais per-
to do gol, um lugar em que 
gosto de jogar. Foi a partir 
daí que as coisas começaram 
a acontecer”, disse o jogador.

Raphael Veiga também 
analisou a luta do Palmeiras 
para ser campeão em três 
frentes: Libertadores (é fina-
lista), Copa do Brasil (tam-
bém é finalista) e Campeona-

to Brasileiro (está em quinto).
“Não dá para cravar 

nada. O futebol não é ma-
temática exata. Mas a gente 
vai fazer de tudo para que 
aconteça. Um tempo atrás, a 
gente teve um surto de Covid 
e perdemos 19 ou 20 jogado-
res. Mesmo assim, a gente 
conseguiu manter um nível 
legal, ganhar jogos. A gente 
tem jogos importantes, Li-
bertadores, Copa do Brasil, 
mas a gente vai continuar 
fazendo o que a gente tem 
feito, competindo, colocando 
intensidade, e quando ter-
minar o campeonato vamos 
ver a posição em que a gente 
está”. O jogador ainda falou 
sobre a esperança de chegar 
à seleção brasileira. Ele disse 
que é um objetivo. “É um so-
nho meu e de qualquer atle-
ta, principalmente no Brasil. 
A gente nasce e cresce com 
isso. Mas eu sei, tenho os pés 
no chão, que para chegar lá 
tenho que viver o hoje mui-
to bem. É continuar fazendo 
bons jogos, fazendo gols, que 
só assim as coisas vão acon-
tecer na minha vida”, com-
pletou.

PALMEIRAS

Raphael Veiga explica 
como cresceu e sonha 
com Seleção

DA REPORTAGEM

O Santos segue se pre-
parando para enfrentar o 
Fortaleza, nesta quinta (21), 
às 18h, no Castelão, pela 31ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O elenco treinou na 
terça, no CT Rei Pelé, e de-
pois embarcou para o Cea-
rá. O técnico Cuca escalará 
um time quase todo reserva. 
Grande parte dos titulares 
sequer viajou. Uma possível 
escalação do Santos é a se-
guinte: João Paulo; Madson, 
Laércio (Luiz Felipe), Alex e 
Felipe Jonatan; Vinicius Ba-
lieiro, Sandry e Jean Mota; 
Lucas Braga, Bruno Marques 
(Marcos Leonardo) e Arthur Gomes. Alison (Covid-19), 

Luan Peres (torção no tor-

Cuca deve escalar Santos reserva hoje

SANTOS

Cuca terá time reserva
hoje contra o Fortaleza

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM

Após vencer o Goiás por 
3 a 0 na noite de segunda-fei-
ra, em Goiânia, o Flamengo 
seguiu direto para Brasília. A 
delegação rubro-negra che-
gou à capital brasileira por 
volta das 4h da terça. Nesta 
quinta-feira, acontecerá no 
Estádio Mané Garrincha o 
confronto direto diante do 
Palmeiras, outro concorrente 
ao título no Brasileirão.

As duas equipes estão 
próximas na tabela, com o 
Flamengo somando 52 pon-
tos e o Verdão com um ponto 
a menos. O duelo, portanto, é 
chave, principalmente para o 
Fla, que só tem o Brasileirão 
para disputar. 

O Palmeiras, entretanto, 
irá jogar a final da Libertado-
res contra o Santos, no dia 
30, e a final da Copa do Brasil 
contra o Grêmio, em feverei-
ro.

Após os 3 a 0 diante do 
Goiás, o técnico Rogério Ceni 
falou sobre a tranquilidade 
adquirida com o resultado e a 
boa atuação. “Tranquilidade 
nós temos para desenvolver 
o trabalho aqui. Vitória você 

mede momentaneamente. 
O torcedor fica feliz, mas 

a confiança existe sempre. 
Trabalho fazemos bem dire-
cionado. A vitória traz alegria, 
satisfação, você tem Gerson 

CLIMA DE DECISÃO

Flamengo inicia preparação para
‘final’ contra o Palmeiras

Bruno Henrique em lance na vitória sobre o Goiás 
no próximo jogo, começa a 
ter mais competição nas po-
sições, e isso ajuda a elevar o 
nível de jogo. Hoje, o time fez 
um grande jogo”, disse.

Para enfrentar o Pal-

nozelo) e Jobson (lesão gra-
ve no joelho) são desfalques 

meiras, o meia Gerson retor-
na de suspensão. 

Além disso, Ceni pode 
ganhar outro reforço, já que 
Diego Alves tem chance de 
retornar ao gol rubro-negro.

certos. O Peixe está na oitava 
colocação do Brasileirão.

Pelotas. Caso um dos dois ti-
mes não vença, a equipe ma-
to-grossense sobe. E ainda 
que vençam, o Cuiabá preci-
sará apenas empatar com os 
maranhenses.

MT DE VOLTA
À SÉRIE A
Já faz muito tempo que 

Mato Grosso não coloca uma 
equipe na elite nacional. Mais 
precisamente 35 anos. O Di-
ário do Estado MT levantou 
o histórico do Campeonato 
Brasileiro – unificado – para 
conferir que, em 1986, o Ope-
rário-VG foi o último repre-
sentante do estado. Naque-
le ano, que teve o São Paulo 
campeão contra o Guarani, o 
Chicote da Fronteira fez uma 
campanha fraca, com ape-
nas uma vitória, um empate 
e oito derrotas, terminando 
em 48º e último lugar.

Pelo regulamento, de-
veriam ter sido rebaixados 
os clubes desclassificados, 
entre eles o Operário. Po-
rém, devido a uma virada de 
mesa e organização da Copa 
União pelo Clube dos Treze, 
e não pela CBF, tudo isso foi 
desconsiderado e os clubes 
convidados para participar 
do torneio de 1987, divididos 
em divisões, sem respeitar o 

critério técnico.
Operário e Mixto, en-

tão, participaram do Módu-
lo Branco do campeonato 
de 1987, mas equivalente à 
quarta divisão. De lá para cá, 
o Luverdense chegou mais 
próximo do acesso em 2016, 
quando terminou na 9ª posi-

ção, tendo alcançado em de-
terminada rodada o 5º lugar. 
Porém, apesar de flertar com 
o G4, perdeu fôlego e acabou 
não brigando diretamente 
para subir. No ano seguinte, 
a campanha foi muito ruim e 
o time de Lucas do Rio Verde 
acabou rebaixado à Série C.

PRÓXIMOS JOGOS
Na próxima rodada, a 

penúltima da Série B, o Cuia-
bá encara o Sampaio Corrêa, 
amanhã, na Arena Pantanal. 
O Paraná joga na terça (26), 
quando visita o lanterna e já 
rebaixado Oeste, às 18h15, na 
Arena Barueri.
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DA REPORTAGEM

Indiavaí receberá ape-
nas 28 doses da vacina contra 
o novo coronavírus (Covid-19), 
sendo 26 para profissionais 
de saúde e duas para idosos 
institucionalizados. Já o me-
nor município do estado, Ara-
guainha, receberá 35 doses 
neste primeiro lote. No total, 
Cuiabá receberá 17.184.

Os municípios-polo do 
estado receberão uma quan-
tidade maior e irão distribuir 
para os menores. Rondonó-
polis, por exemplo, receberá 
9.956 doses, mas ficará com 
somente 5.166. Já Sinop, 7.719 
doses, mas ficará com 3.667.

A Comissão Intergesto-
res Bipartite do Estado (CIB) 
definiu o critério de distribui-
ção das 126.160 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19 aos 
141 municípios de Mato Gros-
so. A Minuta de Resolução 
CIB deverá ser seguida pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT), de acordo com as 

CORONAVAC

Indiavaí receberá 
28 doses e Cuiabá 
total de 17.184

Além dos barracos, também foram inutilizados 11
motores estacionários

prioridades estipuladas pelo 
Ministério da Saúde.

A CIB é composta por 
membros do Conselho das 
Secretarias Municipais de 
Saúde e da SES. Dentre os 
grupos prioritários, estão os 
trabalhadores da saúde – 
como vacinadores da Aten-
ção Básica, profissionais dos 
hospitais pactuados no Plano 
de Contingência Estadual de 
enfretamento à Covid-19, tra-
balhadores de institutos de 
longa permanência para ido-
sos –, indígenas que vivem 
em aldeias, pessoas idosas 
acima de 60 anos e pessoas 
com deficiência que vivem 
em asilos e/ou instituição psi-
quiátricas.

Após a distribuição, as 
vacinas deverão ser arma-
zenadas pelos municípios, 
respeitando as condições de 
armazenamento estabeleci-
das pela fabricante e Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e com o apoio 
da segurança pública.

Adolescente é condenada a 3 anos de 
internação em regime socioeducativo
DA REPORTAGEM

A Justiça mandou in-
ternar, na última terça (19), 
a adolescente que atirou e 
matou Isabele Ramos Gui-
marães, 14 anos. A garota foi 
condenada a pena máxima 
de 3 anos de reclusão, poden-
do ser revista e atualizada a 
cada seis meses, em regime 
socioeducativo. A decisão é 
da juíza Cristiane Padim da 2ª 
Vara Especializada da Infân-
cia e Juventude de Cuiabá.

Conforme a decisão, a 
adolescente foi punida por 
ato infracional análogo ao 
crime de homicídio doloso, 
quando há intenção de ma-
tar, e qualificado. Isabele foi 
morta com um tiro no rosto 
disparado por sua melhor 
amiga, 15 anos, no dia 12 de 
julho, em um condomínio de 
luxo, em Cuiabá.

A jovem que efetuou o 
disparo chegou a ser apreen-
dida dois meses após o cri-
me, mas foi solta oito horas 
após a internação.

O CASO
No dia 12 de agosto, 

o laudo da Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Poli-
tec) apontou que a pessoa 
que matou Isabele estava 
com a arma apontada para o 
rosto da vítima, a uma distân-
cia que pode variar entre 20 
e 30 cm, e a 1,44 m de altura. 
A reconstituição do crime foi 
feita no dia 19 de agosto.

A polícia indiciou a au-
tora do tiro, que tem 15 anos, 
por ato infracional análogo 
a homicídio doloso no dia 2 
de setembro. A investigação 
concluiu que a versão apre-
sentada por ela, no decorrer 

do inquérito, era incompatí-
vel com o que aconteceu no 
dia da morte e que a conduta 
da suspeita foi dolosa, por-
que, no mínimo, assumiu o 
risco de matar a vítima.

O Ministério Público Es-
tadual (MPE) acusou a ami-
ga de matar Isabele — ato 
infracional análogo ao crime 
de homicídio doloso, quando 
há intenção ou assume o ris-
co de matar — e no dia 10 de 
setembro pediu a internação 
provisória dela. Seis dias de-
pois, a Justiça aceitou o pedi-
do do MPE, ordenou a inter-
nação da menina e deu início 
ao processo que tramita em 
sigilo. No entanto, a interna-
ção durou menos de 12 horas, 
porque a Justiça concedeu 
um habeas corpus a pedido 
da defesa dela. O Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
manteve a adolescente em 
liberdade até a conclusão do 
processo, com medidas cau-
telares, como não sair depois 
de meia-noite de casa e não 
ingerir bebida alcoólica. No 
processo, que está em sigilo, 
as testemunhas de defesa e 
acusação já foram ouvidas. 
Os pais da adolescente que 
matou Isabele também se 
tornaram réus no dia 17 de 
novembro por homicídio cul-
poso (quando não há inten-
ção de matar), posse ilegal 
de arma de fogo, entrega de 
arma de fogo a pessoa me-
nor, fraude processual e cor-
rupção de menores. O pro-
cesso ainda está tramitando 
e não houve pedido de prisão 
dos pais.

O pai responde por 
omissão de cautela na guar-
da de arma de fogo, já que 
teria obrigação de guardar 
as armas em local seguro. Já 

Foto: Instagram/reprodução

Isabele Guimarães Ramos foi morta aos 14 anos na casa da amiga

CASO ISABELE. Adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso e qualificado

DA REPORTAGEM

Equipes das secreta-
rias de Educação e Saúde 
de Lucas do Rio Verde esti-
veram reunidas para traçar 
metas e estratégias para o 
início do ano letivo 2021. 
Segundo a secretária de 
Educação, Elaine Lovatel, a 
necessidade de conversar 
com a equipe da Saúde é 
com o objetivo de se ob-
servar as medidas proteti-
vas contra a Covid-19 nas 
escolas.

A princípio as ativida-
des escolares terão início 
dia 1º de fevereiro somente 
online. A previsão é a que 
até o final de fevereiro te-
nham início as aulas com 
50% do público em sala. “As 
escolas estão preparadas 
para retomar as atividades 
com a metade das crian-
ças online e a metade pre-
sencial. Mas vamos iniciar 
monitorando a situação e 
aos poucos adequando o 
retorno dos alunos para as 
escolas. A gente acredita 
que ao diminuir os casos 
da doença, até junho espe-
ramos ter todo mundo em 
sala de aula”, comentou.

A secretária de Saúde, 
Fernanda Heldt Ventura, 
disse que o risco de trans-
missão da doença entre as 
crianças é baixíssimo, mas 

DA REPORTAGEM

Um fazendeiro, iden-
tificado como Rodrigo 
Cristiano Rancin, 43 anos, 
foi morto com um tiro na 
cabeça na terça (19), em 

A princípio, atividades escolares serão somente online

L.R.VERDE

Equipes da Educação e Saúde
discutem o retorno às aulas

PARANATINGA

Fazendeiro é assassinado com tiro
na cabeça em propriedade rural

Foto: olIveIra neto

Paranatinga. A vítima es-
tava trabalhando na pro-
priedade rural no momen-
to em que o crime ocorreu. 
O corpo do fazendeiro foi 
encontrado pela sua es-
posa, que imediatamente 

isso não elimina a preocu-
pação. Durante a reunião 
ela deixou claro que é favo-
rável o retorno das ativida-
des escolares, mantendo 
toda a cautela possível.

“A pessoas vão nos 
outros ambientes como 
supermercado, bares, igre-

jas ou mesmo no trabalho. 
Hoje quase ninguém está 
se mantendo em atendi-
mento remoto, à domicilio. 
A população está se mo-
vimentando e as crianças 
precisam voltar ao mínimo 
de normalidade pra que 
possam seguir adiante. 

Mas as famílias precisam 
esta seguras de que suas 
crianças vão está em um 
ambiente seguro e com 
todo cuidado de higiene. 
Agora, observando os devi-
dos cuidados eu vejo como 
fundamental o retorno às 
aulas”.

acionou a Polícia Militar.
Segundo ela, Rodrigo 

estava caído no chão com 
uma marca de tiro na ca-
beça. O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) foi acionado, mas 

o homem já estava sem 
vida. 

A PM chegou a rea-
lizar rondas pela região, 
mas nenhum suspeito foi 
localizado. A Polícia Civil 
investiga o caso.

o adolescente responde por 
ato infracional análogo ao 
porte ilegal de arma de fogo, 
porque transitou armado 
sem autorização.

O pai do namorado da 
adolescente que matou Isa-
bele é dono da arma usada 
no crime. Ele e o filho, que 
levou a arma até a casa da ré 

no dia da morte, também fo-
ram denunciados pelo MPE 
e se tornaram réus no dia 2 
de setembro. No fim de no-
vembro, o MPE pediu, pela 
segunda vez, a internação da 
adolescente acusada.

Os pais da adolescente 
que matou Isabele pediram 
à Justiça, em dezembro, uma 

nova perícia no DNA encon-
trado na arma do crime. O 
procedimento, segundo a 
defesa do casal, é para saber 
se o sangue encontrado no 
armamento é de Isabele. No 
mesmo pedido, o casal quer 
que seja feita outra perícia 
na parte externa do banheiro 
onde ocorreu o crime, como 

porta, maçaneta e armários, 
em busca de resquícios de 
pólvora nas superfícies. A de-
fesa do casal também ane-
xou imagens do namorado 
da filha com armas e pediu 
acesso a mensagens que ele 
apagou do celular. A Justiça 
ainda não respondeu aos pe-
didos.
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Casal cria baldes para transformar
restos de alimentos em adubo
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Formada em Enge-
nharia Civil pela Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Yasmin 
Rojas Fonseca, 25 anos, 
se juntou ao namorado 
Khayke Botelho Sonoha-
ta, 26, mesma formação, e 
criou baldes de composta-
gem para evitar desperdí-
cio de restos alimentares, 
transformando-as em adu-
bo. Somente no ano passa-
do, o casal conseguiu com 
o seu trabalho evitar que 61 
mil kg de resíduos orgâni-
cos fossem encaminhados 
para lixões e aterros.

O processo de com-
postagem leva cerca de 90 
dias para chegar no resul-
tado final, o adubo. São 30 
dias para leiria, onde é feito 
controle técnico de tem-
peratura e umidade. Pos-
teriormente, mais 30 dias 
maturando, momento em 
que o resíduo fica “descan-
sando”, transformando-o 
em adubo bruto. Mais 30 
dias e o adubo vira húmus, 
por meio de minhocas ca-
lifornianas que ficam res-
ponsáveis por todo esse 
processo final.

“Fazemos a gestão 
desses resíduos orgânicos. 
A pessoa ou a empresa se-
para esses resíduos num 
recipiente com tampa. 
[Então] trazemos aqui no 
pátio e fazemos a coleta 
de acordo com a deman-
da. [Coleta] comercial é ge-
ralmente diariamente ou 
três vezes na semana, já o 
residencial pode ser sema-
nalmente ou quinzenal-
mente”, explica Yasmin ao 
Olhar Conceito.

Yasmin conta que o 
negócio surgiu pouco tem-
po após se formar em En-
genharia Civil. Ela já gosta-
va de assuntos ambientais, 
fez estágios na sua área de 
formação, mas passou a 
não sentir tanta afinidade. 
Inicialmente, ela fazia os 
processos de composta-
gem para si e depois pas-
sou a investir no negócio, 
com auxílio do namorado. 
O negócio completou um 
ano no último dia 16 de ja-
neiro.

Ao longo de 2020, o 
casal conseguiu evitar que 
61 mil quilos de resíduos 
orgânicos fossem encami-
nhados para lixões e ater-
ros. Desta forma, em mé-
dia 46 mil quilos de CO² 
não foram emitidos.

Além do balde, há 
também um potinho. Se-
gundo Yasmin, o novo ta-
manho visa evitar ainda 
mais desperdício. No bal-
de, vão as cascas, frutas e 
verduras, não omitindo ne-
nhum tipo de cheiro, além 
do alimento predominan-
te. Já no potinho, o cliente 
coloca o resto de alimen-
tos que podem gerar mal 
cheio e coloca para conge-
lar. O segundo processo é 
todo opcional.

“Quando começamos, 
recebíamos apenas cas-
cas de frutas, ovos, filtros 
de café e outros. A gente 
começou a ver que tinha 
muito desperdício. As pes-
soas estavam jogando fora 
os cozidos, arroz, carne e 
ossos. Então fizemos uma 
instalação nova para tam-
bém receber esses resídu-
os, pensando no conceito 
de lixo zero”, explica.

O pátio onde o casal 

Casal transforma restos de comida em adubo

CUIABÁ. Iniciativa partiu de Khayke e Yasmin para evitar desperdício de alimentos
Foto: Divulgação

faz todo processo fica loca-
lizado na estrada para Cha-
pada dos Guimarães (a 60 
km de Cuiabá), cerca de 4 
km da Fundação Bradesco. 
O local está sendo refor-
mado para comportar vi-
sitas futuras de escolas. “A 
gente quer trazer as várias 

pessoas para conhecer as 
várias formas que dá para 
fazer [a compostagem]. Es-
tamos organizando nosso 
pátio para receber [pesso-
as] assim que passar essa 
situação. Receber escolas e 
incentivar a educação am-
biental”.

A coleta quinzenal nas 
residências fica no valor de 
R$ 40 por mês, enquanto a 
coleta semanal custa R$ 60 
ao mês. Em ambos os pla-
nos, está incluso o balde 
com tampa, sacola com-
postável feito da biomassa 
do milho e mandioca, além 

de uma recompensa por 
mês, podendo ser adubo 
ou mudinhas de hortaliças, 
alface, rúcula, almeirão e 
outros. Para solicitar o ser-
viço, basta entrar em con-
tato com o Instagram ou 
pelo telefone (65) 99303-
9624.


