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MUNÍCIPES
PODEM PEDIR
ISENÇÃO
DO IMPOSTO

VEREADOR
ELEITO EM
NOVEMBRO
É CASSADO

VENDAS
ANTECIPADAS:
PERCENTUAL
HISTÓRICO

INVESTIMENTO
EM ÁREA
PEDAGÓGICA E
INFRAESTRUTURA

IPTU EM VERA SORRISO MILHO EDUCAÇÃO

EXAME MÉDIO

MT: carne
exportada
aumentou
18% em 2020

Enem 2020:
gabaritos
divulgados
nesta quarta

Os frigorífi cos de Mato 
Grosso exportaram US$ 
1.815,56 milhões em 2020. 
Esse valor é a soma das 
exportações de carne de 
boi, frango e suíno. De ja-
neiro a dezembro, o Estado 
exportou 80,92 mil tonela-
das de frango, 34,25 mil to-
neladas de suínos e 494,71 
mil toneladas de carne de 
boi.                      Página  - 4

Os participantes do Enem 2020 
poderão conferir hoje os gabari-
tos ofi ciais das provas objetivas 
do exame. Os participantes re-
solveram questões objetivas de 
matemática, ciências da nature-
za, ciências humanas e lingua-
gens. Fizeram também a prova 
de redação, a única subjetiva do 
exame. Os gabaritos serão divul-
gados no portal do Inep.
                Página  -7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO

Sequência 
que segurou 
Diniz e 
rendeu a
liderança

O São Paulo inicia domin-
go, diante do Atlético-GO, uma 
sequência que deu sobrevida 
a Fernando Diniz no primeiro 
turno e que fez a equipe emba-
lar para assumir a liderança do 
Campeonato Brasileiro.    
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ASSESSORIA

SIMONE CASAGRANDE

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, decretou a suspensão do concurso público 
realizado pela Prefeitura em novembro/2020. A determinação mantém suspenso o 
certame, que estava prestes a ser homologado, e interrompe “quaisquer novos atos” 
até que sejam apuradas possíveis irregularidades “contidas no processo licitatório, 
na prestação dos serviços e na aplicação das provas”.                                Página -3

Concurso suspenso até apuração
de possíveis irregularidades

SINOP
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A praticidade e os valores acessíveis 
com certeza são elementos que influen-
ciam muito na decisão de optar por essa 
modalidade, mas esses fatores não são 
de maneira nenhuma sinônimos de baixa 
qualidade no ensino

No ano de 2020 vivemos um mo-
mento atípico em vários aspectos e 
com certeza a aprendizagem no for-
mato EaD se enquadra nesse cenário.

Pais e alunos se viram diante de 
uma situação que não fazia parte da 
rotina de muitos deles. Videoaulas, 
trabalhos entregues em formato digi-
tal e discussões através de fóruns fo-
ram só algumas das “novidades” expe-
rimentadas por eles.

Mas afinal, essa modalidade real-
mente oferece um ensino de qualida-
de? É um sistema de ensino é recen-
te?

Segundo um levantamento feito 
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada) a ideia de educação 
a distância começou a ser bastante di-
fundida a partir da década de 40, devi-
do principalmente a popularização do 
rádio.

Inicialmente, levavam o nome de 
Cursos por Correspondência e mesmo 
nos seus primórdios, os gestores des-
se tipo de curso chegavam a receber 
mais de 10 mil cartas por mês.

Com o advento da internet, essa 
modalidade se tornou ainda mais po-
pular e definitivamente se consolidou 
como um método de ensino prático, 
eficaz e que tem ganhado cada vez 
mais espaço.

Dados do Inep mostram que entre 
os anos de 2009 e 2019, o número de 
egressos em curso superior na modali-
dade EaD deu um salto de 470%, já os 
ingressantes na modalidade presencial 
foi de apenas 17,8% no mesmo período.

A praticidade e os valores acessí-
veis com certeza são elementos que 
influenciam muito na decisão de optar 
por essa modalidade, mas esses fato-
res não são de maneira nenhuma sinô-
nimos de baixa qualidade no ensino.

Em dezembro de 2019 o Inep divul-
gou os resultados do Enade de 2018, 
onde ficou constatado que as notas do 
ensino a distância superaram as do en-
sino presencial. No Conceito Preliminar 
de Curso, 2.7% dos cursos EaD foram 
conceito 5, já entre os presenciais essa 
porcentagem foi de 1.6%.

Apesar de não haver aquela expe-
riência enriquecedora que o convívio 
acadêmico proporciona, é fato que a 
educação a distância oferece uma óti-
ma oportunidade de crescimento e de-
senvolvimento profissional e pessoal.

Pais, alunos e professores estão se 
conscientizando dessa realidade e se 
habituando a esse tipo de aprendiza-
gem que tende cada vez mais a fazer 
parte da nossa rotina de estudos.

E você? Já está inserido no mundo 
da aprendizagem EaD?

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA 
É BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA 
E PÓS-GRADUANDO EM DOCÊNCIA 
PARA O ENSINO SUPERIOR

A educação a distância
em números e fatos

A “culpa” é de quem?
Até mesmo quem não quer brigar aca-

ba se incomodando. Vira e mexe posto 
algo sobre o tema e em poucos minutos 
aparece alguém metendo o pé. Como eu 
não quero briga, mas estou sempre bem 
calçado de informações concretas e refe-

rências técnicas, aceito 
na hora o “embate” que, 
em linhas gerais, acaba 
com quem se meteu 
onde não era chamado 
tentando “baixar o ní-
vel”, por não conseguir 
argumentar.

De qualquer forma, 
até pelo fato de ter 
imagem pública, tento 
evitar polêmicas e me 
manifestar apenas com 

a certeza dos fatos, algo que, diga-se de 
passagem, está em falta para as pessoas 
hoje em dia, que acabam preferindo se 
“informar” por redes sociais, comunica-
dores instantâneos e postagens de políti-
cos. Péssimas fontes de informação, não?

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!

Hoje em dia é praticamente impossível ficar livre dos “apaixo-
nados por políticos” em redes sociais. Por mais que se poste 
apenas informações concretas, devidamente fundamentadas, 
vai aparecer alguém querendo provar que o mundo está 
errado e o político que ele defende está sendo injustiçado. 
Imagina, então, quando a gente compartilha algumas coisas 
levemente polêmicas de vez em quando?

CLIC 
FINAL 

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

As redes sociais se tornaram, nos úl-
timos anos, um verdadeiro ringue de 
apaixonados por políticos. Com opiniões 
extremamente polarizadas, falta de co-
nhecimento e de argumentos aficionados 
de direita e de esquerda se enfrentam 
como se o futuro do 
país dependesse de 
seus sucessivos “que-
bra-paus”.

Nesse cenário de 
tensão digno de está-
dio em dia de clássico 
de futebol, qualquer 
coisa que se poste ou 
comente vai ser, inva-
riavelmente, atacada 
por fanáticos.

O tema de combate do momento são 
as vacinas, ou, por melhor dizer, a falta 
delas. A lentidão que o tema foi tratado 
fez com que o Brasil chegasse em mar-
cha-lenta no início da imunização, com 
quantidade extremamente limitada de 
imunizante disponível e uma infinidade 
de dúvidas sobre os próximos capítulos 
dessa “novela”.

Todo esse cenário acirrou ainda mais 
os ânimos dessas pessoas. Tenho visto 
inúmeras discussões sobre quem é o cul-
pado por toda essa morosidade. E o circo 
pega fogo. Bate-bocas acalorados, com 
acusações diversas, levam os envolvidos 
à um único destino: a perda de tempo.

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA

O sistema prisional é um exemplo ultrajante da 
inoperância do Estado brasileiro. De modo geral, e des-
de sempre, os presídios do país são depósitos de pes-
soas, sentenciadas ou não, a maioria superlotada e em 
condições deploráveis. Poderosas facções criminosas 
travam batalhas sangrentas pelo controle das unida-
des, e programas de ressocialização ou atividades la-
borais no cárcere, com benefício da redução de pena, 
mostram-se raros ou pouco eficientes.

O estado de São Paulo, que detém a maior popula-
ção carcerária do Brasil (cerca de um terço do total), não 
foge à regra. Há, contudo, um ingrediente a mais: são 
recorrentes as denúncias de malfeitos na contratação 
de empresas terceirizadas para a prestação de serviços 
de alimentação prisional.

Conforme a Folha noticiou nesta semana, o Minis-
tério Público instaurou inquérito, ainda em fase inicial, 
para investigar servidores da Secretaria da Administra-
ção Penitenciária e ao menos sete fornecedores. São 
citadas licitações de 2020, ocorridas, portanto, no atual 
governo João Doria (PSDB).

As investigações atingem a coordenadoria das 
unidades da região metropolitana de São Paulo e o 
chefe de gabinete da pasta, Amador Donizete Valero —
já alvo de escrutínio anterior, também na Promotoria, 
por motivo semelhante. Suspeita-se que dois grupos 
hegemônicos do ramo tenham atuado dentro da secre-
taria para vencer pregões destinados ao provimento de 
marmitas às cadeias.

Algumas das empresas apresentam repetições 
em quadros societários e até o mesmo endereço digital 
para disputar os processos. Um servidor teria construí-
do relação pessoal com empresários. Em contratos que 
somam cerca de R$ 30 milhões, há indícios, diz o Minis-
tério Público, de que fornecedores tenham interferido 
na precificação final da concorrência.

Não é de hoje que possíveis impropriedades as-
sombram a gestão carcerária paulista. Em 2016, no go-
verno do também tucano Geraldo Alckmin, o Tribunal 
de Contas do Estado apontou falhas na quantidade, no 
preço e na qualidade das refeições. Agentes penitenciá-
rios chegaram a encontrar pregos e cabeças de galinha 
em meio à comida.

Diante de uma despesa milionária, espera-se que 
o governo de São Paulo esclareça rapidamente as de-
núncias e amplie os modelos de cozinhas próprias —já 
presentes, segundo a secretaria, em 158 das 178 unida-
des prisionais do estado.

Além de oferecer trabalho ao encarcerado, não 
raro obtém-se dessa forma alimentação de melhor 
qualidade e com custos reduzidos.

Editorial

Apuração indigesta

IMPACTO
O índice de 20% de evasão escolar regis-

trado pelo Estado durante o ano de 2020, em 
razão da pandemia da Covid-19, tem preo-
cupado o secretário de Estado de Educação, 
Alan Porto. Ele admitiu que teme um reflexo 
negativo nos indicadores de educação do Es-
tado após o ano turbulento no ensino público. 
“Hoje, os indicadores do Ideb não são bons. 
Atualmente, Mato Grosso está em 22º lugar no 
ensino médio e 16º no ensino fundamental. 
Não é um cenário bom e são dados anteriores 
à pandemia”, afirmou.

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!

GAFE DURANTE
VIDEOCONFERÊNCIA
A desembargadora Serly Marcondes Alves 

apareceu fazendo a sobrancelha durante um 
julgamento por videoconferência da Seção de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça, realiza-
do na última quinta. Na ocasião, a Seção julga-
va uma reclamação de uma cidadã envolvendo 
a concessionária Água Cuiabá S/A. Durante todo 
o julgamento, a desembargadora ficou com a câ-
mera desligada. Mas, ao ser chamada para dar 
seu voto, acabou se distraindo e ligando o equi-
pamento. Nesse momento, é possível vê-la deita-
da em uma cama enquanto uma profissional faz 
as suas sobrancelhas.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Em contratos que somam cerca de R$ 
30 milhões, há indícios, diz o Ministério 
Público, de que fornecedores tenham 
interferido na precificação final da 
concorrência

“ “ Vai uma poda radical aí? Essa imagem foi feita na Avenida das Acácias, no centro 
de Sinop. Diversas árvores tiveram toda a copa cortada e ficaram assim, praticamen-
te depenadas. Não sabemos as circunstâncias – se foi tudo dentro da legislação; se 
havia algum empecilho para que as mesmas continuassem cheia de folhas; ou se 
simplesmente a “sujeira” que as folhas fazem incomodaram os moradores. Fato é que 
a temperatura média na cidade tem aumentado nos últimos anos e supressão do ver-
de evidencia o despreparo de todos em cuidar e administração uma simples árvore...

Ranking dos Políticos - Facebook
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concurso suspenso até apuração
de possíveis irregularidades
DA REPORTAGEM
Só Notícias

O prefeito de Sinop, Ro-
berto Dorner, decretou a sus-
pensão do concurso público 
realizado pela Prefeitura no 
final do ano passado. A deter-
minação mantém suspenso o 
certame, que estava prestes a 
ser homologado, e interrom-
pe “quaisquer novos atos” até 
que sejam apuradas possí-
veis irregularidades “conti-
das no processo licitatório, na 
prestação dos serviços e na 
aplicação das provas”.

Dorner apontou, no 
decreto que determinou a 
medida, o “ajuizamento de 
ações combatendo a forma 
contratada” para realização 
do concurso. 

Ele ainda justificou a 
decisão citando a instaura-
ção de procedimento inves-
tigatório pelo Ministério Pú-
blico do Estado (MPE), que 
apura eventuais irregularida-
des na aplicação das provas. 
Em outro trecho do decreto, 
o prefeito destacou a lei apro-
vada pelo Congresso que 
suspende os prazos de vali-
dade dos concursos já homo-
logados até o fim do estado 
de calamidade estabelecido 
pela União. Mais de seis mil 
pessoas se inscreveram para 
disputar uma das 39 vagas 
imediatas para diversos car-
gos. O concurso seria homo-

logado em janeiro deste ano 
e teria validade de dois anos. 
As provas do concurso foram 
realizadas no final de novem-
bro. Dias após os exames ob-
jetivos para todos os cargos, 
o juiz da 6ª Vara Cível, Mirko 
Vincenzo Gianotte, não auto-
rizou a suspensão do concur-
so. A ação popular, movida 
por um advogado, questio-
nava o critério de julgamento 
escolhido pela Administração 
para definir a empresa que 
organizou o concurso.

A alegação era de que o 
convite de preços, modalida-
de de procedimento definida 
pela Prefeitura, não era a mais 
correta, já que os serviços 
eram de “natureza intelectu-
al, requerendo a elaboração 
peculiar e particularizada da 
atividade a ser desempenha-
da, em especial, na confecção 
e correção das provas aplica-
das aos candidatos”. Por esse 
motivo, segundo ele, a prefei-
tura deveria ter optado por 
uma licitação do tipo “melhor 
técnica” ou “técnica e preço”.

Como a ação envolvia 
interesse social, o Ministé-
rio Público do Estado (MPE) 
também opinou e concordou 
com o pedido de suspensão 
do concurso. Em parecer, a 
Promotoria destacou que, 
em caso de compras ou pres-
tações de serviço que não tra-
tem de engenharia, “o valor 
orçado pela prefeitura Sinop 

SINOP. Investigação vai apurar eventuais irregularidades na aplicação das provas
Foto: Simone CaSagrande

Dorner suspendeu concurso para apuração

Retomada deve ocorrer a partir do dia 8 de fevereiro

Wanderley mal assumiu e já teve seu mandato cassado

coronel leovaldo Salles é secretário de ordem Pública 
de cuiabá 

Foto: divulgação

Foto: arquivo peSSoal

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), 
anunciou a retomada das ati-
vidades escolares na rede pú-
blica municipal e privada, em 
sistema híbrido. Na rede pú-
blica, a retomada deve ocorrer 
a partir do dia 8 de fevereiro, 
sendo fevereiro e março de 
forma remota e, em abril, na 
modalidade híbrida. Já para 
os estabelecimentos priva-
dos, no ensino fundamental e 
médio, o retorno pode acon-
tecer, remotamente, no dia 
1º de fevereiro e a partir de 
março com a adoção do siste-
ma híbrido. A decisão consta 
no Decreto nº 8.315, que deve 
circular na edição da Gazeta 
Municipal de terça (26). Com 
a publicação, as unidades 
educacionais devem, obriga-
toriamente, apresentar à Pre-
feitura de Cuiabá um Plano 
Estratégico de Retomada Se-

DA REPORTAGEM

O vereador de Sorriso, 
Wanderley Paulo da Silva 
(PP), teve o mandato cassado 
pela Justiça Eleitoral na últi-
ma sexta (22). A decisão é da 
juíza Paula Saide Biagi Mes-
sen Mussi Casagrande, da 43ª 
Zonal Eleitoral.

Conforme a ação, pro-
posta pelo Ministério Públi-
co Eleitoral, Wanderley, uti-
lizando-se da ingenuidade 
e analfabetismo de Maria de 
Fátima França Cabezas, po-
pularmente conhecida como 
“Maria Pipoca”, pagou uma 
professora para que ela es-
crevesse uma carta, de pró-
prio punho para o registro de 
candidatura dela e, em segui-
da, compareceram perante o 
cartório notarial e registral 
– 2º Ofício de Sorriso, para 
assinarem documentos de 
cancelamento da candida-
tura nos exatos termos ante-
riormente combinado entre 
eles, o que configura fraude 

gura das Atividades.
Tanto a rede pública 

quanto a privada devem ob-
servar o limite de 50% da ca-
pacidade total de cada sala de 
aula, bem como todas as me-
didas de biossegurança como, 
por exemplo, distanciamento 
entre as carteiras, disponibili-
dade de álcool 70% ou produ-
to semelhante para higieniza-
ção e uso de máscara, entre 
outras. Além disso, o aluno só 
poderá retornar mediante a 
assinatura, obrigatória, de um 
termo de autorização, por par-
te dos pais ou responsáveis. 

“Nessa pandemia muitas 
angústias tem tomado conta 
da minha vida como gestor da 
Capital e como pai. Uma delas 
é a difícil decisão da retomada 
das aulas presenciais. De um 
lado, o colapso econômico de 
um dos setores que mais foi 
penalizado pela pandemia. 
Do outro, a necessidade de 
tomar decisões que resultem 

eleitoral para cumprimento 
da cota de gênero.

A cota de gênero foi ins-
tituída com a finalidade de 
aumentar e proporcionar o 
protagonismo feminino nos 
cargos eletivos. “A Justiça 
Eleitoral tem sido extrema-
mente atenta a eventuais 
fraudes, posto que tal condu-
ta fere a isonomia do pleito, 
a diversidade e a dignidade 
da pessoa humana, deven-
do, portanto, ser fortemen-
te combatida”, diz trecho da 
ação.

Ainda segundo a ação, 
em 30 de setembro do ano 
passado, Maria de Fátima 
compareceu à Promotoria de 
Justiça e expressamente de-
clarou que, a princípio, acei-
tou ser candidata ao cargo 
de vereadora pelo PP, sendo 
que o presidente do partido 
tinha conhecimento que ela 
é analfabeta.

Em razão disso, Vander-
ley pediu para ela fazer uma 
carta de próprio punho para 

ENSINO

Emanuel autoriza retorno das aulas
nas redes pública e privada

SORRISO

Vereador é cassado por fraude

DA REPORTAGEM

O secretário de Ordem 
Pública de Cuiabá, coronel 
Leovaldo Salles, afirmou que 
a Boate Nuun, localizada no 
Centro da cidade, foi alvo de 
várias denúncias por conta 
das aglomerações promovi-
das durante a pandemia, ra-
zão que levou ao seu fecha-
mento e multa de R$ 60 mil.

Conforme o secretá-
rio, desde novembro, a Pas-
ta tem sido provocada por 
meio de denúncias e a casa 
noturna chegou a ser adver-
tida e multada em R$ 609 
por colocar em risco a saúde 
pública, antes de ser fechada 
pelos fiscais da Prefeitura. Na 
terceira vez, segundo ele, a 
reincidência resultou na apli-
cação de uma multa mais 
severa, conforme o secretá-
rio. “Na última vez, tinha um 
grande número de pessoas 
tanto dentro da boate quan-
to do lado de fora. E dessa úl-
tima vez, ela abriu de forma 
absolutamente irregular”, 
disse.

“Ela já não tinha resolvi-
do o problema da interdição 
anterior e resolveu abrir por 
conta própria. A fiscalização 
não teve alternativa a não ser 
ir lá e fazer o fechamento de 
novo”, completou o secretá-
rio.

O coronel explicou que, 
além da superlotação, a mul-
ta mais pesada foi motivada 
pelo exercício de atividade 
que não estava autorizada à 
empresa, que deveria estar 
funcionando em apenas de-
terminado espaço, como res-
taurante.

Essa foi a terceira vez 
que a casa noturna é alvo 
da fiscalização desde o iní-
cio da pandemia. Na ocasião, 
a Nuun negou, por meio de 
nota, ter sido multada, no-
tificada ou obrigada a sus-
pender o funcionamento. 
Em 9 de janeiro, após a boate 
anunciar a reabertura nas re-
des sociais, a Prefeitura vetou 
a retomada pelo mesmo mo-
tivo. Conforme o Município, 
a Nuun não possui alvará de 
funcionamento como boate.

AGLOMERAÇÃO

Secretário afirma que 
aplicou multa de R$ 
60 mil em boate

em um menor risco possível à 
população. Mas, é chegado o 
momento de implantar esse 

novo normal na rede de edu-
cação pública e privada”, co-
mentou o prefeito.

se encaixa nas modalidades 
licitatórias tomada de preços 
ou concorrência”.

Mesmo com o parecer 
do MPE, Mirko negou a limi-

nar e lembrou que o municí-
pio, por vários anos, fez con-
tratações temporárias, o que, 
inclusive, resultou na conde-
nação do ex-prefeito Juarez 

Costa. 
“Nesse cenário, a reali-

zação de concurso público 
para provimento de cargos 
no município de Sinop é de 

extrema necessidade, situa-
ção que vem se postergando 
por anos, sendo suprimida 
mediante contratações tem-
porárias irregulares”.

registrar a sua candidatura e, 
sabendo ser ela analfabeta, 
disponibilizou uma professo-

ra para ensinar-lhe a escre-
ver, sem êxito diante do curto 
espaço de tempo.
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Carne exportada aumentou 18%
DA REPORTAGEM

Os frigoríficos de Mato 
Grosso exportaram US$ 
1.815,56 milhões em 2020. Esse 
valor é a soma das exporta-
ções de carne de boi, frango e 
suíno. De janeiro a dezembro, 
o Estado exportou 80,92 mil 
toneladas de frango, 34,25 mil 
toneladas de suínos e 494,71 
mil toneladas de carne de boi, 
conforme dados do Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea).

O Oriente Médio foi o 
maior comprador de carne 
de frango em 2020. Foram 
27,93 mil toneladas enviadas, 
o que representou US$36,16 
milhões embarcados. China, 
Hong Kong e Macau foram os 
maiores compradores de car-
ne suína, 27,03 mil toneladas 
(US$ 45,75 milhões). Já a carne 
bovina, 283,00 mil toneladas 
foram exportadas para a China 
e Hong Kong no ano passado. 
Foram embarcados US$ 981,10 
milhões.

Segundo o presidente 
do Sindicato das Indústrias de 
Frigoríficos do Estado de Mato 
Grosso (Sindifrigo), Paulo 
Bellincanta, a demanda no se-
tor foi imprevista. Mato Grosso 
tem representado 21% das ex-
portações nacionais e tende-
-se a favorecer, principalmen-
te pela baixa disponibilidade 

de animais em nível nacional 
e por ser o maior produtor 
brasileiro.

Como mostrado pelo 
Imea, o mercado internacional 
contribuiu fortemente para a 
sustentação do setor, princi-
palmente a China: o volume 
exportado aumentou 18,96%, 
o mercado chinês represen-
tou 56%. A proteína animal, 
também registrou um ‘boom’ 
muito grande no ano passado, 
o que causou uma aceleração 
no agronegócio de modo ge-
ral, incluindo para a carne ver-
melha e indústria frigorífica. 
Esse desiquilíbrio acarretou 
em uma correção de preços 
que segundo Bellicanta, esta-
va defasado há muitos anos.

Segundo ele, com a es-
perança de uma vacina dis-
ponível ainda nesse primeiro 
semestre, pode haver um de-
senho para o segundo semes-
tre de 2021.

MATÉRIA-PRIMA
Mato Grosso corre o ris-

co de não ter gado suficien-
te para o abate a partir deste 
ano, comprometendo as ope-
rações do setor frigorífico que 
gera mais de 24 mil empregos 
em Mato Grosso. De acordo 
com Bellincanta, as exporta-
ções de animais vivos para 
serem abatidos em outros 
estados e também em outros 

Foto: Divulgação

Carne exportada movimentou 1,8 milhão de dólares

PECUÁRIA. MT tem representado 21% das exportações nacionais e tende-se a favorecer
países é o principal motivo por 
essa situação que traz preju-
ízos enormes para diversos 
segmentos.

Segundo o presiden-
te do Sindifrigo-MT, situação 
semelhante já foi vivenciada 
pelo setor em meados de 2015 
quando vários frigoríficos ma-
to-grossenses suspenderam 
as atividades temporariamen-
te por falta de matéria-prima 
para o abate

A falta de matéria-prima 
já é uma realidade sentida na 
formação de escalas de abate 
e a tendência é de que se agra-
ve muito mais em 2021, quan-
do faltarão os animais jovens 
que hoje deixam o Estado. A 
evasão do gado vivo de Mato 
Grosso, explica Paulo Bellican-
ta, tem promovido diferenças 
absurdas sendo que a primei-
ra delas é percebida no campo 
da sustentabilidade.

DIFERENÇA
TRIBUTÁRIA
Bellincanta explica que 

a falta de gado pode ocorrer 
por causa da diferença tribu-
tária na comercialização dos 
animais vivos de um estado 
para outro, algo bastante pre-
judicial para os produtores de 
Mato Grosso e para a econo-
mia do Estado que seria ala-
vancada se a industrialização 
dessa matéria-prima ocorres-

se em Mato Grosso.
Atualmente, a diferen-

ça de custo na produção que 

chega a 10% considerando-se 
tributos e logística já é um de-
safio diário para quem produz 

DA REPORTAGEM

O Índice de Confiança 
do Consumidor, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu 2,7 
pontos de dezembro de 2020 
para janeiro de 2021. Essa foi 
a quarta queda consecuti-
va do indicador, que atingiu 
75,8 pontos em uma escala 
de zero a 200 pontos, o me-
nor patamar desde junho de 
2020 (71,1 pontos). O Índice 
de Situação Atual, que mede 
a confiança do consumidor 
brasileiro em relação ao pre-
sente, caiu 1,6 ponto e che-
gou a 68,1, o menor nível des-
de maio de 2020 (65 pontos). 
Já o Índice de Expectativas 
recuou 3,5 pontos e passou 
para 82,1. “O recrudescimen-
to da pandemia e a necessi-
dade de adoção de medidas 
mais restritivas por algumas 
cidades geram grande pre-
ocupação com os rumos da 
situação econômica do país 
e das famílias. Sem o supor-

DA REPORTAGEM

O Índice Nacional de 
Custo da Construção–M 
(INCC-M), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 0,93% 
em janeiro deste ano. A taxa 
é maior que a de dezembro: 
0,88%. Com o resultado de 
janeiro, o INCC-M acumula in-
flação de 9,39% em 12 meses.

A alta de dezembro para 
janeiro foi puxada pelos au-
mentos da inflação da mão 
de obra, que subiu 0,61% em 
janeiro ante 0,06% em dezem-
bro, e dos serviços, que pas-

DA REPORTAGEM

Os preços estão influen-
ciando as vendas antecipa-
das de milho em Mato Gros-
so, inclusive para a segunda 
safra. De acordo com o Insti-
tuto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea), 
as vendas da safra 2021/22 
chegaram a 9% da produção 
estimada, um ritmo nunca 
antes registrado.

Em relação à safra 
2020/21, a comercialização 
chegou a 66,6% da produção 
prevista, percentual acima 
do observado na temporada 
passada. As negociações são 
impulsionadas pela valori-
zação nos preços do milho 
no estado. Somente em de-
zembro, os valores registra-
ram alta de 12% em relação 
ao mês anterior. No entanto, 
a garantia de bons valores 
não é sinônimo de venda 
certa. Para o presidente do 
Sindicato Rural de Canarana, 
Alex Wisch, o clima obriga o 
produtor a ter um pouco de 
cautela.

“Temos medo de não 
conseguir plantar, dependen-
do de como vai ser a previsão 

de chuvas, o plantio pode se 
estender até 10 de março, na 
janela de risco, pois acabou o 
mês de fevereiro já entra nes-
sa janela. Geralmente o milho 
plantado em março é ruim, 
pois chega nessa época e já 
não tem chuva, o que pode 
resultar em 4 ou 5 sacas de 
milho a menos”, diz Wisch. O 
presidente do sindicato, que 
também é produtor, nego-
ciou apenas 50% da segunda 
safra de milho que ainda vai 
ser cultivada em sua proprie-
dade. Os contratos foram re-
alizados parte no sistema de 
barter, troca por insumos, e 
uma outra porcentagem em 
pagamento safra, mas sem 
travamento de preços futu-
ros.

Para o presidente da 
Aprosoja, Fernando Cadore, 
o clima vai trazer impactos 
para a safra de milho. “Se 
houver excesso de chuva na 
colheita de soja, cada dia per-
dido vai aumentando esse 
volume de plantio fora da ja-
nela ideal. O produtor tem o 
seu planejamento e o grão 
deve ser cultivado, mesmo 
com esse atraso provocado 
pelo clima”.

Índice atinge menor patamar desde junho/2020

Índice acumula inflação de 9,39% em 12 meses
Preços estão influenciando as vendas antecipadas,

inclusive para a segunda safra 

EM QUEDA

Confiança do consumidor cai
pelo quarto mês consecutivo

ANUNCIA FGV

Custo da construção
sobe 0,93% em janeiro

MILHO

Vendas antecipadas
atingem percentual
histórico em MTFoto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

sou de 0,38% em dezembro 
para 0,48% em janeiro. Os ma-

em Mato Grosso por causa da 
localização a 2 mil km de dis-
tância de um porto.

te dos benefícios emergen-
ciais, as famílias continuam 
postergando consumo e de-

pendendo da recuperação 
do mercado de trabalho, que 
tende a ser lenta diante do 

cenário atual”, explica a pes-
quisadora da FGV Viviane 
Seda Bittencourt.

teriais e equipamentos tive-
ram queda na de inflação de 

dezembro (2,08%) para janeiro 
(1,43%).



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 

VENDAS

 FAZENDA MADRE PAULINA, Fazenda devidamente ins-
crita no INCRA sob o código nº 904.058.042.030-8, torna 
público que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente a Licença Prévia, Licença de Instala-
ção e Licença de Operação, (LP), (LI), (LO), referente a 
construção do Armazém em Geral – Armazém de Grãos, 
localizado na Estrada Rural S/N no Distrito de Brianorte 
Município de Nova Maringá / MT.

 FAZENDA CENTRO OESTE III, propriedade devidamen-
te inscrita no INCRA sob o código nº 901.172.112.623-9, 
torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Licença Prévia, Licença de Ins-
talação e Licença de Operação, (LP), (LI), (LO), referente 
ao funcionamento do Armazém em Geral – Armazém de 
Grãos, localizado na Rod. MT-249 KM 180, no Município 
de Nova Maringá / MT.

 FAZENDA VIANMACEL, Fazenda devidamente inscrita 
no INCRA sob o código nº 901.172.102.652-8, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente a Licença Prévia, Licença de Instala-
ção e Licença de Operação, (LP), (LI), (LO), referente ao 
funcionamento do Armazém em Geral/Secador, localizado 
na Estrada Rural S/N no Distrito de Brianorte Município de 
Nova Maringá / MT.

 FAZENDA CRISTALINA DO NORTE, Fazenda devida-
mente inscrita no INCRA sob o código nº 901.172.110.795-
1, torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, (LP), (LI), (LO), refe-
rente ao funcionamento do Armazém em Geral, localizado 
na Estrada Rural S/N KM 115, Município de Nova Maringá 
/ MT.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: LUIZ CESAR DE SOUZA – CPF: 011.841.361-90
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Con-
trato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em 
Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 01/06/2017 e aditivo na data 
de 19/08/2019, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 33 da 
QUADRA 14 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/10/2019, 15/11/2019, 
15/12/2019, 15/01/2020, 15/02/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notifi-
cada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até 
o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, de-
vendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou 
por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a re-
solução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão toma-
das as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando 
à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais 
e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei 
Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código 
Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Se-
nhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se 
proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 03/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 55, de 14 de Janeiro de 2021, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL - SRP Nº 003/2021, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabeleci-
das neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item 
objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER 
AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS PROPOSTAS CONTRA A SECRETÁRIA 
DE SAÚDE E SANEAMENTO (GESTÃO DO SUS), CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA.” Que será realizado às 08hs do dia 05 de FEVEREIRO de 
2021, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores in-
formações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, 
ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo, 26 de JANEIRO de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

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

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2020 
– DATA 22/01/2021 – OBJETO: ESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO ACRESCIMO NO VALOR DOS ITENS 01 E 02 DISPOSTO NA 
CLÁUSULA QUARTA – CONTRATADO: TRANSPORTADORA FEIJÓ E TER-
RAPLANAGEM EIRELI - CPNJ: 11.077.303/0001-29 – VALOR ATUAL ITEM 
01: R$ 126,00 E ITEM 02: R$ 227,00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2020 
– DATA 22/01/2021 – OBJETO: ESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO ACRESCIMO NO VALOR DO ITEM 04 DISPOSTO NA CLÁU-
SULA QUARTA – CONTRATADO: EDSON LUIS ZIMMERMANN ME - CPNJ: 
25.153.125/0001-08 – VALOR ATUAL ITEM 04: R$ 243,50

SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082/2020 
– DATA 20/01/2021 – OBJETO: ESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO ACRESCIMO NO VALOR DO ITEM 02 DISPOSTO NA CLÁU-
SULA QUARTA – CONTRATADO: JEFERSON MAICON DA SILVA EIRELI - 
CPNJ: 27.470.521/0001-69 – VALOR ATUAL ITEM 02: R$ 4,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 
10/02/2021, às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licita-
ção destinada ao Registro de preços para futura e eventual aquisição de 1200 
(mil e duzentas) cestas básicas. 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, 26 de janeiro de 2021.

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para o RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FARDA-
MENTOS DO TIPO, PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, 
AUXILIAR DE ELETRICISTA, JARDINEIRO, TOPOGRAFO, ASSENTADOR 
DE TUBOS, SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS, SERRALHEIRO, AUXI-
LIAR DE SERRALHEIRO, MARCENEIRO, PINTOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, às 9h00min (horário de 
Brasília) do dia 08 de fevereiro de 2.021, no Palácio dos Pioneiros – sala de 
licitações, sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – centro – St. Xavanti-
na. Os interessados em adquirir cópia do Edital, deverão retirar junto ao setor 
de Licitações, no endereço supracitado, pelo endereço eletrônico licitacao@
novaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/
pregao-presencial&ano=2020 . 

Nova Xavantina – MT, 25 de janeiro de 2.021.
Marina Angélica Marca – Pregoeira

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER o notificado ZR. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, ora apontado como CONFRONTANTE, que se encontra em trâmi-
te nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 11874, em 
que se requer o REGISTRO DA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA do imóvel ru-
ral situado no lugar denominado Fazenda Tocantins, no Município de Nova Ubi-
ratã, com área total de 8.719,5690 ha, matrícula nº 418 Livro 02, deste C.R.I. 
de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agro Pecuária Tocantins Ltda, o qual 
CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do já referido notificado. Fica 
Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFI-
CAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situ-
ado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos 
dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º 
do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova Ubiratã - MT, em 22 de janeiro de 2021.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: PRISCILA MIRANDA DA SILVA – CPF: 034.806.011-46
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de 
seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NO-
TIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de 
Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 20/06/2015, e aditivo na 
data 09/08/2019, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 14 da 
QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 20/10/2019, 20/11/2019, 
20/12/2019, 20/01/2020 e 20/02/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notifi-
cada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até 
o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, de-
vendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou 
por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a re-
solução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão toma-
das as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando 
à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais 
e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei 
Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código 
Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Se-
nhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se 
proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 21 DE FEVEREIRO DE 2020.
_____________________________________________________

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: DIOGO LUIZ DE ARAUJO – CPF: 042.623.251-80
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de 
seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NO-
TIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de 
Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 19/09/2014, e aditivo na 
data 13/04/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 01 da 
QUADRA 27 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 25/11/2019, 25/12/2019 
e 25/01/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o paga-
mento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, 
e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, 
fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 
78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em 
posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento 
parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito cor-
responderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas 
jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contra-
tuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE 
optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários ad-
vocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria te-
nha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda 
com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o 
que havia para notificar.SINOP/MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

27,28,29/01/2021. 27,28,29/01/2021. 27,28,29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira Oficial 

designada através da Portaria Municipal nº 082/2021, torna público que 

realizará no dia 08/02/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 

Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada ao “Registro de 

Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada 

para Executar o Transporte de Alunos da Zona Rural deste município de 

Ipiranga do Norte - MT, durante o ano letivo de 2021”, conforme 

especificações constantes no Edital. Os interessados poderão obter o 

Edital através do site: www.ipirangadonorte.mt.gov.br/licitações. Também 

poderão solicitar o edital e mais informações junto ao Depto. de 

Licitações, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, 

de Segunda a Sexta-Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no 

email: licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte-MT, 26 de Janeiro de 2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRONICO N° 038/2020 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT, através de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do Pregão 
Eletrônico nº 038/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e 
Eventual aquisição de medicamentos para Farmácia Básica e Hospital 
municipal Maria Zélia do Município de Marcelândia – MT. Sagraram-se 
vencedoras as empresas: MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS 
FAMACEUTICOS, inscrita no CNPJ n° 14.234.142/0001-28, com o valor 
de R$ 111.149,1164; NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.595.725/0001-84, com o 
valor de R$ 166.196,54; FARMACIA BOM PREÇO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 11.504.314/0001-48, com o valor de R$ 40.657,122; VALE DO 
TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 36.960.961/0001-95, com o valor de R$ 1.833,60; 
DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
33.688.692/0001-61, com o valor de R$ 119.543,23; MT – PHARMACY 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.227.210/0001-78, com o valor de R$ 
44.364,31; INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com o valor de R$ 227.147,132; 
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 02.520.829/0001-40, com o valor de R$ 275.036,27; 
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 04.372.020/0001-44, com o valor de R$ 67.791,606; MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 28.418.133/0001-00, com o valor de R$ 90.227,72; CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 03.652.030/0001-70, com o valor de R$ 100.577,864; PROMEFARMA 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
81.706.251/0001-98, com o valor de R$ 49.985,06; EXEMPLARMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 23.312.871/0001-46, com o valor de R$ 5.340,00; DISTRIMIX 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
01.417.694/0004-72, com o valor de R$ 215.454,69; VALOR TOTAL DA 
LICITAÇÃO: R$ 1.515.304,2604. A relação completa com os itens de 
c a d a  e m p r e s a ,  e n c o n t r a - s e  a  d i s p o s i ç ã o  n o  s i t e : 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
Marcelândia/MT, 26 de janeiro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Celso Luiz Padovani

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021
O Sr. Celso Luiz Padovani, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de 
Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que após a análise 
detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, conforme 
disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Art. 25, Inciso I da Lei 
Federal 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a favor da 
empresa EDITORA APRENDE BRASIL LTDA, objetivando a Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de livros didáticos para 
atendimento aos alunos de pré-escola e do 1º ano do ensino fundamental 
no Município de Marcelândia/MT, conforme solicitação e justificativa da 
Secretaria Municipal de Educação, perfazendo o valor total da 
contratação em R$ 240.116,00 (duzentos e quarenta mil, cento e 
dezesseis reais). Tal contratação justifica-se em virtude da citada 
empresa ter patente dos produtos e carta de exclusividade fornecida pelo 
Sindicato Nacional de Editores de Livros, o que torna inviável a abertura 
de um processo licitatório e impossibilita a competitividade. P U B L I Q U E 
– S E.´Marcelândia/MT, 26 de janeiro de 2021.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO DA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, com atividades de profissionais da 
área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de 
enfermagem, Serviços de vacinação e imunização humana, 
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividades de 
atendimento hospitalar, localizado Avenida Porto Alegre nº 3203 – 
Centro, pertencente ao  Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 002/2021 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa CENTRO DE IMAGEM 
BERTINETTI LTDA-EPP, com CNPJ nº 28.642.623/0001-87, fora julgada APTA ao 
EDITAL N° 001/2021 DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020 para os serviços 
médicos, no segmento de “CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA 
MONITORAÇÃO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 
POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO 
PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA DE 
PREÇOS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento 
público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de janeiro de 2021. 
 

                                                JESSICA DAYANE MULTA 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

Pregoeira
Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 003/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REPAROS EM PONTES, BUEIROS E PASSARELAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESAS VENCEDORAS: C. R. PEREIRA EIRELI CNPJ/CPF Nº 
23.112.910/0001-61 ITENS VENCEDORA - 845215 - R$55,00, - 845216 - 
R$64,00, - 845214 - R$624,00, - 845213 - R$59,00, - 845224 - R$58,40, - 
845223 - R$58,30, - 838780 - R$51,50, - 838786 - R$61,00, - 838779 - 
R$49,00. VALOR TOTAL: R$ R$623.045,00. VALOR TOTAL GERAL: 
R$623.045,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO

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 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 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 
27/01/2021 até às 08:00 horas do dia 09/02/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 10/02/2021 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 site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

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 ARTIGOS E UTENSILIOS DE 
ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 
MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES NAS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E DISTRITOS, 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 27/01/2021 até às 
08:00 horas do dia 09/02/2021 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 09/02/2021 as 10:00 horas (horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do s i te www.sorr iso.mt.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.

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Marisete Marchioro Barbieri

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 10 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. 010/2021, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE SOB 
D E M A N D A D E  C H A M A D O  D E  S E R V I Ç O S  T É C N I C O S 
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
PARA CONFIGURAÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS 
E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS DO AMBIENTES DE TI DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO MT, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

27,28,29/01/2021.



Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

São Paulo inicia sequência que
segurou Diniz e rendeu liderança
DA REPORTAGEM

O São Paulo inicia 
no próximo domingo (31), 
às 15h, diante do Atlético-
-GO, uma sequência que 
deu sobrevida a Fernando 
Diniz no primeiro turno e 
que fez a equipe embalar 
para assumir a liderança do 
Campeonato Brasileiro. E a 
situação desta vez é prati-
camente semelhante a que 
ocorreu em outubro do ano 
passado: Diniz pressionado, 
protestos da torcida e uma 
turbulência nos bastidores 
do clube.

Naquela ocasião, o São 
Paulo conseguiu dar uma 
resposta rápida ao vencer 
o Atlético-GO por 3 a 0, no 
Morumbi. O time vinha de 
uma eliminação frustrante 
na fase de grupos da Liber-
tadores.

Em meio à disputa da 
Copa do Brasil, a equipe 
comandada por Fernando 
Diniz engatou nove jogos 
de invencibilidade até assu-
mir a liderança do Brasilei-
rão, no dia 3 de dezembro. 
A equipe venceu também 
Palmeiras, Flamengo, Goiás, 
Bahia e Goiás (jogo atrasa-
do), além de empatar com 
Grêmio, Ceará e Vasco.

Dos jogos citados, o 
São Paulo não disputará 

cinco da sequência desta 
vez, já que a tabela do clube 
precisou ser bem modifi-
cada devido as disputas de 
outras competições, como 
a Copa Sul-Americana e o 
Campeonato Brasileiro. No 
entanto, nos seis jogos em 
que a equipe ainda terá até 
o fim da competição, ela 
conquistou 14 pontos dos 18 
possíveis no primeiro turno, 
uma média que pode dar 
esperanças para ainda bri-
gar pelo título do Brasilei-
rão. Neste momento, o São 
Paulo é o vice-líder com 58 
pontos, quatro a menos que 
o líder Internacional.

Além do Dragão, a 
equipe joga com Palmeiras 
e Ceará (casa), Grêmio e Bo-
tafogo (fora) e encerra con-
tra o Flamengo (casa).

Uma nova derrota no 
domingo, porém, pode ser o 
pior dos cenários para o Tri-
color. Em 2021, o time ainda 
não venceu (são três derro-
tas e dois empates) e convi-
ve com a perda da liderança 
do Brasileirão após sofrer 
uma goleada de 5 a 1 para 
o Internacional. Fernando 
Diniz tem o cargo ameaça-
do e não é mais uma una-
nimidade dentro do clube. 
Um novo tropeço pode re-
presentar a demissão do 
treinador.

Foto: Rubens ChiRi

Brenner comemora gol contra o Goiás 

BRASILEIRÃO. Treinador está sob pressão e com a obrigação de vencer o Atlético-GO para se manter

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 

VENDAS
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DA REPORTAGEM

Garantir que os espaços 
públicos estejam em dia para 
receber competições e ativi-
dades voltadas à prática es-
portiva como opção de lazer 
e manutenção da saúde. O 
secretário de Esporte e Lazer 
de Sorriso, Júnior Brandão, 
acompanhou o trabalho que 
vem sendo feito nos ginásios, 
campos e praças com foco 
na conservação e realização 
de pequenas melhorias. “Es-
tamos aguardando algumas 
peças para consertar equipa-
mentos destruídos pelo van-
dalismo, mas isso deve ser 

SORRISO

Espaços públicos de
esportes e lazer passam 
por manutenção

Objetivo é conservar e realizar pequenas melhorias 

Foto: Divulgação

sanado já nos próximos dias”, 
destaca Brandão, reforçando 
que enquanto vivemos o pe-
ríodo em que estar longe é si-
nônimo de segurança, a areia 
de quadras e parquinhos está 
sendo tratada, assim como a 
grama dos campos de fute-
bol.  Outra área que deman-
da atenção são os ginásios, 
que estão recebendo ações 
de conservação, substituição 
de equipamentos, e outros 
pequenos reparos para per-
mitir que os locais estejam 
agradáveis para receber a 
população quando for per-
mitido que “todos estejamos 
juntos novamente”.

Gabaritos serão divulgados hoje
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Os participantes do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 poderão confe-
rir hoje (27) os gabaritos ofi-
ciais das provas objetivas do 
exame. O Enem impresso foi 
aplicado nos dias 17 e 24 de 
janeiro. Os participantes re-
solveram questões objetivas 
de matemática, ciências da 
natureza, ciências humanas 
e linguagens. Fizeram tam-
bém a prova de redação, a 
única subjetiva do exame. Os 
gabaritos serão divulgados 
no portal do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep).

Mesmo com os gabari-
tos em mãos, não é possível 
saber a nota no exame. Isso 
porque o Enem é corrigido 
com base na chamada teoria 
de resposta ao item (TRI), que 
leva em consideração, entre 
outros fatores, a coerência de 
cada estudante na própria 
prova.

Ou seja, se ele acertar 
questões difíceis, é esperado 
que acerte também as fáceis. 
Se isso não acontecer, o sis-
tema entende que pode ter 
sido por chute. O estudante, 
então, pontua menos que 
outro candidato que tenha 
acertado as mesmas ques-
tões difíceis, mas que tenha 
acertado também as fáceis.

A previsão para a divul-
gação dos resultados finais 
é dia 29 de março. Nessa 
data, os participantes sabe-
rão também quanto tiraram 
na redação. No entanto, so-
mente depois da divulgação 
do resultado, em data ainda 
a ser definida, os candidatos 
terão acesso à correção de-
talhada da prova de redação, 
apenas para fins pedagógi-
cos.

Ao todo, segundo o 

Inep, cerca de 2,5 milhões de 
candidatos fizeram as provas 
este ano, número que repre-
senta menos da metade dos 
participantes inscritos nas 
provas. O Enem 2020 terá 
ainda uma versão digital, que 
será aplicada nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro.

As notas poderão ser 
usadas para acessar o ensino 
superior e participar de pro-
gramas como o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) - que 
oferece vagas em instituições 
públicas - Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
- que oferece bolsas de estu-
do em instituições privadas 
- e, Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), que oferece 
financiamento em condições 
mais vantajosas que as de 
mercado.

REAPLICAÇÃO
O Enem ocorreu em 

meio à pandemia do novo 
coronavírus e, por isso, ado-
tou uma série de medidas 
de segurança, como o uso 
obrigatório de máscaras. Os 
participantes que estivessem 
com sintomas de covid-19 ou 
outra doença infectoconta-
giosa não deveriam compa-
recer aos locais de prova.

Esses estudantes pode-
rão fazer o exame na data da 
reaplicação, nos dias 23 e 24 
de fevereiro. Para isso, aque-
les que ainda não o fizeram, 
têm até o dia 29 para solicitar 
a reaplicação na Página do 
Participante.] Podem tam-
bém pedir para participar 
da reaplicação os candidatos 
que foram prejudicados por 
questões logísticas, como 
falta de água ou luz e aque-
les que foram impedidos 
de fazer o exame porque as 
salas estavam lotadas e era 
preciso garantir o distancia-
mento entre os participantes. 
Segundo o Inep, isso ocorreu 
em pelo menos 37 escolas de 

Foto: Divulgação

Menos da metade dos candidatos inscritos fizeram as provas este ano 

ENEM 2020. Consulta às questões objetivas pode ser feita no portal do Inep

DA REPORTAGEM

A secretaria adjunta 
de Gestão Hospitalar da 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT) promoveu 
as primeiras reuniões pre-
senciais com os diretores 
dos Hospitais Regionais e 
Estaduais para, de forma 
padronizada, definir ações 
prioritárias do Plano Plu-
rianual (PPA).

O PPA define as prio-
ridades do Governo para 
o período de quatro anos, 
podendo ser revisado a 
cada ano. Nele consta o 
planejamento de como se-
rão executadas as políticas 
públicas para alcançar os 
resultados esperados ao 
bem-estar da população 
na área da saúde.

A reunião foi coorde-
nada pela secretária ad-
junta da pasta, Caroline 
Dobes, que destacou a 
importância desse con-
tato com os gestores dos 
hospitais. “O encontro pos-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Assis-
tência Social de Vera dará 
início a partir do dia 1º de 
fevereiro ao período de so-
licitação para isenção da 
taxa do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 
Vale lembrar que o perío-
do segue até o dia 28 de 
fevereiro. Quem pode re-
querer a isenção são: pes-
soas com idade igual ou 

Reuniões ocorreram na Sala de Situação
da Secretaria de Estado

HOSPITAIS REGIONAIS

Saúde reúne diretores para
planejar ações prioritárias

VERA

Munícipes terão mês de fevereiro 
para solicitar isenção do IPTU

Foto: ascom

superior a 65 anos; pesso-
as com deficiência física 
ou mental e que possuem 
um único imóvel no nome 
além de ter renda de até 
dois salários mínimos.

Os documentos ne-
cessários são: CPF, RG e 
Título Eleitoral do benefi-
ciário: Contrato de compra 
e venda ou escritura do 
imóvel que precisa estar 
no nome do beneficiário: 
Comprovante do cadastro 
único (realizado no CRAS): 

sibilita compartilhar expe-
riências, priorizar ativida-
des assistenciais internas 
voltadas para o combate 
à pandemia pela Covid-19, 
padronizar serviços e aten-
dimentos, avaliar produ-
ção hospitalar e planejar 
as ações para este ano, da 
melhor forma para o usuá-
rio do SUS”, disse.

A diretora Geral do 
Hospital Estadual San-
ta Casa, Patrícia Dourado 
Neves, disse que as defini-
ções levam em considera-
ção as diferenças regionais 
que acabam colaborando 
com todos os gestores dos 
hospitais. “Embora este-
jamos no mesmo Estado, 
temos uma diferença de 
região, de logística e até 
mesmo de atuação. Então 
é de suma importância o 
debate e a troca de experi-
ências”, avaliou.

Para a diretora do 
Hospital Regional de Sor-
riso, Ione Carvalho, é sem-
pre importante estar em 

contato com o nível cen-
tral da SES-MT, justamente 
para dar resolutividade às 
situações de cada unidade 
hospitalar. “É um momen-

to de compartilhar as ati-
vidades desenvolvidas nas 
unidades e de trocar expe-
riências administrativas”, 
concluiu.

Comprovante do benefí-
cio (extrato) e Certidão de 
óbito do cônjuge. O re-
querimento da isenção do 
IPTU para pessoas que se 
enquadram nos critérios 
e irão fazer a solicitação 
pela primeira vez, deve ser 
solicitado no CRAS anexo 
a Secretaria de Assistên-
cia Social de Vera, que fica 
localizado na Avenida Ot-
tawa. O horário de atendi-
mento é das 7h às 13h.

Este ano devido à 

pandemia do coronavírus 
as pessoas que se enqua-
dram nos critérios e já rea-
lizaram a isenção em anos 
anteriores, não precisam 
comparecer ao CRAS, pois 
a equipe está preparan-
do os documentos que 
serão levados até a cada 
dos beneficiários para que 
os mesmos assinem. Esta 
medida foi tomada pen-
sando na segurança das 
pessoas, bem como para 
evitar aglomerações.

11 cidades.
As provas foram can-

celadas no estado do Ama-
zonas, em Rolim de Moura e 

em Espigão D’Oeste/RO por 
causa da pandemia. 

Esses estudantes tam-
bém deverão fazer o exame 

na data da reaplicação. Eles 
não precisarão, contudo, soli-
citar a participação. 

Segundo o Ministério 

da Educação, foram cerca de 
20 ações judiciais em todo o 
país contrárias à realização 
do exame.
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Educação vai investir em área
pedagógica e infraestrutura
DA REPORTAGEM

Os investimentos em 
infraestrutura das escolas, 
na área de tecnologia e na 
área pedagógica para 2021 
e 2022 foram detalhados 
pelo secretário de Estado 
de Educação, Alan Porto, 
durante entrevista na Rá-
dio CBN, nesta semana. 
Além dos R$ 936 milhões 
já garantidos por meio do 
Programa Mais MT, o se-
cretário destacou o em-
préstimo em negociação 
com o Banco Mundial, no 
valor de U$ 100 milhões 
(cerca de R$ 547 milhões). 
O investimento será exclu-
sivo para a educação.

Na infraestrutura, 
Alan Porto destaca a cons-
trução de 40 novas escolas, 
mais de 30 quadras polies-
portivas, reforma geral de 
40 unidades, manuten-
ções em 380 e climatiza-
ção de mais 300.

Entre as novas escolas, 
está, por exemplo, a Doutor 
Mário de Castro, no bairro 
Pedra 90, com as obras já 
na reta final. O prédio, con-
siderado modelo, vai aten-
der 1.700 alunos. São 16 sa-
las de aula, laboratórios de 
física, química e informáti-
ca, biblioteca, refeitório, co-
zinha, parte administrativa 
e uma quadra poliesporti-
va com vestiários feminino 
e masculino. Na constru-
ção, o Governo do Estado 
investiu R$ 7.831.454,23 de 
recursos próprios.

MATERIAL
DIDÁTICO
O secretário enfatiza 

que os investimentos tam-

bém serão grandes em 
tecnologia e na área peda-
gógica. Ele destacou o ma-
terial didático estruturado 
que cada aluno vai rece-
ber por bimestre. “Nossas 
apostilas terão a mesma 

Alan Porto em entrevista na rádio CBN 

PRIORIDADE. São R$ 936 mi do Programa Mais MT e R$ 540 mi de empréstimo em negociação com o Banco Mundial
Foto: Seduc-Mt

qualidade daquelas utiliza-
das pelos estudantes das 
escolas particulares”.

A Seduc ainda investe 
na capacitação dos direto-
res e dos professores para 
o ensino não presencial, 

assim como para a moda-
lidade híbrida, quando ha-
verá revezamento de alu-
nos nas salas de aula. 

Outro investimento 
destacado é a compra de 
12 mil notebooks para os 

professores e mais de 40 
mil chromebooks para os 
estudantes.

“São muitos investi-
mentos que teremos em 
2021 e 2022. Não podemos 
perder mais tempo. A pan-

demia prejudicou demais 
o ensino, mas com estes 
investimentos Mato Grosso 
sai na frente para acelerar 
e recuperar a aprendiza-
gem de nossos alunos”, en-
fatizou Alan Porto.


