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BASEADA EM CONJECTURAS

Cuidados com
segurança e
transporte
de bicicleta

Utilizada por muitas pessoas para a 
prática de atividade física ao ar livre, 
a bicicleta vem ganhando espaço nas 
ruas, avenidas e rodovias. Com isso, é 
importante lembrar alguns cuidados 
que devem ser tomados para pedalar 
mantendo a segurança própria e de 
terceiros e também a forma correta 
de transportar a bicicleta no veículo, 
quando precisar.                         Página  -7

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO 

SÉRIE B

Juventude,
CSA e Avaí
disputam a
última vaga

A última rodada da Série B 
do Brasileirão 2020 será extre-
mamente interessante, visto que 
três times ainda brigam por uma 
das vagas para ingressar na elite 
do futebol nacional em 2021. 
Juventude 4º, CSA 5º e Avaí 6º 
ainda têm chances de acesso, já 
com Chapecoense, América-MG 
e Cuiabá garantidos na A em 
2021.       Página - 6

DIVULGAÇÃO

FORMAÇÃO CONTINUADA

Gestores e coordenadores das 15 Diretorias Regionais de Ensino de Mato Grosso /Cefapros de-
batem  os desafi os do ano letivo de 2021. A pauta principal é a formação continuada com base 
no diagnóstico de cada escola.                                             Página -8

ASSESSORIA

BASE PARA DIAGNÓSTICO NAS ESCOLAS

A Advocacia Geral da União (AGU) afi rmou que o processo judicial 
movido pela Prefeitura de Cuiabá contra a implantação do Bus Rapid 
Transit na região metropolitana de Cuiabá é “inadequada” e baseada em 
“conjecturas”. A manifestação da AGU foi protocolada em 19 de janeiro e 
juntada à ação que tramita no Superior Tribunal de Justiça.         Página -3

Ação de prefeito contra o
BRT é “inadequada”, diz AGU

SEXTA-FEIRA

CONSÓRCIOS
ESTADUAIS
SERÃO
REATIVADOS

PLANTIO DE
MAIS DE MIL
MUDAS DE
ÁRVORES

ENVIO DE
BOVINOS
PARA ABATE
CAI 7,7%

NOVA ELEIÇÃO
PARA PREFEITO
NO DIA 11
DE ABRIL

DESENVOLVIMENTO SINOP MÉDIO ARAGUAIA TORIXORÉU
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As primeiras agências reguladoras no Brasil su-
giram em meados dos anos 1990, tivemos a criação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) etc.

Em “destaque” tivemos com a Lei n. 9.782 de 06 
de janeiro de 1.999 a criação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), cuja atividade regula-
da é em síntese – a produção e comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitá-
ria - ocorre que em geral, todas as agências atuam 
em setores vitais para a economia, assumindo dife-
rentes estatutos jurídicos, que vai desde a subordi-
nação à administração pública até a sua “indepen-
dência”.

Elas foram instituídas para combaterem falhas 
de mercado, ora complementam ou contrariam 
interesses públicos ou privados, destaco contrariar 
como veremos a seguir. Recentemente, no dia 17 de 
janeiro passado, tivemos no Brasil um marco histó-
rico, pois a Anvisa autorizou a produção e aplicação 
da vacina CoronaVac no Brasil.

Desde então, naquele dia, tivemos o ápice da 
politização do uso ou não desta vacina no Brasil 
para o combate ao COVID-19. Sinceramente! Que 
baixaria, tanto na esfera federal, estadual e até mu-
nicipal, nós tivemos de aguentar alguns seres que 
se incorporam de verdadeiras metamorfoses am-
bulantes, no que se refere a ações e opiniões.

Estes que mudam de pensamento e remam 
conforme a maré, jogando sempre a responsabili-
dade para o povo ou outro par político. A exemplo 
dessa metamorfose - um pouco distante daqui - 
após a aprovação da Anvisa, no estado Amapá, o se-
cretário de Saúde da cidade de Serra do Navio, que 
não é profissional da saúde, simplesmente - furou a 
fila e vacinou na frente dos profissionais - que atu-
am na linha de frente da pandemia – detalhe - aque-
le secretário por diversas vezes fez comentários em 
suas redes sociais criticando tal vacina, para tanto, 
quem quiser ter acesso veja ao final deste texto o 
link¹ de sua rede social, em outro caso, também na 
mesma rede social, o citado secretário também diz 
“O doente mental quer obrigar nosso povo a usar a 
vacina chinesa.

Já não basta a porra deste vírus chinês?”, escre-
veu o secretário em 22 de outubro, em referência ao 
governador de São Paulo, João Dória (PSDB), que 
negociou com o laboratório chinês SinoVac a par-
ceria da fabricação do imunizante pelo Instituto Bu-
tantan. É! Já dizia os mais antigos: Na hora da fome, 
meu pires primeiro; acrescento um, esse comeu no 
prato em que cuspiu. Infelizmente, igual a esse se-
cretário de Saúde, nós estamos bem servidos.

Lá no estrangeiro, nos países europeus a vacina-
ção começou no ano passado, a própria Argentina 

aqui ao lado, iniciou a vacinação no dia 29 de dezem-
bro passado, já por aqui, triste Brasil, os brasileiros 
“reféns” da Anvisa, tivemos a autorização no último 
domingo, e junto com ela veio as rusgas política de 
seres similares a aquele secretário de Saúde, e que 
hoje, também furam filas como temos vistos nos no-
ticiários.

Ainda em relação a Anvisa, fica as seguintes inda-
gações: É independente conforme dispõem a Lei? O 
Brasil é produtor da vacina, que já se aplica lá fora, ou 
apenas recebe os insumos e aqui faz a complemen-
tação. Em sendo assim, a Anvisa, é mais eficiente 
do que as Agências estrangeiras, Países de primeiro 
mundo e a própria Organização Mundial de Saúde, se 
não, por que a demora em tal aprovação? A Anvisa já 
contabilizou os óbitos e os gastos, fruto de sua inércia 
e ineficácia? É claro que isso não vai acontecer né!

Já sobre 2022, é agora em 2021, aliás, se iniciou em 
2020 junto com a malvada pandemia, é vergonhoso 
como muitos dos nossos representantes, destaco o 
Presidente da República, trataram e tratam essa en-
fermidade desde o seu início; quando convém, com 
tanto descaso e incompetência; ora agora, com a va-
cinação mínima da mínima, com tanto “amor, paixão 
e prestatividade” é claro, visando 2022, ano eleitoral.

Por aqui, no findar de 2020, a nossa Câmara Mu-
nicipal de Cuiabá, os “nobres” vereadores nos dias 24 
e 29 de dezembro aprovaram a dobra da verba inde-
nizatória de R$ 9 mil para R$ 18,9 mil reais, também 
aprovaram o reajuste de seus salários em pouco mais 
de 20% que será pago ano que vem, ou seja, o salário 
do vereador também vai para mais R$ 18,9 mil reais, e 
ainda criaram uma verba indenizatória para os chefes 
de gabinetes de R$ 5 mil. Esta verba de chefes de ga-
binetes, dizem eles, tem o condão de custear gastos 
com as idas e vindas em órgãos públicos e bairros. 
Ora! Chefes de gabinetes que saem de seus gabine-
tes, eu, sinceramente não entendi. Enquanto isso, o 
salário mínimo no Brasil é de R$ 1.100 mil e cem reais. 
Aqui quem reside em Mato Grosso, em principal, na 
cidade de Cuiabá sabe do apelido daquela casa leis, 
que é Casa dos Horrores, que ao meu ver, também 
poderia de ser chamada de Casa da Derrama. Valen-
do ressaltar, que o prefeito da capital no último dia 15 
de janeiro de 2021 já sancionou o que foi deliberado 
por aquela casa de “leis” e publicou na Gazeta Muni-
cipal no dia 18 de janeiro.

Já em relação ao Povo, que fiquem com DEUS e 
que ele nos abençoe hoje e sempre, pois se depen-
dermos dessa política que aí está, pior que tá pode 
ficar, acreditem.

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA É 
ADVOGADO E ANALISTA DE SISTEMAS EM 
CUIABÁ

Anvisa, 2022 e o povo!

Os pontos negativos
opções de escolha.

O maior problema, claro, está em le-
var para o novo aparelho tudo que tenho 
no antigo. Diferente de muitos usuários, 
que usam seus dispositivos basicamen-
te para comunicadores instantâneos e 

redes sociais, boa par-
te da minha vida passa 
pelo meu celular, como 
bancos, controles fi-
nanceiros, de veículos, 
de alunos online, de co-
branças, e-mail e muito, 
muito mais. E migrar 
tudo isso de telefone 
toma tempo e exige 

atenção.
Precisamos colocar tudo isso na ba-

lança para não fazer algo que, no fim das 
contas, cause transtornos e não nos dê 
resultados verdadeiramente positivos. 
Se for para melhorar pouco ou ter pouco 
lucro, é muito mais vantagem continuar 
como está.

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!

Por mais que eu faça todas as trocas de telefone com o máxi-
mo de cuidado e atenção que se possa empregar na tarefa é 
comum que, por alguns dias, ainda encontre coisas que não 
estejam funcionando plenamente, exigindo alguma interven-
ção para que tudo volte à normalidade. Os sistemas bancários, 
claro, dão um “show de horrores” à parte quando resolvem 
dificultar nossa vida.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre a pos-
sibilidade de uma troca de celular muito 
antes do que eu havia planejado. Isso 
pode parecer empolgante para muita 
gente, mas tal alteração tem uma lista de 
pontos negativos que pesam muito na 
decisão.

A primeira grande 
questão é saber que 
meu aparelho atual 
me atende bem. Não 
tem problemas, ví-
cios, defeitos ou fa-
lhas. Se desfazer de 
algo que nos atende 
plenamente é sempre 
algo complicado, pois temos dúvidas so-
bre o próximo aparelho e possíveis risco 
de que o mesmo nos deixe “na mão”.

Você vai precisar, novamente, se pre-
ocupar com pequenas coisas, mas que, 
no fim das contas, podem incomodar os 
usuários mais criteriosos (o que, eviden-
temente, é meu caso), como encontrar 
uma capinha (que estou tendo que usar 
por conta de problemas de saúde, evi-
tando danos ao aparelho caso o mesmo 
venha a cair) e película que se ajuste per-
feitamente ao aparelho, sem frestas ou 
algo do gênero. Especialmente para mar-
cas e modelos menos conhecidos essa 
tarefa tende a ser um pouco mais difícil, 
especialmente por conta das reduzidas 

ELVIS CREY 

O chanceler Ernesto Araújo parece ter sido agra-
ciado com o dom da profecia. Em outubro, ao discur-
sar numa cerimônia de formatura de diplomatas no 
Instituto Rio Branco, o ministro das Relações Exterio-
res admitiu que o Brasil poderia se tornar um “pária 
internacional”. No tortuoso raciocínio do chanceler, 
isso seria positivo, pois ocorreria como resultado da 
defesa intransigente que o país faz da liberdade con-
tra o globalismo.

No mundo real, o Brasil de fato virou pária, mas 
por causa da incompetência do governo, notada-
mente a do Itamaraty, que, contrariando uma longa 
tradição de diplomacia profissional e voltada para 
objetivos estratégicos, virou uma caixa de ressonân-
cia dos piores desvarios ideológicos do presidente 
Jair Bolsonaro e de sua família.

Essa decadência poderia ter sido apenas lamen-
tável, mas agora é também trágica, porque, em meio 
à pandemia e à intensa competição de países por 
recursos médicos escassos, a diplomacia se conver-
te em peça-chave para que se obtenham vacinas e 
outros insumos. Basicamente, não poderia haver mo-
mento pior para ser um pária. Não bastasse o erro es-
tratégico do isolamento, o Itamaraty segue falhando 
nas decisões pontuais.

Quando se fala em insumos médicos, dois países 
são os mais relevantes —China e Índia. É dessas duas 
nações que o Brasil agora depende para conseguir 
os imunizantes e outros produtos que nos permitirão 
superar a epidemia. Temos contratos de fornecimen-
to já firmados, mas que dependem de uma certa boa 
vontade das autoridades locais para que as remessas 
sejam despachadas sem delongas.

A família Bolsonaro passou os últimos meses an-
tagonizando Pequim e responsabilizando os chine-
ses pelo novo coronavírus. O ministro Araújo, em vez 
de tentar relativizar declarações inconsequentes de 
políticos, fez coro a elas. Obviamente, tornou-se carta 
fora do baralho na relação com o principal parceiro 
comercial do Brasil.

Existem canais de comunicação alternativos, 
que passam pela Vice-Presidência, pelo Ministério da 
Agricultura e até pelo estado de São Paulo. Mas não 
poder contar com o Itamaraty significa que o chan-
celer se tornou um ônus. Essa condição de estorvo 
se faz ainda mais evidente com a saída de Donald 
Trump da Casa Branca. Nesse cenário, remover Araú-
jo decerto não basta para reposicionar a diplomacia 
do país; trata-se, porém, de medida imprescindível.

Editorial

Araújo, o estorvo

CRITÉRIOS
Como critérios, Dorner e Martini impuse-

ram às entidades interessadas itens como: ser 
entidade constituída e sem pendências; estar 
habilitada no Conselho Municipal respectivo; 
apresentar projeto ou plano de trabalho dos 
investimentos necessários; entregar direta-
mente a eles projeto e/ou plano de trabalho 
em que pretende empregar a doação. Também 
ficou acordado que: dos projetos de trabalhos 
apresentados, ficará a critério deles a seleção 
e escolha; ficarão sob a responsabilidade dos 
prefeitos a execução direta do projeto apre-
sentado; também deverá haver prestação de 
contas após a conclusão do projeto.

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!

DOAÇÃO DOS
SALÁRIOS
Sinop: o prefeito Roberto Dorner e o vice-

-prefeito Dalton Martini estiveram reunidos com 
a Organização da Sociedade Civil de Sinop para 
informar as entidades filantrópicas presentes 
como irá funcionar o trâmite legal da doação 
dos seus salários, conforme prometido em cam-
panha eleitoral. Por se tratar de uma ação de 
caráter particular, uma vez que os salários dos 
gestores são de cunho pessoal, ficará a critério 
dos mesmos o formato de doação e a escolha das 
entidades que irão receber o benefício.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Não bastasse o erro estratégico do iso-
lamento, o Itamaraty segue falhando 
nas decisões pontuais“ “ Uma câmera de segurança flagrou o momento que Valdeilson Rodrigues Cunha, 

31 anos, é executado pelo ex-marido de sua atual namorada. O suspeito foi preso na 
terça (26), em Confresa. A vítima dirigia um Fiat Uno e foi abordada pelo suspeito, 44, 
que estava em uma S10 e já saiu da caminhonete atirando contra ele. A vítima saiu do 
carro na tentativa de escapar dos tiros, mas acabou sendo atingida e caiu na beira da 
estrada, quando recebeu outro disparo. O suspeito fugiu do local a pé, abandonando 
a camionete. Durante a fuga, abordou um homem que transitava em uma motocicle-
ta pela estrada e com a arma anunciou o roubo e levou a Honda CG dessa vítima. Ele 
será indiciado por homicídio qualificado e responderá pelos crimes de porte ilegal de 
arma de fogo e roubo.
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aGU diz que ação de prefeito
contra o BRt é “inadequada”
DA REPORTAGEM

A Advocacia Geral da 
União (AGU) afirmou que o 
processo judicial movido pela 
Prefeitura de Cuiabá contra 
a implantação do Bus Rapid 
Transit na região metropoli-
tana de Cuiabá é “inadequa-
da” e baseada em “conjectu-
ras”. A manifestação da AGU 
foi protocolada em 19 de ja-
neiro e juntada à ação que 
tramita no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Nesta ação, 
que já teve duas liminares 
negadas, a prefeitura busca 
impedir que o Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) autorize a troca do Ve-
ículo Leve sobre Trilhos (VLT) 
pelo BRT, que será feita pelo 
governo com base em relató-
rios técnicos que comprova-
ram a total inviabilidade do 
VLT, segundo divulgado pelo 
Estado. Além dos dois pedi-
dos contra o BRT negados 
pelo ministro Humberto Mar-
tins, do STJ, a prefeitura acu-
mula outras duas derrotas 
no Tribunal de Justiça, uma 
vez que tanto o desembarga-
dor Mario Kono quanto a de-
sembargadora Maria Helena 
Ramos também barraram a 
tentativa de impedir o BRT.

“A petição inicial não 
indica, com a precisão ne-
cessária, o ato supostamente 
ilegal objeto da impetração. 

A contextualização apresen-
tada é vaga. A parte autora 
não explica adequadamente 
o quadro jurídico ou o con-
teúdo do ato administrativo 
a ser editado pelo Ministro 
de Estado”, diz trecho do pa-
recer da AGU, assinado pelo 
advogado da União Marcelo 
Maciel Torres Filho. O repre-
sentante da AGU exemplifi-
cou a inadequação em razão 
de a prefeitura ter acionado o 
MDR sem especificar qual o 
ato que pretendia evitar que 
o ministro tomasse. Outra fa-
lha do processo, conforme a 
AGU, é que a prefeitura não 
informou se ao menos tentou 
participar do processo admi-
nistrativo que culminou na 
tomada de decisão da troca 
do VLT pelo BRT.

“Além disso, especifica-
mente no que concerne ao 
pedido de acesso a documen-
tos produzidos no âmbito do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, as solicita-
ções podem ser formuladas 
administrativamente com 
fundamento nos procedi-
mentos e requisitos versados 
na Lei nº 12.527/2011 – Lei de 
Acesso à Informação”, ressal-
tou. De acordo com a Advo-
cacia Geral da União, o STJ se-
quer é o tribunal responsável 
por analisar essa demanda, 
já que a alteração contratual 
para a troca do modal ainda 

BASEADA CONJECTURAS. Prefeitura busca impedir que o MDR autorize a troca do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) pelo BRT
Foto: Divulgação

Esperança é que BRt funcione

Diretoria do consórcio Portal do amazonas
foi eleita em reunião

tSE determina nova eleição após prefeita ter registro negado

ligação de senador com a JBS? 

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Os prefeitos dos municí-
pios que fazem parte dos con-
sórcios intermunicipais Portal 
da Amazônia e Vale do Teles 
Pires se reuniram com a equi-
pe técnica da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec) para tratar 
da reestruturação. Durante o 
encontro, foi apresentado um 
passo a passo das ações para 
reativação e também as van-
tagens dos consórcios para as 
regiões.

“As reuniões estão sen-
do muito produtivas, com a 
presença da grande maioria 
dos prefeitos, e percebemos 
um interesse grande dos mu-
nicípios em se organizarem 
e terem as vantagens de um 
consórcio intermunicipal, tra-
balhando de forma coopera-
tiva e colaborativa”, diz Celso 
Banazeksi, secretário adjunto 
de Desenvolvimento do Ecos-

DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) marcou para o dia 
11 de abril a nova eleição para 
os cargos de prefeito e vice-
-prefeito em Torixoréu. Inês 
Moraes Mesquita Coelho foi 
reeleita pelo Democratas 
com 1.392 votos em 15 de no-
vembro, mas foi impedida 
de assumir o cargo porque a 
justiça não permite mais de 
dois mandatos seguidos de 
um mesmo grupo familiar. O 
marido dela era prefeito da 
cidade.

Conforme a Justiça 
Eleitoral, os eleitos serão di-
plomados até 14 de maio. A 
eleição no município será re-
alizada pela 9ª Zona Eleitoral 
com sede em Barra do Gar-
ças.

Estão aptos a votar na 

sistema Empreendedor da 
Sedec.

O consórcio Portal da 
Amazônia é formado pelos 
municípios de Colíder, Gua-
rantã do Norte, Itaúba, Mar-
celândia, Matupá, Nova Canaã 
do Norte, Nova Guarita, Nova 
Santa Helena, Novo Mundo, 
Peixoto de Azevedo e Terra 
Nova do Norte.

O consórcio Vale do 
Teles Pires é formado pelos 
municípios de Alta Floresta, 
Apiacás, Carlinda, Nova Ban-
deirantes, Nova Monte Verde 
e Paranaíta. 

Os prefeitos escolherão 
o presidente e a diretoria do 
consórcio em reunião nesta 
sexta-feira (29).

Para Valdemar Gam-
ba, prefeito de Alta Floresta, 
município onde foi sediada a 
reunião sobre o consórcio, a 
ação vem ratificar a necessi-
dade que os gestores muni-
cipais vinham percebendo. “O 

eleição suplementar os elei-
tores do município que esta-
vam regularmente inscritos 

DESENVOLVIMENTO

consórcios Portal do amazônia e
Vale teles Pires serão reativados

TORIXORÉU

Justiça marca nova eleição para
prefeito para o dia 11 de abril

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal pe-
diu extensão do prazo para 
conclusão do inquérito que 
apura possível caixa 2 do se-
nador Wellington Fagundes 
(PL) durante as eleições de 
2014, quando foi eleito para o 
cargo atual. Wellington é um 
dos políticos que foi citado 
nas colaborações premiadas 
dos irmãos Wesley e Joesley 
Batista, sócios da JBS S/A.

A juíza Gabriela Cari-
na Knaul de Albuquerque 
e Silva, em substituição na 
51ª Zona Eleitoral de Cuiabá, 
despachou determinando 
que o Ministério Público Elei-
toral dê parecer sobre o pe-
dido para ampliar o prazo da 
investigação.

Apesar de ter suposta-
mente ocorrido em 2014, o 
inquérito só passou a trami-
tar na 1ª instância da Justiça 
Eleitoral a partir de 2019. Na 
época, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que cri-
mes comuns que estivessem 
em conexão com crimes elei-

torais deveriam ser julgados 
nesse foro.

No inquérito envolven-
do o senador, é apurado o 
crime de falsidade ideológi-
ca, que é a terminologia para 
caixa 2. Uma planilha entre-
gue pelos irmãos Batista ao 
Ministério Público Federal 
(MPF) revela que R$ 300 mil 
teriam sido investidos sem 
registro na campanha do se-
nador em 2014. 

O dinheiro teria sido 
distribuído em outubro de 
2014 a diversos políticos por 
Florisvaldo de Oliveira, ex-
-funcionário do Grupo J&F, 
controlador da JBS, e co-
nhecido como “homem da 
mala”.

O então ministro da 
Agricultura Neri Geller (PP), 
atualmente deputado Fede-
ral, também teria recebido 
valores ilegais na ocasião e 
estaria envolvido na negocia-
ção de Wellington. 

Os dois negam qual-
quer envolvimento em casos 
de corrupção e afirmam que 
só receberam doações legais.

JUSTIÇA ELEITORAL

PF quer mais prazo 
para investigar
possível caixa 2
de Wellington

consórcio será ótimo para a 
região. Nós já estávamos con-
versando sobre a necessidade 

de trabalharmos juntos e isso 
veio confirmar que é o melhor 
caminho”, ressalta.

depende de autorização do 
Conselho Curador do FGTS.

“Além disso, conforme 
desenvolvido na seção abai-
xo, a pretensão deduzida na 
impetração diz respeito a 

coordenação a ser realizada 
entre Estado e Municípios, 
considerando as normas le-
gais aplicáveis – por exem-
plo, no âmbito da Região 
Metropolitana do Vale do Rio 

Cuiabá –, não havendo que se 
falar em ato ilegal ou abusi-
vo do Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Regional”, 
diz trecho do parecer. Para a 
AGU, a ação movida pela Pre-

feitura de Cuiabá trouxe uma 
“narrativa fática fundada em 
conjecturas”, situação que foi 
exposta pelo próprio ministro 
Humberto Martins quando 
negou o pedido.

até o dia 11 de novembro de 
2020, conforme determina 
o artigo 91, caput, da Lei nº 

9.504/97. Ao todo, 3308 elei-
tores de Torixoréu se enqua-
dram nesse perfil.
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Juros para famílias caem ao
menor nível histórico em 2020
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

As famílias e empresas 
pagaram taxas de juros mais 
baixas em 2020, de acordo 
com as Estatísticas Monetá-
rias e de Crédito divulgadas 
ontem (28) pelo Banco Central 
(BC). No crédito às famílias, a 
taxa média atingiu 37% ao ano 
em dezembro, o menor da sé-
rie histórica iniciada em 2011, 
com reduções de 9 pontos 
percentuais se comparado a 
2019 e de 1,2 ponto percentual 
em relação a novembro.

De acordo com o BC, o 
destaque em dezembro foi a 
redução de 5,8 pontos percen-
tuais no crédito pessoal não 
consignado, chegando a 74,5% 
ao ano. 

Se comparado a dezem-
bro, a queda foi de 20,1 pontos 
percentuais.

Os juros do crédito con-
signado caíram 1,9 ponto per-
centual no ano e se mantive-
ram estáveis entre novembro 
e dezembro em 18,6% ao ano. 
A taxa do cheque especial 
chegou a 115,6% ao ano em de-
zembro, aumento de 2,1 pon-
tos percentuais em relação 

a novembro e queda de 132 
pontos percentuais se compa-
rado a dezembro de 2019.

Houve aumento nos ju-
ros médios do rotativo do car-
tão de crédito. 

A taxa chegou a 328,1% 
ao ano, com elevação de 6,9 
pontos percentuais no mês e 
9,3 pontos percentuais no ano. 
No caso do rotativo regular, 
quando o cliente paga pelo 
menos o valor mínimo da fa-
tura, a taxa chegou a 301,9% ao 
ano, aumento de 8,6 pontos 
percentuais entre novembro 
e dezembro e de 15,7 pontos 
percentuais comparado a de-
zembro de 2019.

A taxa do rotativo não 
regular (dos clientes que não 
pagaram ou atrasaram o pa-
gamento mínimo da fatura) 
também subiu e chegou a 
347,7% ao ano, alta de 6,4 pon-
tos percentuais em relação ao 
mês anterior e de 8,1 pontos 
percentuais no ano.

PESSOAS
JURÍDICAS
Nas contratações com 

empresas, a taxa livre alcan-
çou 11,7% ao ano, represen-
tando redução de 4,6 pontos 

Foto: Divulgação

Destaque foi a redução de 5,8 pontos percentuais no crédito pessoal não consignado

SEGUNDO BC. Taxa média ficou em 37% ao ano em dezembro de 2020
percentuais em relação ao 
mesmo mês de 2019 e de 0,5 
ponto percentual comparan-
do a novembro, com destaque, 
no mês, para capital de giro 
acima de um ano, que caiu 0,8 
ponto percentual, chegando a 
11% ao ano.

Excluindo-se as opera-
ções rotativas, a taxa média de 
juros do crédito livre para as 
empresas situou-se em 20,3%, 
recuando 4,5 pontos percen-
tuais em 2020 e 0,7 ponto per-
centual no mês de dezembro.

No crédito livre os ban-
cos têm autonomia para em-
prestar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de 
juros cobradas dos clientes. 

Já o crédito direcionado 
tem regras definidas pelo go-
verno, e é destinado, basica-
mente, aos setores habitacio-
nal, rural, de infraestrutura e 
ao microcrédito.

No caso do crédito di-
recionado, a taxa média para 
pessoas físicas ficou em 7% 
ao ano em dezembro de 2020, 
queda de 0,4 ponto percentu-
al em relação a 2019. 

Para as empresas, a taxa 
subiu 1,7 pontos percentuais 
no ano, para 10% ao ano.

DA REPORTAGEM

Termina nesta sexta (29) 
o prazo para a regularização 
e inscrição no Simples Na-
cional das micro e pequenas 
empresas que faturam até R$ 
4,8 milhões por ano. A solici-
tação é feita exclusivamente 
pela internet, por meio do 
portal do Simples Nacional. 
Com o pedido aceito, a ade-
são retroagirá ao dia 1º de ja-
neiro.

O Simples Nacional é re-
gime tributário diferenciado, 
que reúne em um único do-
cumento de arrecadação os 
principais tributos federais, 
estaduais, municipais e previ-
denciários devidos pelas mi-
cro e pequenas empresas. O 
recolhimento, feito por esse 
documento único, deve ser 
pago até o dia 20 do mês se-
guinte àquele em que houver 
sido auferida a receita bruta.

Também poderão aderir 
ao Simples as empresas que 
estavam no Lucro Presumi-

DA REPORTAGEM

Os produtores dos mu-
nicípios do Médio Araguaia 
enviaram para abate em 2020, 
cerca de 323.370 bovinos, uma 
redução de 7,7% em relação 
ao ano anterior, quando foi 
registrado o envio de 350.813 
animais para os frigoríficos. A 
informação é da regional do 
Instituto de Defesa Agrope-
cuária de Mato Grosso (Indea) 
em Água Boa.

A regional compreende 
Água Boa, Campinápolis, Ca-
narana, Cocalinho, Gaúcha do 
Norte, Querência, Nova Naza-
ré, Nova Xavantina e Ribeirão 
Cascalheira. O campeão de 
abates foi Água Boa com en-

DA REPORTAGEM

A arroba do boi gordo 
no Indicador Cepea bateu 
um novo recorde ao chegar 
em R$ 298. No acumulado 
deste ano, a valorização do 
animal chega a 11,55%. No en-
tanto, segundo indicações da 
consultoria Safras & Mercado, 
já há relatos de negócios em 
R$ 300 a arroba em algumas 
regiões de São Paulo.

Para o analista da Sa-
fras, Fernando Iglesias, a indi-
cação do mercado é de que 
os valores do boi gordo atin-
giram um limite. “A margem 
da indústria é o que está se-
gundo os preços do boi gor-
do. Mesmo pagando maior 
valor, os frigoríficos não estão 
conseguindo alongar suas 
escalas de abate. Além disso, 
a demanda doméstica por 
carne bovina está em baixa 
e os custos cada vez maiores. 
Diante disso, as indústrias 

encontram dificuldade em 
repassar os preços da carne, 
o que indica que os valores 
não devem passar dos R$ 
300”, diz.

O analista lembra que 
arroba valorizada é reflexo 
da falta de animais no mer-
cado interno. Segundo Igle-
sias, esse cenário deve ser 
alterado nos próximos 40 
dias, quando é esperada uma 
maior disponibilidade de bois 
no mercado interno.

Para os animais destina-
dos à exportação, o Brasil está 
em condições de atender a 
demanda, especialmente da 
China. “O país vai continuar 
dando preferência ao merca-
do chinês. Nesse momento, 
a China está bem abastecida 
por conta do feriado do Ano 
Novo Chinês. Após as festivi-
dades, o país deve retomar o 
maior ritmo de compras do 
Brasil, principalmente de car-
ne bovina”, destaca Iglesias.

Pedido é feito exclusivamente pela internet

Produtores enviaram 323 mil bovinos

No acumulado deste ano, a valorização do
animal chega a 11,55% 

ECONOMIA

Micro e pequenas empresas têm
até hoje para aderir ao Simples

MÉDIO ARAGUAIA

Envio de bovinos para
abate cai 7,7% em 2020

PECUÁRIA

Arroba do boi a R$ 300 é 
o limite que o mercado 
consegue absorverFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

vio de 78.820 cabeças, segui-
do por Nova Xavantina, com 
54.322 cabeças, Canarana, 
com 41.927 cabeças e Querên-
cia, com 37.537 animais. A mé-
dia mensal de abates em 2020 
ficou em 26.900 animais na 
região, contra 29.200 de 2019.

A queda no abate de 
gado se deve exclusivamente 
a pandemia do coronavírus, 
que enfraqueceu a economia 
aumentou a taxa de desem-
prego. O reflexo pandêmico 
fica claro quando verificado 
o fluxo de animais em alguns 
meses. Em março/20, quan-
do a Covid-19 começou a dar 
as caras de forma incisiva no 
país, os produtores da região 
enviaram 19.264 animais para 

do ou Lucro Real e tiveram 
queda significativa no fatura-
mento em 2020, por causa da 
pandemia. Essas empresas 
deverão cumprir o mesmo 
prazo. Em outra novidade, 
que vale excepcionalmente 
agora, o governo federal não 
excluiu empresas com débi-
tos tributários em 2020 e as 
empresas optantes que es-
tavam inadimplentes perma-
neceram no Simples em 2021.

No caso de empresas 
que ainda não eram optantes 
pelo Simples, no momento 
da opção o sistema responde 
automaticamente se há pen-
dências com os fiscos federal, 
estadual ou municipal. Para 
a regularização de pendên-
cias com a Receita Federal 
ou com a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional não é 
necessário que o contribuin-
te se dirija a uma unidade da 
Receita Federal, basta seguir 
as orientações para regulari-
zação de pendências no site 
da Receita Federal.

abate, uma queda de 32% em 
relação ao mês de fevereiro. 
Em abril, quando a pandemia 
foi declarada e os protocolos 

de isolamento entraram em 
vigor, o número de envios 
para abate caiu ainda mais, 
para 13.265 animais.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento 
em ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade 
de Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com 
experiência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção 
eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilida-
de de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, 
com experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem nos 
seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: https://

www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208
www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 

VENDAS

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – FILIAL 02, CNPJ 
Nº 11.644.786/0003-68, torna público que requereu à 
SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso, alteração de Razão Social e renovação de Licença de 
Operação da atividade de Recepção, Secagem e Armaze-
namento de Grãos, localizada no município de Sorriso/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

POSTO DE MOLAS CORANDI II LTDA (TRANSPORTA-
DORA CORANDI), CNPJ nº 31.546.391/0001-78, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Nova Mutum, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação, para atividade 
de “Manutenção e reparação de veículos automotores” lo-
calizado na Avenida Perimetral MT-249, nº 254-W, Quadra 
V, Lote 10, Bairro Cidade Nova, neste município. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

A empresa A R TAUFFER & CIA LTDA – EPP, CNPJ: 
32.279.105/0001-18, torna ao público que requereu junto 
a SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA-
-LAS para a atividade de Serraria Com Desdobramento e 
Benefi ciamento de Madeiras, localizada na Rua das Viole-
tas, SN, Bairro são Lourenço, na cidade de Guarantã do 
Norte-MT.

QUALI REVENDEDORA DE GÁS LTDA, CNPJ n° 
25.962.401/0002-34, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente de 
Sorriso/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Opera-
ção (LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Lique-
feito de Petróleo – GLP, localiza Avenida dos Flamboyants, 
N: 455 – Bairro Jardim Europa, município de Sorriso-MT.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – FILIAL 14, CNPJ 
Nº 11.644.786/0015-00, torna público que requereu à 
SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso, alteração de Razão Social e renovação de Licença de 
Operação da atividade de Recepção, Secagem e Armaze-
namento de Grãos, localizada no município de Sorriso/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

JL LAVANDERIA LTDA, CNPJ: 30.614.335/0001-60, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação 
– LI e Licença de Operação – LO para atividades de La-
vanderias, localizado na Avenida dos Ingás, nº 2231, Sala 
A, bairro Jardim Maringá, no município de  Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA. 

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 fi nal 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 fi rmado 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, fi ca 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 notifi cação, 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 Notifi cante para que se 
proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta.Era o que havia para notifi car.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 CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 19/2021. A Prefeitura de Confresa, Estado de 
Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
fará realizar no dia 18 de Fevereiro de 2021, às 15h00min, na sala da Comis-
são Permanente de Licitações, situada na Av. Centro Oeste, nº 286, Centro na 
cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização da TOMADA DE PREÇOS 
Nº001/2021, Tipo: Empreitada pelo Menor Preço Global de acordo com as Leis 
em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departa-
mento de Licitações e Contratos no endereço citado acima e no site www.con-
fresa.mt.gov.br no link do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, 
tel. Contato (66) 3564-1818, RAMAL 31  pelo e-mail: licitaconfresa@hotmail.
com.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONS-
TRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR A REFORMA ESTRUTURAL DO TELHADO 
E COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR BURITIS, ATEN-
DENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
JUNTAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT.Confresa-
-MT, 28 de Janeiro de 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Presidente da C.P.L - PORTARIA Nº008/2021.

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO 

 PREGÃO ELETRÔNICO N. 007/2020 PROCESSO 184/2020
Despacho de cancelamento de processo Licitatório, por motivos de conveni-
ência e oportunidade, dada a necessidade de reanálise e apuração detalhada 
do objeto.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUÇU, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o princípio da autotutela administrativa, bem como o 
disposto no artigo 49 da Lei Federal n. 8.666/93. 
CONSIDERANDO a análise de conveniência e oportunidade em relação às 
contratações da administração municipal, bem como a necessidade de melhor 
estudo do objeto do Pregão em comento, haja visto, que o sistema de motoriza-
ção trifásico não atende a necessidade da associação que não dispõe naquela 
localidade desta voltagem, ademais, por haver variações no valor, necessita de 
mais tempo para readequação do objeto.
RESOLVE: CANCELAR em todos os seus termos, por interesse da administra-
ção, o processo licitatório, PREGAO n. 007/2020, cujo objeto é “AQUISIÇÃO 
DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ PARA O MINICIPIO DE COTRIGUAÇU-MT, 
CONTEMPLADO PELO CONVÊNIO 0882-2018”, fi cando, desde já, cancelada 
a abertura da sessão que ocorreria no dia 02/02/2021, às 08 horas. 

Cotriguaçu (MT), em 28 de janeiro de 2021.
OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0032021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2021 O Município De Tabaporã/Mt, Pessoa 
Jurídica De Direito Público Interno, Devidamente Inscrito No Cnpj Sob O Nº. 
37.464.997/0001-40, Com Sede Administrativa Na Avenida Comendador José 
Pedro Dias, N.º 979, Centro, Cep – 78.563-000 Fone (66) 3577-1505, Por Meio 
De Seu Pregoeiro, Instituído Pela Portaria 002/2021 De 07/01/2021, No Uso 
De Suas Atribuições, Torna Público A Abertura Do Processo Licitatório Na Mo-
dalidade Pregão Eletrônico, Para O Registro De Preço Do Tipo Menor Preço 
Por Item Para Aquisição Equipamentos Do Tipo Eletrodomésticos, Informática 
E Eletrônicos Para Atender As Necessidades Das Unidades Escolares Da Se-
cretaria Municipal De Educação, Conforme Exigência No Termo De Convenio 
N° 1773/2017 Seduc – Firmado Entre A Secretaria De Estado De Educação  
Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme Especifi cações No 
Termo De Referencia – Anexo I Do Edital. Modalidade De Licitação: Pregão 
Eletrônico – Srp Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item Conformidade: Edital 
E Seus Anexos, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações, Lei Federal Nº. 
10.520/02 E Lei Complementar N°. 123/06 E Sua Alteração A Lc 147/2014, 
Decreto Nº 10.024, De 20 De Setembro De 2019 Forma De Execução: Indireta 
Data Início Do Recebimento Das Propostas: As 08h:30min Horas Do Dia 28 
De Janeiro De 2021. (Horário De Brasília - Df) Data Final Do Recebimento 
Das Propostas: As 17:00 Horas Do Dia 08 De Fevereiro De 2021. (Horário 
De Brasília - Df) Data Limite Para Impugnação: As 17:00 Horas Do Dia 05 De  
Fevereiro De 2021. (Horário De Brasília - Df) Abertura Das Propostas: Início 
Da Sessão Pública: As 09:15 Horas Do Dia 09 De Fevereiro De 2021. (Horário 
De Brasília - Df) Observação 01: O Edital Na Íntegra Com Seus Anexos, Bem 
Como Todo Material Necessário Para Elaboração Das Propostas E Demais In-
formações, Encontram-Se À Disposição No Site Https://Comprasbr.Com.Br, In 
Loco Na Prefeitura Municipal De Tabaporã/Mt, Pelo Telefone 66 3577 1505, Por 
Email No Licitação@Tabapora.Mt.Gov.Br Ou No Endereço Eletrônico Http://
Www.Tabapora.Mt.Gov.Br/ Sem Qualquer Ônus, Aos Interessados Em Partici-
par Da Licitação, Durante O Horário Normal De Atendimento Da Prefeitura (2ª 
A 6ª Feira Das 08h00min Horas Às 15h00min Horas, Exceto Feriados E Pontos 
Facultativos). Tabaporã/Mt, 27 De Janeiro De 2021.

Helielson Teodoro Alves
Pregoeiro Nomeado - Portaria n° 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
RESULTADO JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021

Na Data De 22/01/2021 Às 08:30 Horas, Foram Abertas As Propostas Refe-
rente A Licitação Supracitada, Requisitada Pelo Órgão: 07 002 Departamento 
De Educacao E Devidamente Acompanhada Por Esta Comissão De Licitação, 
Estamos Assim De Acordo Com As Normas Legais Vigentes. Tendo Como Ven-
cedor O Listado Abaixo. Objeto: Aquisição De 01 (Um) Ônibus Escolar Para 
Transporte De Alunos Do Município De Nova Guarita – Mt. 4806 San Marino 
Onibus Ltda93.785.822/0001-06 Valor Total Do Vencedor R$ 278.000,00 Nova 
Guarita - Mt, 28 De Janeiro De 2021.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

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 fi nal 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 fi rmado 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, fi ca 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 notifi cação, 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 Notifi cante para que se 
proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta.Era o que havia para notifi car.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 fi nal 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 fi rmado 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, fi ca Vossa Senhoria Notifi cada 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 notifi cação, 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 Notifi cante para que se proceda 
com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o 
que havia para notifi car.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.

27,28,29/01/2021. 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
042/2020 DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT 

A Prefeitura Municipal de Matupá - MT, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que aderiu à Ata de Registro de Preço nº 042/2020, advinda do 
Pregão Presencial nº 032/2020 do Município de Porto dos Gaúchos/MT 
celebrada com a Empresa LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI 
inscrita no CNPJ Sob n° 19.430.120/0001-57, no valor total de R$ 
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais), cujo objetivo é 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA 
TÉCNICO-JURIDICA, ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO E APOIO 
ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ JUNTO ÀS SUAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO”, 
conforme especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência, 
nos termos do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.  

Matupá - MT, 28 de janeiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente da CPL 



Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Juventude, CSA e Avaí disputam
a última vaga na rodada final
DA REPORTAGEM

A última rodada da Sé-
rie B do Brasileirão 2020 será 
extremamente interessante, 
visto que três times ainda bri-
gam por uma das vagas para 
ingressar na elite do futebol 
nacional em 2021. Juventude 
4º, CSA 5º e Avaí 6º ainda têm 
chances de acesso, já com 
Chapecoense, América-MG e 
Cuiabá garantidos na A em 
2021.

A última rodada tam-
bém definirá o grande cam-
peão, com América-MG e 
Chapecoense na disputa 
ponto a ponto, gol a gol. Na 
parte de baixo da tabela, tudo 
definido. Com os 3 pontos so-
mados diante do Botafogo-
-SP, o Vitória respirou aliviado 
e se mantém na Segundona. 
Com isso, rebaixou Figueiren-
se e o Paraná, que se junta-
ram ao Botinha e ao Oeste.

Na briga pela taça dois 
times brigam na última ro-
dada: América-MG e Chape-
coense. Na penúltima rodada 
do torneio, o time catarinen-
se que estava na liderança 
da competição deixou esca-
par o posto ao ser derrotado 
pelo placar de 2 a 0 para o 
Operário-PR. O América-MG 
se aproveitou do momento 
e com um empate em 0 a 0, 
voltou à liderança. Os dois ti-
mes somam agora 70 pontos, 

com diferença nos critérios a 
favor do time mineiro.

O América-MG, atual 
líder, irá encarar na última 
rodada da Série B o Avaí, em 
casa, nesta sexta (todos os 
jogos serão disputados no 
mesmo dia), às 20h30. Preci-
sa vencer por uma diferença 
superior ou igual à Chapeco-
ense para sair com o título.

Por sua vez, a Chapeco-
ense, também jogando em 
casa, irá encarar a equipe do 
Confiança. Precisa vencer e 
contar com um tropeço do 
time mineiro para ser cam-
peã. Caso ambos vençam, a 
Chape ainda poderá conse-
guir o título, mas precisará 
tirar uma diferença de 2 gols 
no número de gols pró.

Um exemplo: caso os 
mineiros empatem em 0 a 0 
e a Chape em 3 a 3, os cata-
rinenses superam o número 
de gols marcados, enquanto 
os demais critérios perma-
necem inalterados. Com isso, 
leva o caneco. A disputa pro-
mete ir até o apito final dos 
árbitros!

ÚLTIMA VAGA
Na briga pela última 

vaga a elite do futebol nacio-
nal, estão na disputa o Juven-
tude (58), CSA (57) e Avaí (55), 
separados por 3 pontos ape-
nas. Os 3 jogam fora de casa 
na última rodada.

SÉRIE B. Última rodada promete ser quente, com disputa pelo título e G4

Zagueiro conquistou acessos para as Séries
B e A e título da Copa Verde

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O zagueiro Ednei con-
quistou mais um feito históri-
co no Cuiabá: 100 jogos. O de-
fensor alcançou a marca no 
jogo das oitavas de final da 
Copa Verde, que ocorreu na 
segunda (25), na vitória por 2 
a 1 diante da Aparecidense-
-GO, na Arena Pantanal.

Titular na campanha do 
acesso à Série A do Brasileiro, 
o atleta acumula três anos de 
clube, entre idas e vindas. Ele 
também foi fundamental na 
conquista do acesso da Sé-
rie C para a Série B, em 2018, 
além do título da Copa Verde, 
em 2019.

“Estou muito feliz com 
essa conquista pessoal, já 
passei por vários clubes no 
Brasil, mas aqui no Cuiabá 
é o primeiro que completei 
100 jogos, cheguei perto em 
outros, mas não tive essa 
marca. Principalmente além 
de atingir os 100 jogos, tudo 
veio com títulos, acessos, en-
grandece muito mais esses 

números. Só tenho a agra-
decer muito ao clube que 
me deu essa oportunidade, 
aos torcedores que acredita-
ram e apoiaram, aos amigos 
que fiz, todos que passaram 
aqui durante esse período de 
três anos. E claro, sem dúvi-
da a Deus e minha família. 
Anos difíceis, fora de casa, 
todos eles me apoiando e me 
acompanhando”, disse o za-
gueiro Ednei.

Segundo o zagueiro, 
que está prestes a ter o ven-
cimento do seu contrato com 
o Dourado após o término da 
Série B, o tempo no Auriver-
de da Baixada vai ficar mar-
cado. “Ainda mais agora no 
término de contrato, sair des-
sa maneira, com esse acesso, 
com 100 jogos, está sendo 
muito gratificante para mim. 
O momento vivido no Cuiabá 
é muito especial e vai ficar 
marcado para o resto da mi-
nha vida, como pessoa, como 
profissional, porque aqui eu 
vivi momentos maravilho-
sos”, enfatizou.

CUIABÁ

Ednei exalta 100
jogos com 2 acessos, 
mas está de saída

DA REPORTAGEM

Rui Costa será o novo di-
retor-executivo de futebol do 
São Paulo a partir do fim de 
fevereiro, após a saída de Raí. 
A informação foi publicada 
pelo jornalista Paulo Vinicius 
Coelho no Twitter.

“Como prometeu o pre-
sidente Julio Casares, em 
entrevista coletiva, vamos 
implantar um projeto profis-
sional no departamento de 
futebol. Acabamos por con-
tratar a terceira peça do tripé. 
Já havíamos acertado com o 
Marcos Biasotto, como exe-
cutivo do futebol da base, e 
com Muricy Ramalho, como 
coordenador técnico de todo 
o futebol. Hoje (quarta-feira), 

fechamos com o Rui Costa, 
o executivo de futebol que 
assumirá o cargo apenas ao 
final do Campeonato Brasi-
leiro”, disse Belmonte. São 
Paulo e Rui Costa acertaram 
por três anos, até o fim da 
gestão de Julio Casares. É o 
mesmo período do acordo 
com o coordenador técnico 
Muricy Ramalho e do execu-
tivo da base Marcos Biasotto. 

O acerto com Rui Costa 
ocorreu após conversas com 
Julio Casares e o dirigente 
do futebol Carlos Belmonte 
Sobrinho. O último trabalho 
dele foi no Atlético-MG. 

Ele estava desde 2020 
entre os nomes cotados para 
o cargo de executivo de fute-
bol.

Executivo escolhido pela gestão Casares substitui Raí a 
partir de fevereiro

SÃO PAULO

Rui Costa será o novo
diretor de futebol

Foto: Divulgação

Foto: PeDro Souza

DA REPORTAGEM

O Atlético-MG perdeu 
seu principal jogador por 
tempo indeterminado, nes-
ta reta final do Campeonato 
Brasileiro. Artilheiro e garçom 
da equipe, o atacante Keno 
fez exames complementares 
no cotovelo esquerdo, com 
detecção de ruptura do liga-
mento. Ele iniciou tratamen-
to conservador, ou seja, sem 
intervenção cirúrgica.

Keno caiu de mau jeito 
na partida contra o Santos, na 
noite da última terça-feira, ao 
roubar a bola do adversário e 
disparar em contra-ataque, 
mas se chocando e tendo a 
lesão séria no cotovelo. Ele foi 
atendido ainda no gramado 
do Mineirão, deixou o local de 
maca para um hospital. 

O atacante Keno reali-
zou exames de imagem que 
evidenciaram luxação com 
ruptura dos ligamentos do 
cotovelo esquerdo. O jogador 
já iniciou tratamento conser-
vador e permanecerá com o 
cotovelo imobilizado pelos 
próximos dias.

Ainda na terça, o Atléti-
co postou uma foto do cami-

sa 11 utilizando tipoia no bra-
ço esquerdo. 

O departamento mé-
dico do clube não informa 
quanto tempo levará de re-
cuperação, pois isso depende 
da evolução que o jogador 

ATLÉTICO-MG

Keno parado por tempo indeterminado 
por ruptura de ligamento no cotovelo

Keno será desfalque no Atlético-MG

terá. Certo dizer que dificil-
mente ele perderá jogos im-
portantes no Brasileiro.

Sem Keno, Sampaoli 
tem como opções Eduardo 
Sasha, Marrony, Savinho, Tar-
delli e Marquinhos. 

Este último segue em 
negociação avançada com o 
Áustria Viena. 

Já Tardelli não foi rela-
cionado desde que voltou de 
lesão no tornozelo, em 15 de 
dezembro.

O Juventude entra na 
última rodada apenas preci-
sando vencer para conseguir 

Foto: Divulgação

Entidade fabrica duas taças idênticas para partidas finais da competição
o acesso e enfrentará o Gua-
rani. Já o CSA pegará o Náu-
tico nos aflitos e o Avaí tem 

a missão mais difícil: enfren-
ta o América-MG que ainda 
disputa o título em Minas e 

precisa ainda de derrota do 
Juventude e um empate do 
CSA para alcançar a 4ª vaga.
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Segu-
rança Pública, Trânsito e 
Defesa Civil de Sorriso inter-
rompeu o tráfego na Rua São 
José, no bairro Industrial, no 
trecho compreendido entre 
a Rua Panambi e a Travessa 
Artur Lafin. 

A interdição foi neces-
sária porque um poste de 
energia foi derrubado e ca-

SORRISO

Trecho de rua é
bloqueado por conta
de cabos na pista

Bloqueio foi feito em trecho da Rua São José
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bos ficaram atravessados na 
via, o que pode vir a causar 
acidentes.

Somente após a solução 
do problema pela concessio-
nária de energia elétrica, é 
que a via foi liberada. Em si-
tuações como essa, vale a re-
comendação para que sejam 
adotadas rotas alternativas e 
que, havendo necessidade de 
passar em vias próximas, que 
a velocidade seja reduzida e a 
atenção seja redobrada.

Detran orienta quanto aos cuidados 
com segurança e transporte da bike
DA REPORTAGEM

Utilizada por muitas 
pessoas para a prática de 
atividade física ao ar livre, a 
bicicleta vem ganhando es-
paço nas ruas, avenidas e ro-
dovias. Com isso, é importan-
te lembrar alguns cuidados 
que devem ser tomados para 
pedalar mantendo a segu-
rança própria e de terceiros e 
também a forma correta de 
transportar a bicicleta no veí-
culo, quando precisar.

No quesito segurança, 
o artigo 105 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) traz 
uma série de itens obrigató-
rios para utilização em bici-
cleta, tais como: campainha, 
sinalização noturna dianteira, 
traseira, lateral e nos pedais, 
e espelho retrovisor esquer-
do. Além dos itens elencados 
no CTB, a gerente de Ações 
Educativas do Detran-MT, 
Rosane Pölzl, ressalta que o 
uso do capacete também é 
primordial para a segurança 
do ciclista.

“O ciclista está mais vul-
nerável a quedas em qual-
quer acidente. E, nas quedas, 
é comum que bata a cabeça 
no meio fio, calçada, chão, 
em veículos. Por isso é impor-
tante utilizar também o ca-
pacete para pedalar, mesmo 
que em distâncias mais cur-
tas”, disse.

Rosane destaca ainda 
que locais onde houver ciclo-
via ou ciclofaixa, ainda que 
compartilhada, são mais se-
guros para se pedalar. “Onde 
não houver é importante 
observar que deve trafegar 
sempre à margem direita da 
via, o mais próximo possível 
do meio fio, sempre no mes-
mo sentido dos demais veí-

culos”.
Ao pedalar a noite, é 

importante utilizar roupas 
claras e fixar dispositivos re-
troreflexivos na bicicleta ou 
capacete, para o ciclista ser 
visualizado a longa distância, 
minimizando assim os riscos 
de acidentes.  

Foto: Marcos vergueiro

Trabalho orientativo é realizado junto a ciclistas

CICLISMO. Para transportes em carro e necessário uso de segunda placa

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Uma operação da 
Polícia Militar prendeu na 
quarta (27) três pessoas 
suspeitas de envolvimento 
no comércio ilegal de ana-
bolizantes em Sinop. No 
início da noite, os policiais 
apreenderam diversos 
produtos em uma espécie 
de fábrica clandestina, lo-
calizada em uma residên-
cia no bairro Alto da Glória. 
A operação contou com 
policiais do setor de inteli-
gência da PM, do Coman-
do de Ação Rápida (CAR) 
e Grupo de Apoio (GAP). 
Os suspeitos estavam em 
um VW Santana, quando 
foram abordados na Ave-
nida Perimetral Norte. Em 
seguida, os militares foram 
até a casa dos acusados, 
no Jardim Araguaia, onde 
parte dos produtos foi en-
contrada. O restante es-
tava em outra residência, 
no Alto da Glória. Os três 
acusados já haviam sido 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop, 
por meio de uma ação 
conjunta das Secretarias 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável, está realizando o 
plantio de mudas de árvo-
res nativas e ornamentais 
nas áreas institucionais do 
município. Estima-se que 
pouco mais de mil mudas 

Apreensão foi realizada na quarta

SINOP

PM prende 3 e fecha fábrica
clandestina de anabolizantes

SINOP

Prefeitura faz plantio de mais
de mil mudas de árvores nativas
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serão plantadas nos me-
ses de janeiro e fevereiro.

Dando sequência no 
cronograma, a equipe de 
trabalho realizou o plan-
tio de mais 400 mudas no 
canteiro central da Ave-
nida Júlio Cesar Pasin, no 
Jardim Umuarama II.  A 
praça do bairro Sebastião 
de Matos e áreas no bairro 
Vila Mariana receberam o 
plantio de 135 novas mu-
das.

Até o momento, mais 

presos na semana passa-
da acusados de venda de 
anabolizantes. Na ocasião, 

também foi apreendida 
uma arma de fogo. O trio 
foi novamente levado para 

a delegacia. O caso passa 
a ser investigado pela Po-
lícia Civil.

de 700 já foram plantadas 
neste mês. Além das cita-
das acima, as secretarias 
já plantaram 170 mudas 
na Reserva R2 e algumas 
unidades de árvores orna-
mentais (porte pequeno) 
na Capela Mortuária do 
Cemitério Municipal.

Parte das mudas 
usadas na ação ambien-
tal é de produção própria 
e outra parte foi doada 
pelo Ministério Público 
Estadual (MPE) – resulta-

do de sentenças judiciais. 
“Estamos atendendo uma 
determinação do prefei-
to Roberto Dorner, que é 
tornar Sinop uma cidade 
mais verde, utilizando des-
se espaço que existe nas 
áreas públicas. Realizamos 
o plantio sempre no perío-
do da chuva, que compre-
ende os meses de outubro 
à março”, disse a servidora 
responsável pelo crono-
grama de plantio, Rúbia 
Naves.

TRANSPORTE
Quando o ciclista optar 

por transportar a bicicleta no 
veículo, deve fazer a fixação 
do transbike e solicitar a se-
gunda placa traseira junto ao 
Detran-MT, para não incorrer 
na infração do artigo 230 do 
CTB, que trata sobre a legibi-

lidade e visibilidade da placa 
de identificação do veículo.

Pelo artigo 230, condu-
zir o veículo com qualquer 
uma das placas de identifi-
cação sem condições de legi-
bilidade e visibilidade é con-
siderada infração gravíssima 
com penalidade de multa e 

remoção do veículo. “Impor-
tante lembrar que se o veícu-
lo já for registrado no padrão 
Mercosul, basta procurar 
uma unidade do Detran, no 
setor de vistoria, para solicitar 
a autorização da confecção 
da segunda placa traseira”, 
explicou o diretor de Veículos 

do Detran-MT, Augusto Cor-
deiro.

Caso o veículo ainda 
esteja emplacado no padrão 
antigo, placa cinza, é preciso 
solicitar o emplacamento no 
modelo Mercosul e só então 
solicitar a confecção da se-
gunda placa traseira.
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Formação continuada terá como
base diagnóstico de cada escola
DA REPORTAGEM

Gestores e coorde-
nadores das 15 Diretorias 
Regionais de Ensino de 
Mato Grosso (DREs)/Cefa-
pros debatem essa sema-
na, na Secretaria de Esta-
do de Educação (Seduc), 
os desafios do ano letivo 
de 2021. A pauta principal 
é a formação continuada 
com base no diagnóstico 
de cada escola.

Superintendente de 
Relacionamento Esco-
lar da Seduc, Alcimaria 
Ataídes da Costa explica 
que esses diretores dos 
15 polos pensam metas 
a partir dos indicadores 
que possuem. “O forma-
dor vai in loco. Quando 
ele chegar à unidade vai 
pensar, junto com os pro-
fessores, formas de me-
lhorar a qualidade e os 
resultados da educação”.

As DREs seguirão 
com professores forma-
dores de língua portu-
guesa, matemática e pe-
dagogia para atender as 
séries iniciais do Ensino 
Fundamental. A novida-
de é o formador em tec-
nologia, responsável por 
aproximar os profissio-
nais das ferramentas dis-
poníveis para melhorar o 
ensino, principalmente 
neste momento pandê-
mico.

Secretário adjun-
to Executivo da Seduc, 
Amauri Monge explica 
que as Diretorias Regio-
nais concentram nos for-
madores de português e 

matemática com o ob-
jetivo de melhorar os ín-
dices de alfabetização e 
aprendizagem. “Não es-
tamos inventando nada. 
Buscamos as boas práti-
cas na educação do Brasil 
e do mundo. E uma delas 
é focar nas práticas peda-
gógicas”, frisa.

DIAGNÓSTICO
A Coordenadoria de 

Currículo e Avaliações da 
Seduc apresentou os re-
sultados das avaliações 
diagnósticas realizadas 
no retorno das ativida-
des escolares em agosto 
do ano passado. “O tema, 
como usar os resultados 
para definir a demanda 
de formação continuada, 
foi apresentado aos par-
ticipantes. As DREs vão 
levantar os cursos de for-
mação baseados nos re-
sultados dessa avaliação”, 
explica a coordenadora 
Brígida Couto Mendes.
Conforme o secretário 
de Estado de Educação, 
Alan Porto, é fundamen-
tal trabalhar a forma-
ção do professor e como 
está a prática pedagógi-
ca dele em sala de aula. 
“Esse novo momento que 
a educação vem passan-
do aponta que nossos 
desafios são maiores que 
em outros tempos. A Se-
duc é um órgão parceiro 
e vai dar as ferramentas 
necessárias para recupe-
rarmos a aprendizagem 
dos nossos estudantes, 
tão impactada com a 
pandemia”, assinala.

Encontro discutiu formações continuadas aos professores da rede estadual 

EDUCAÇÃO. Encontro na Seduc reúne equipes gestores das Diretorias Regionais de Ensino
Foto: DaviD Borges

Para a diretora da 
DRE em Alta Floresta, 
Edileuza Maçaneiro, os 
desafios são imensos. Ela 

enfatiza que para romper 
os obstáculos, as Direto-
rias Regionais estão rece-
bendo orientações de to-

dos os setores da Seduc. 
“É uma equipe prepara-
da diante de um grande 
desafio. A expectativa é a 

ampliação dessa equipe, 
mas com esses formado-
res já é de grande rele-
vância”, comemora.


