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Máx 31 | Mín 23
SÁBADO

CONSELHO CONFIRMA

Parceria:
investimentos
para adquirir
maquinários
O prefeito de Cláudia, Altamir Kurten, 
recebeu nesta semana o secretário de 
Estado de Agricultura Familiar, Silvano 
Amaral, juntamente com o deputado 
federal Juarez Costa, confirmando inves-
timentos. Kurten comemorou o compro-
misso firmado entre os representantes 
para entrega de uma patrulha mecaniza-
da, com o objetivo de atender ao pequeno 
produtor rural.               Página  -3

AssessoriA

DivulgAção

MILHO

2ª safra: 
plantio 
atrasado

Quase 5,7 milhões de 
hectares. Esta deve ser a área 
total destinada à produção de 
milho segunda safra em Mato 
Grosso. O desafio dos agriculto-
res vai ser conseguir semear a 
maior parte deste terreno até o 
fim de fevereiro, quando termina 
a janela considerada ideal para a 
cultura.        Página - 4

Caminhoneiros 
devem iniciar
nova greve na 
segunda-feira

O Conselho Nacional de Transportes 
Rodoviários de Cargas enviou um ofício 
ao Governo Federal confirmando a para-
lisação da categoria a partir de segunda 
(1º). A decisão foi por suspender, de 
forma coletiva, temporária, pacífica e 
parcial as atividades dos trabalhadores 
autônomos e empregados em transporte 
rodoviário de cargas no país. Página -7

RELAXOU GERAL

Muitos restaurantes em Mato Grosso não deixam luvas descartáveis à disposição dos clientes 
no momento de se servirem no bufê. A situação foi presenciada pela reportagem durante um 
almoço na quinta. Como resposta, a funcionária que trabalha na balança não justificou por que 
não tinha luvas e apenas resumiu: “vou providenciar”.                  Página -7

DivulgAção

Luvas em bufês:
é facultativo,
mas é higiênico

É HOJE!!!



O acesso à Cuiabá até a primeira metade do 
Séc. XX 1937, era quase que exclusivamente fluvial 
pelo rio Paraguai pois as poucas estradas de terra 
que existiam, além de demoradas, eram quase 
que intransponíveis, tinham como desafios da 
selva os colossais rios existentes por todos os la-
dos. Entre eles o rio Cuiabá.

No passado, século XIX cogitou-se a constru-
ção de uma ponte de ferro sobre o Rio Cuiabá 
para interligar a Capital com a região oeste em 
direção a fronteira, como as pontes metálicas do 
rio Coxipó, mas o vão do rio era muito grande e 
o governo não tinha dinheiro para tão complexa 
obra. Enquanto a ponte não vinha a alternativa 
para atravessar o rio era uma balsa pêndulo que 
funcionou de 25/04/1874 até 1942.

Como parte do programa de Integração Na-
cional chamado “Marcha para o Oeste”, o gover-
nador Júlio Müller (1937-1945) em articulação com 
o presidente Getúlio Vargas implantou um gran-
de Programa de modernização da infraestrutura 
dos serviços públicos na capital, incluindo a em-
blemática ponte sobre o rio Cuiabá.

A obra foi executada pela construtora carioca 
Coimbra Bueno dirigida pelos engenheiros Artur 
Wegderovitz e Cássio Veiga e Sá e durou 15 me-
ses, de 08/1940 a 20/01/1942.  Os maiores desafios 
da edificação foram: a disponibilidade de mate-
riais de construção, brita, cimento e as ferragens 
e bombas de sucção que tiveram que vir de São 
Paulo, através da navegação.

Inaugurada às 9h do dia 20/01/1942 com a 
presença de 10 mil pessoas em clima de fes-
ta com animação da Banda do Exército, fogos 
e intermináveis discursos, a placa foi descerra-
da e a fita verde amarela cortada como manda 
o cerimonial e a obra foi entregue á população. 
Logo após o ato oficial foi oferecido “suculento” 
churrasco pelo Matadouro Modelo no Terceiro 
Distrito, atual Várzea Grande. O então prefeito de 
Cuiabá, Manoel Miraglia 1941-1946, batizou por lei 
a ponte de Bacharel Júlio Müller e decretou feria-
do municipal.

Depois de construída, a ponte tinha 224 me-
tros de comprimento com um vão especial de 
40 metros para passagem por baixo de grandes 
embarcações e hidroaviões; Largura de 6,80 me-
tros de pista e resistência de até 20 toneladas de 
carga.

De início, era cobrado um pedágio para tran-
sitar, mas durou pouco tempo, pois o Gov. Júlio 
Müller suspendeu a cobrança. O trânsito era pe-

queno e a ponte era usada mais por transeuntes 
e veículos de tração animal pois Cuiabá e Várzea 
Grande na época não possuíam juntas nem 100 
automóveis. Para surpresa geral,3 meses após 
inaugurada, entre os dias 08 e 10 de março de 1942, 
ocorreu uma das maiores enchentes da História 
de Cuiabá. O nível d’água alcançou quase 9,5 m de 
altura e a água chegou até a Igreja São Gonçalo. 
Ficaram desabrigadas 4 mil pessoas e 108 casas 
foram destruídas.

Preocupado com os inúmeros boatos de que a 
ponte iria rodar com a cheia, pois as águas já esta-
vam “lambendo a ponte” como dizem os cuiaba-
nos, Júlio Müller e Cássio Veiga de Sá se dirigiram 
rapidamente ao Bairro Porto para avaliar a situa-
ção geral dos estragos da chuva.

Ao chegar no local, Cássio Veiga de Sá de re-
pente dobrou as pernas da calça e caminhou em 
direção à ponte por dentro da enchente com água 
até a cintura. Foi até a parte central, mais elevada 
que as margens, para avaliar a vibração e estabili-
dade da sua obra e constatou que apesar das duas 
cabeceiras estarem inundadas, não havia riscos 
de acidentes. Ao retornar afirmou em voz alta no 
meio dos curiosos ali presentes: “A ponte vai bem, 
precisamos agora socorrer os flagelados. A ponte 
não caiu e nem cairá, o concreto armado suporta 
mais que podem supor os descrentes”.

Passados 79 anos, da construção dessa que 
foi a primeira ponte de concreto de Mato Grosso, 
muita coisa mudou, foi retirado seus arcos origi-
nais, sua placa de inauguração foi roubada, em 
1985 foi duplicada por Júlio Campos e mais recen-
temente ganhou outra pista para o VLT. Depois da 
construção de mais 4 pontes sobre o rio Cuiabá a 
Ponte Júlio Müller ganhou o apelido ambíguo de 
“Ponte Velha”. Ainda hoje é o principal equipamen-
to público de acesso ao aeroporto e ao interior do 
estado.

Para além do concreto e ferro que a sustenta, 
essa ponte tem enorme valor simbólico para os 
cuiabanos. É um verdadeiro ícone, documento-
-monumento testemunho que liga não só cidades 
e cargas, mas inúmeras memórias afetivas e histó-
rias incríveis de ontem e de hoje.

SUELME FERNANDES É MESTRE EM 
HISTÓRIA PELA UFMT

79 anos da Ponte Júlio Müller

Escolha difícil
gradáveis em um futuro próximo, com seu 
aparelho não conseguindo utilizar toda a 
banda disponível. O NFC é outro ponto que 
pode passar despercebido. Pouco usado ele 
não está na lista de itens que conferimos em 
uma primeira avaliação, mas poder utilizar o 
recurso de “toque e pague” com o celular é 

uma verdadeira mão na 
roda.

Outro pequeno deta-
lhe que já me fez muita 
falta quando em minha 
última passagem pelos 
aparelhos da Motorola 
é o LED de notificação, 
abandonado por alguns 
fabricantes e que, diga-
-se de passagem, ajuda 
muito.

Com tudo isso fica 
complicado “correr o 
olho” nas opções e esco-
lher uma. O que se tem 
a fazer é listar os pontos 
importantes e dedicar o 
tempo necessário para a 
escolha.

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

Devemos ter em mente uma série de fatores ao escolher 
um celular, como recursos, atualizações, peças de reposição, 
revenda e outros. Saudades dos tempos em que comprei meu 
Nokia 2160, o primeiro celular que chamei de “meu”, vinte e 
tantos anos atrás, e que tive dúvidas apenas entre 3 modelos 
disponíveis na faixa de preço que eu procurava, e sabendo 
que todos me atenderiam muito bem. Bons tempos!

CLIC 
FINAL 

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

Comentei com vocês sobre a possibili-
dade que estou tendo de trocar meu celular 
antes do previsto. Com pontos positivos e 
negativos a negociação pode me dar lucro 
(não necessariamente sobrar dinheiro, mas 
vender por um bom preço e economizar na 
compra), se eu for muito 
consciente nas negocia-
ções.

Comecei a levar tal 
ideia a sério e passei a 
pesquisar as possíveis 
opções para o novo apa-
relho, e nesse momento 
nasce um contratem-
po: são muitas opções 
similares, com preços 
parecidos, e que vão 
exigir mais análises do 
que eu imaginava até 
chegar à melhor opção. 
As diferenças ficam, 
basicamente, por conta 
de detalhes, e são jus-
tamente esses quesitos 
que acabam “passando 
batido” e fazendo com 
que o usuário acabe por se arrepender de 
sua aquisição. Só para você ter uma ideia 
desses detalhes, alguns aparelhos têm taxa 
de download relativamente baixa em uso 
de wi-fi. Com o constante aumento da ve-
locidade nos planos disponibilizados pelas 
operadoras, descuidar desse recurso pode 
fazer com que você tenha surpresas desa-

SUELME FERNANDES

Num país que ainda ostenta um dos trânsitos 
mais mortíferos do planeta, é sem dúvida motivo de 
preocupação a queda expressiva na fiscalização de 
velocidade registrada em 2020. Dados obtidos pela 
Folha mostram que a vigilância com radares móveis 
nas estradas federais caiu cerca de 75% ante as mé-
dias de 2019 e 2018.

A pandemia de Covid-19, ao diminuir viagens e 
deslocamentos ao longo do ano, decerto contribuiu 
para tal redução. Existe outro fator, contudo, que não 
pode ser desconsiderado nessa equação: o presiden-
te Jair Bolsonaro.

Eleito com a promessa demagógica de comba-
ter uma fantasiosa “indústria da multa”, nunca de-
monstrada com evidências concretas, o presidente 
travou, em seu primeiro ano de governo, verdadeira 
batalha contra o controle de velocidade nas estradas 
federais.

Primeiro, Bolsonaro investiu contra os rada-
res fixos, afirmando que não renovaria os contratos 
existentes nas rodovias. Com a medida barrada pela 
Justiça, o mandatário escolheu como vítimas os apa-
relhos móveis. Em agosto de 2019, decretou a sus-
pensão do monitoramento com esses dispositivos. O 
resultado se fez sentir. Anotou-se naquele ano uma 
queda de 24% na fiscalização de velocidade, na com-
paração com 2018.

Em dezembro de 2019, o Judiciário interveio 
de novo e determinou a retomada total do monito-
ramento. Os números, porém, deixam dúvidas se a 
ordem vem sendo cumprida a contento pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

As justificativas para o menor controle dificil-
mente se sustentam. A PRF alega que houve dimi-
nuição do tráfego em razão da pandemia, mas, se-
gundo o Ministério Público, nos meses de janeiro e 
fevereiro, antes das medidas restritivas de circulação, 
“verificou-se acentuada queda no número de fiscali-
zações e autuações”.

Embora seja temerário estabelecer relações 
de causa e efeito no trânsito, o fato é que, em 2019, 
o número de mortes e feridos graves nas estradas 
federais voltou a crescer após sete anos de queda, 
tendência que se manteve nos dois primeiros meses 
de 2020. Há na literatura, ademais, farta evidência 
de que velocidades menores e observância da legis-
lação resultam em menos vítimas. Após recurso da 
Advocacia-Geral da União, o caso encontra-se no TRF 
da 1ª Região (Brasília). Esse não deveria ser tema que 
precisasse da intervenção da Justiça.

Editorial

Estradas no limbo

COVID AVANÇA
Em razão do avanço da pandemia da Co-

vid-19, a Assembleia decidiu prorrogar até o 
dia 26 de fevereiro suas condições especiais 
de funcionamento, que teriam fim na sexta 
(29). Dessa forma, o horário de funcionamento 
da AL seguirá em expediente ininterrupto das 
8h às 14h, no regime de escala de servidores, 
sendo apenas dois funcionários por gabinete 
parlamentar. Vale ressaltar que, na última ter-
ça, Mato Grosso ultrapassou a marca de 5 mil 
mortos pelo novo coronavírus.

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!

AJOELHADO
NO CHÃO
Um vídeo feito por um aliado em frente à casa 

do prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio, onde 
implora por emprego, viralizou. Édio Domingos 
(foto) se ajoelhou em frente à residência para fa-
zer o pedido, cobrando uma resposta após tê-lo 
ajudado durante a campanha. “Estou de joelhos, 
Zé, pedindo essa força. Até fome estou passando. 
Você sabe que eu te ajudei, fui companheiro. Os 
caras estão falando que você não vai arranjar em-
prego para mim”, disse Édio. Em tempo: conheci-
do como “Nego Véio”, Édio é figura carimbada da 
política local e ex-candidato a vereador pelo PV, 
tendo recebido 31 votos na última eleição.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

O resultado se fez sentir. Anotou-se 
naquele ano uma queda de 24% na 
fiscalização de velocidade, na compa-
ração com 2018
“ “ 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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caixa pede que Justiça negue ação 
do prefeito que visa impedir BRt
DA REPORTAGEM

A Caixa Econômica Fe-
deral pediu que a Justiça Fe-
deral de Mato Grosso negue 
a ação movida pela Prefeitu-
ra de Cuiabá, que visa impe-
dir que o Governo do Esta-
do substitua o VLT pelo BRT 
(ônibus elétricos) na Baixada 
Cuiabana. A manifestação da 
Caixa, assinada pela advo-
gada Chrissy Giacometti, foi 
juntada ao processo na últi-
ma segunda (25). Nas últimas 
semanas, outro órgão que 
deu parecer contrário à Pre-
feitura foi a Advocacia Geral 
da União, em outro processo 
que tramita no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ).

Até o momento, a Pre-
feitura de Cuiabá, coman-
dada por Emanuel Pinheiro, 
acumula quatro derrotas ju-
diciais: duas liminares nega-
das pelo ministro Humberto 
Martins, do STJ, e outras duas 
pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, uma vez que 
tanto o desembargador Ma-
rio Kono quanto a desembar-
gadora Maria Helena Ramos 
também barraram a tentati-
va de impedir o BRT.

“Justamente por não 
haver plausibilidade do direi-
to invocado pelo município 
de Cuiabá em face da Caixa e 
por inexistir perigo ao resul-
tado útil do processo, não há 

que se falar na concessão da 
almeja liminar em desfavor 
desta empresa pública fede-
ral. Pelo exposto, requer seja 
negada a liminar vindicada 
pelo ente municipal Autor”, 
afirmou a Caixa ao juiz Ciro 
Arapiraca, da 1ª Vara Federal 
de Mato Grosso.

No documento, a Caixa 
informou que não tem qual-
quer responsabilidade por 
dar publicidade ou permitir 
que a Prefeitura de Cuiabá 
participe ou não da tomada 
de decisão sobre o modal.  
“O Estado de Mato Grosso, 
em extenso razoado, procura 
demonstrar as vantagens da 
substituição do VLT pelo BRT 
e a ausência de prejuízo para 
o Governo Federal, CEF e 
FGTS na alteração do modal, 
com isso buscando apenas 
APOIO da CEF na concretiza-
ção da decisão do Estado de 
Mato Grosso”, explicou.

O banco também pon-
tuou que o tipo de ação in-
gressado pela Prefeitura 
(ação civil pública) sequer é 
o correto para fazer o pedido, 
pois a ação civil pública deve 
ser usada apenas em casos 
nos quais se busca a respon-
sabilização por danos morais 
e materiais causados ao inte-
resse coletivo e social.

“Não se mostra presente 
qualquer prova da ocorrência 
de dano moral ou patrimo-

CUIABÁ. Depois do Governo Estadual, é a vez do banco federal
Foto: Divulgação

Prefeitura derrotada mais uma vez

Prefeito recebeu Silvano e Juarez para
anunciar investimentos

o valor é 10,2% superior do que o aprovado em 2020 

Janaina defende que Emanuel saia o mais rápido possível

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O prefeito de Cláudia, 
Altamir Kurten, recebeu nes-
ta semana o secretário de Es-
tado de Agricultura Familiar, 
Silvano Amaral, juntamente 
com o deputado federal Jua-
rez Costa, confirmando inves-
timentos no município.

Kurten comemorou o 
compromisso firmado entre 
os representantes para en-
trega de uma patrulha me-
canizada, com o objetivo de 
atender ao pequeno produtor 
rural. 

O acordo também pre-
vê a entrega de uma retroes-
cavadeira e uma patrola que 
irão auxiliar na manutenção 
das estradas rurais.

Além dos equipamentos, 
ficou acordada a aquisição de 
um caminhão baú refrigerado 
para o desenvolvimento do 
setor de hortifruti na cidade, 
atendendo os quatro assenta-

DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes sancionou a Lei 
Orçamentária Anual de 
2021 – Lei 11.300, que pre-
vê um orçamento de R$ 
22.114.077.808,00. O valor 
é 10,2% superior do que o 
aprovado em 2020. O Poder 
Executivo retomou a capaci-
dade de investimento, após 
anos de desequilíbrio fiscal e 
financeiro, o que é conside-
rado um marco histórico em 
Mato Grosso.

Dos R$ 22,114 bilhões 
projetados para 2021, R$ 2,1 
bilhões serão investidos nos 
projetos do Programa Mais 
MT que está dividido em 12 
eixos estruturantes, contem-
plando todas as áreas e regi-
ões do estado. Das 314 emen-
das apresentadas à LOA, 10 
foram vetadas e as demais 

mentos rurais e mais de 500 
famílias que trabalham no se-
tor.

“Estamos sempre em 
busca de parcerias, tanto na 
esfera Estadual quanto na Fe-
deral, para reforçamos a eco-
nomia e atender a essa impor-
tante parcela de agricultores 
que fazem nossa economia 
girar em Cláudia”, destacou 
Kurten.

Também durante o en-
contro, o prefeito e vereadores 
aproveitaram a presente de 
Juarez para solicitar a desti-
nação de emendas parlamen-
tares no valor de R$ 1 milhão 
para a aquisição de duas am-
bulâncias e um aparelho raio-
-X digital.

“Nós precisamos confir-
mar e formar parcerias cada 
vez melhores para que nosso 
município avance ainda mais 
e somos muito gratos por 
todo esse apoio”, destacou o 
prefeito.

tiveram aprovação do Execu-
tivo.

O valor será distribuído 
para as 16 secretarias e fun-
dações do Executivo. Além 

CLÁUDIA

Parceria gera investimentos
para aquisição de maquinários

VETO A 10 EMENDAS

Governo sanciona orçamento
de R$ 22,1 bilhões para 2021

DA REPORTAGEM

A deputada Janaina 
Riva defende que prefeito 
de Cuiabá Emanuel Pinhei-
ro saia do MDB por “livre e 
espontânea vontade.” Caso 
isso não ocorra, afirma que 
o presidente da sigla em 
Mato Grosso, deputado fede-
ral Carlos Bezerra, que anda 
defende a permanência do 
correligionário, terá uma 
“grande surpresa” na próxi-
ma reunião da Executiva.

Isso porque Janaina 
acredita que a grande maio-
ria dos dirigentes do MDB já 
não quer a permanência de 
Emanuel. Consideram que 
o prefeito não tem compro-
misso partidário e atua para 
enfraquecer a sigla.

“Eu vejo que hoje que 
quem está desencaixado no 
partido é o Emanuel. Então 
é claro que seria muito mais 
tranquilo para o partido, se 
ele saísse de livre e espontâ-
nea vontade. O partido quer 
fazer uma reunião da Execu-
tiva. Eu ouvi o Bezerra dizer 
que o Emanuel fica, que a 
Janaína fica também. Quan-
do o Bezerra reunir a Execu-

tiva, ele vai ter uma grande 
surpresa com o que vai ouvir, 
que é o que eu tenho ouvido 
todos os dias. O partido não 
suporta mais essa situação 
com o Emanuel”, disse Janai-
na.

Segundo Janaina, Ema-
nuel demonstra falta de 
compromisso partidário ao 
não apoiar candidatos do 
MDB nas sucessivas eleições. 
Um dos motivos é que seu fi-
lho, o deputado federal Ema-
nuelzinho, é do PTB. “O Ema-
nuel não se encaixa porque o 
Emanuelzinho é do PTB. Na 
última eleição, a candidatu-
ra dele ao governo não era a 
mesma do partido. Ele tem 
uma visão independente, 
mas quer continuar dentro 
do partido, porque o MDB é 
um partido de força. Essa li-
derança não se impõe”, com-
pletou.

Na eleição ao Governo 
do Estado em 2018, o MDB 
apoiou o governador Mauro 
Mendes (DEM), que venceu 
em primeiro turno. Já Ema-
nuel, contrariando a orien-
tação partidária, fechou com 
a candidatura do senador 
Wellington Fagundes (PL).

SEM CLIMA

Emanuel deve sair
do MDB por‘livre e
espontânea vontade’

nial para fins de ajuizamen-
to de ação civil pública. Não 
bastasse isso, da leitura da 
inicial, ao que parece, o in-
teresse tutelado pelo Autor 
não ultrapassa os limites do 
interesse puramente particu-

lar do município, o que torna 
incabível a ação civil pública 
também sob esse aspecto”, 
explicou. Para a Caixa, o pro-
cesso também não apresen-
ta os requisitos necessários 
para a concessão da liminar 

que poderia impedir o BRT. 
“Justamente por não haver 
plausibilidade do direito invo-
cado pelo município de Cuia-
bá em face da CAIXA e por 
inexistir perigo ao resultado 
útil do processo, não há que 

se falar na concessão da al-
mejada liminar em desfavor 
desta empresa pública fede-
ral. Pelo exposto, requer seja 
negada a liminar vindicada 
pelo ente municipal Autor”, 
solicitou o banco.

disso, o governo vai destinar 
outros R$ 3,3 bilhões ao Le-
gislativo, Judiciário, Minis-
tério Público e Defensoria 
Pública. Conforme o projeto 

aprovado, parte dos R$ 18,8 
bilhões será aplicado para a 
construção de escolas, pon-
tes de concreto, unidades de 
saúde e presídios.
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Plantio da 2ª safra está atrasado
DA REPORTAGEM

Quase 5,7 milhões de 
hectares. Esta deve ser a área 
total destinada à produção de 
milho segunda safra em Mato 
Grosso. O desafio dos agricul-
tores vai ser conseguir semear 
a maior parte deste terreno 
até o fim de fevereiro, quando 
termina a janela considerada 
ideal para a cultura. É que o 
atraso da implantação da pri-
meira safra, causado pela falta 
de chuvas durante o cultivo da 
soja, vai apertar o cronograma, 
elevando o risco de que ocor-
ram perdas de potencial pro-
dutivo dos milharais.

“Esse atraso traz algu-
mas preocupações, princi-
palmente num estado que 
depende muito desta semea-
dura muito rápida, para que o 
milho consiga se desenvolver 
dentro de uma janela ideal de 
chuvas aqui em Mato Grosso. 
A gente não tem uma certeza 
quanto ao clima, sobre como 
vai ser o regime de chuvas nos 
meses de março e abril, se ha-
verá disponibilidade de água 
para o desenvolvimento da 
cultura aqui no estado. Histori-
camente, aquele milho seme-
ado mais próximo do final de 
fevereiro e adentrando ao mês 
de março, a questão de risco 
de faltar água para a cultura 
acaba sendo bastante grande, 
e aí o potencial produtivo aca-

ba sendo afetado nessa fração 
das áreas que são semeadas 
neste período”, explica o ge-
rente de inteligência de mer-
cado do Imea, Cleiton Gauer.

Com o mês de janeiro 
chegando ao fim, o plantio do 
milho segue muito mais lento 
que o de costume no estado. 
De acordo com o Imea, até a 
última sexta-feira, os agricul-
tores tinham semeado apenas 
1% das lavouras. Desempenho 
bem inferior ao registrado na 
safra passada, quando mais 
de 9,8% já estavam cultiva-
dos, e à média histórica para 
o período, que é de quase 
9,6%. O atraso é visto em to-
das as regiões de Mato Grosso, 
mas está mais expressivo na 
oeste e médio-norte, que no 
ano passado já tinham mais 
de 12% das plantações seme-
adas. Alerta também para a 
o centro-sul do estado, onde 
o cultivo está praticamente 
parado. ““A região centro-sul 
é outra que também vem so-
frendo pela falta de chuvas 
desde o início da safra de soja. 
Até agora só semeou 0,07% da 
área estimada para a região”, 
comenta Gauer. O atraso da 
semeadura do milho também 
preocupa o pessoal da Fazen-
da Schneider, em Querência – 
região nordeste do estado. Por 
lá, os milharais devem ocupar 
1.920 hectares nesta safra. Até 
aqui, apenas parte dos talhões 

Foto: Divulgação

Em MT, apenas 1% da área foi semeada

MILHO. Ritmo lento é reflexo da falta de chuvas durante o início da primeira safra

irrigados foi cultivada, o equi-
valente a menos de 5% por 
cento do total. “O ano passado 
foi excelente. As chuvas come-

çaram um pouco mais cedo e 
a nossa região produziu uma 
média de 120 sacos (por hec-
tare). A expectativa esse ano 

é que a produção vai diminuir 
um pouco por causa do atra-
so do plantio. A cada dia que 
passa a gente perde por luz, 

DA REPORTAGEM

A colheita da soja avan-
çou pouco em Mato Grosso 
na última semana e perma-
nece em ritmo muito infe-
rior à média histórica para o 
período. Conforme o acom-
panhamento realizado pelo 
Imea, os agricultores colhe-
ram até aqui 2,2% da área 
total cultivada. Isso equivale 
a pouco mais de 229 mil hec-
tares. Nesta safra, as planta-
ções de soja ocupam mais 
de 10,3 milhões de hectares 
no estado. No ano passado, 
a colheita estava muito mais 
acelerada nesta época e já al-
cançava 14,4% do terreno to-
tal. Ou seja, pelo menos 1,485 
milhão de hectares estavam 
colhidos. O atraso também 
é grande se comparado ao 
desempenho médio das úl-
timas cinco safras, quando 
11,7% das lavouras já estavam 
colhidos neste período, o 
equivalente a pouco mais de 
1,205 milhão de hectares.

DA REPORTAGEM

O Fórum Agro MT, que 
é formado por entidades que 
representam o setor produti-
vo em Mato Grosso, está com 
novo presidente. É o suinocul-
tor Itamar Canossa que assu-
miu o comando do Fórum. A 
eleição – seguida da posse 
simbólica – ocorreu na sede da 
Famato, com a presença ape-
nas dos representantes das 
entidades que compõem o 
Fórum Agro MT. Canossa, que 
também preside a Associação 
dos Criadores de Suínos do 
estado (Acrismat), destacou a 
abertura das portas do fórum 
para mais associações como 
uma das metas da nova ges-

DA REPORTAGEM

A escassez na oferta de 
animais prontos ditou o rit-
mo dos abates de bovinos em 
Mato Grosso em 2020. Depois 
das altas seguidas registra-
das de 2016 a 2019, o volume 
recuou 7,7% no ano passado. 
Caiu 5.688.725 para 5.251.134 
animais. O Instituto Mato-
-grossense da Carne projeta 
(Imac) nova queda para este 
ano com 3 cenários possíveis. 
Na avaliação do IMAC, os fri-
goríficos devem abater de 
200 mil a até 600 mil animais 
a menos que no ano passado.

“O cenário mais prová-
vel que estamos traçando 
para 20121 é o abate de 4,8 
milhões de bovinos no es-
tado. Valor que é 8% inferior 
ao registrado em 2020. Basi-
camente por conta retenção 
de fêmeas que estamos ob-
servando para este ano de 
2021, assim como já aconte-
ceu em 2020”, explica Bruno 

Andrade, diretor de opera-
ções do Imac. Se a projeção 
for confirmada, o número de 
abates em Mato Grosso será 
o menor desde 2017. O Imac 
também prevê que o ano 
será desafiador para o setor 
da proteína animal. Além dos 
custos elevados, o consumo 
no mercado interno – que há 
dois anos tem ficado menor 
– deve encolher novamente. 
“São dois os principais pon-
tos de atenção para 2021. O 
primeiro deles é o custo de 
produção, que aumentou em 
2020 e vai continuar elevado 
para toda a cadeia produtiva 
da carne bovina em 2021. E, 
além disso, nós temos tam-
bém o consumo interno de 
carne bovina que está estag-
nado e pode ter uma queda, 
muito por conta dos efeitos 
da inflação e taxa de desem-
prego, que hoje está em tor-
no de 14%, além do fim do 
auxílio emergencial”, comen-
ta Andrade.

Agricultores já tinham colhido cerca de um milhão de hectares

Itamar (à dir.) assumiu presidência do Fórum

Principal motivo para reequilíbrio é a oferta

SOJA

Colheita chega a 2,2% do total,
muito abaixo da média histórica

FÓRUM AGRO MT

Suinocultor Itamar Canossa
assume presidência

PECUÁRIA

Número de abates de 
bovinos deve voltar aos 
níveis de 4 anos atrásFoto: José RobeRto gonçalves

Foto: Divulgação

Foto: José RobeRto gonçalves

tão. Criado em 2014, o Fórum 
Agro MT tem objetivo de re-
presentar politicamente o se-

pelo clima, em torno de um 
saco (por hectare) de média”, 
estima o agricultor Olimar Lu-
ciano Schneider.

Segundo o Imea, to-
das as regiões apresentam 
desempenho mais lento na 
comparação com o registra-
do em 2020. O maior atra-
so, no entanto, é visto no 

médio-norte do estado. Por 
lá a colheita chegou a 2,36% 
do total cultivado, contra os 
20,29% que estavam colhi-
dos em igual período do ano 
passado. Em todos os casos, 

a lentidão é decorrente da 
estiagem prolongada duran-
te a fase inicial da safra, que 
acabou comprometendo o 
cronograma de plantio das 
lavouras.

tor produtivo, além de buscar 
soluções para o fortalecimen-
to da agropecuária no estado. 

Nos últimos 04 anos, foi pre-
sidido por Normando Corral, 
que é o presidente da Famato.



DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA, 
CNPJ n° 22.770.157/0001-39, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ati-
vidade: Edição e Impressão de Jornais, localizada na Rua 
dos Angelins, N: 10, Jardim das Oliveiras, município de 
SINOP-MT.

A. TOMASSONI DE OLIVEIRA & CIA LTDA, CNPJ 
40.161.437/0001-21, torna público que requereu junto a 
SEMA/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de Fabri-
cação de outros produtos químicos não especificados an-
teriormente / Fabricação de produtos químicos orgânicos 
não especificados anteriormente / Fabricação de aditivos 
de uso industrial, localizada na Rua São Jose, N 1514, LT 
59 - QD 13, Industrial 1 Etapa, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

DIEGO ARMANDO DOS SANTOS 01443746177, CNPJ: 
40.058.444/0001-00, 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 serviços de lavagem, lubrificação e polimento de ve-
ículos automotores e serviços de lanternagem ou funilaria 
e pintura de veículos automotores, localizado na Rua das 
Ipomeias, nº 2058, Setor Industrial Norte, no município de  
Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

A empresa CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 
28.731.325/0013-05, torna público que requereu à SEMA 
a emissão de Licença Ambiental Simplificada - LAS, com 
atividade de Fabricação de Madeira Picada – Cavaco (ca-
vaqueadora), no município de Nova Bandeirantes-MT. Não 
EIA/RIMA.(Acácia Florestal Engenharia-fone (66) 3532-
3297).

A Maternidade Jacarandás Ltda EPP,  CNPJ 
37.523.859/0001-95, situada na Avenida dos Jacaran-
dás 2900 Centro MT, torna público que  requereu junto a 
SEMA/MT, a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO do 
empreendimento, onde atua na prestação de serviços mé-
dicos.          Nao foi determinado EIA/RIMA

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
seu Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 12/02/2021, às 
08H00, para REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 
DE NOVO MUNDO – MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A ín-
tegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua 
Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores 
informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 29 de janeiro de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021

Processo Administrativo Licitatório nº 10/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os inte-
ressados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Tomada 
de Preço Nº 02/2021. Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS, 
NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (CONVÊNIO 88/2020 – SECRETARIA 
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA).

A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Car-
mem, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/
MT, CEP: 78545-000, no dia 18 de fevereiro de 2021, sendo às 08:00 hrs (ho-
rário local) na sala da CPL.  Os interessados em obter o Edital deverão ser 
dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem, informações através do e-mail: 
licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213. 
   
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.
Santa Carmem/MT, 01 de fevereiro de 2021.

Maitê Sehnem
Presidente CPL - Portaria nº 35/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 – SRP 03/2021

Processo Administrativo Licitatório Nº 09/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a mo-
dalidade de PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 - SRP 03/2021, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-
VEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, E ETANOL), 
COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO 
MENSAL DIVULGADO PELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO). 
Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições das Leis 
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 11:00 às 11:30 horas (ho-
rário de Brasília-DF) do dia 11 de fevereiro de 2021, com abertura da sessão 
oficial do pregão presencial às 11:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de 
Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@
santacarmem.mt.gov.br.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 01 de fevereiro de 2021.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 36/2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021
DISPENSA Nº: 001/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E FERRAMENTAS 
DIGITAIS VISANDO O CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁ-
RIOS DO SUAS.CONTRATADO: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES 
SOCIAIS LTDA  CNPJ: 08.582.479/0001-23VALOR: R$ 10.800,00 (DEZ MIL 
E OITOCENTOS REAIS).DATA: 29/01/2021BASE LEGAL: ART. 24, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.66/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO FEDE-
RAL 9412/2018, COM AMPARO NO ART. 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 

cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra 

Nova do Norte. 
 

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

 

7º TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a ratificação do procedimento de 
inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa NEURO CENTER 
CLINICA MEDICA EIRELI - ME, com CNPJ nº 32.621.556/0001-91, no valor global de R$ 28.800,00 
(VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), fundamentado no Artigo 24, inciso XXII da Lei Federal 
nº 8.666/93, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 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”. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de janeiro de 2021. 

 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
PRESIDENTE – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

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

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

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

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 004/2021 

 
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 NEURO CENTER CLINICA 
MEDICA EIRELI - ME, com CNPJ nº 32.621.556/0001-91, fora julgada APTA ao EDITAL N° 012/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 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, 27 de janeiro de 2021. 

 
 

 
                                                JESSICA DAYANE MULTA 
                                                         Presidente - CPL 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 028/2020 TENDO COMO 
OBJETO: 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS 
EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2021, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO'. CONFORME A SEGUIR: EMPRESAS VENCEDORAS: 
EMPRESA VENCEDORA: NUTRI NATURE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF Nº 08.856.879/0001-80, 
ITENS VENCEDORA - 842271 - R$17,38, - 842254 - R$4,60, - 842256 - 
R$13,85, - 842257 - R$14,45, - 842259 - R$14,40, - 842261 - R$13,44, - 
842263 - R$12,30, - 842275 - R$19,50, - 842491 - R$14,82, - 842505 - 
R$14,18, - 842522 - R$17,43, - 842523 - R$17,95, VALOR TOTAL 
R $ 1 . 4 8 1 . 8 1 9 , 5 7 .  E M P R E S A V E N C E D O R A :   S O R R I S O 
SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43, ITENS 
VENCEDORA - 842148 - R$9,93, - 842149 - R$5,85, - 842152 - R$23,25, 
- 842153 - R$16,90, - 842156 - R$17,95, - 842550 - R$6,49, - 842163 - 
R$29,75, - 842207 - R$6,05, - 842210 - R$2,20, - 842223 - R$8,61, - 
842226 - R$4,57, - 842551 - R$21,85, - 842251 - R$26,32, - 842252 - 
R$4,62, - 842265 - R$5,16, - 842266 - R$10,60, - 842269 - R$5,83, - 
842280 - R$28,35, - 842287 - R$29,50, - 842292 - R$31,00, - 842295 - 
R$18,14, - 842300 - R$6,25, - 842318 - R$4,98, - 842552 - R$9,50, - 
842321 - R$6,60, - 842323 - R$4,71, - 842553 - R$45,82, - 842328 - 
R$8,11, - 842331 - R$4,74, - 842334 - R$3,05, - 842336 - R$4,75, - 
842341 - R$12,40, - 842343 - R$6,93, - 842347 - R$8,25, - 842349 - 
R$19,30, - 842350 - R$40,75, - 842351 - R$35,50, - 842352 - R$38,80, - 
842353 - R$3,28, - 842355 - R$3,40, - 842358 - R$26,25, - 842359 - 
R$8,00, - 842554 - R$13,90, - 842381 - R$10,10, - 842555 - R$9,60, - 
842433 - R$3,60, - 842450 - R$4,39, - 842455 - R$5,41, - 842458 - 
R$4,74, - 842462 - R$9,05, - 842469 - R$7,65, - 842473 - R$5,52, - 
842482 - R$6,98, - 844410 - R$2,97, - 842484 - R$2,73, - 842490 - 
R$6,84, - 842527 - R$20,14, - 842528 - R$25,93, - 842534 - R$26,60, - 
842535 - R$42,35, - 842536 - R$7,75, - 842538 - R$1,40, - 842539 - 
R$10,74, - 842540 - R$29,60, - 842541 - R$4,45, - 842543 - R$13,05, 
VALOR TOTAL R$5.188.558,17.  EMPRESA VENCEDORA: 
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.020.470/0001-80, ITENS VENCEDORA - 842150 - R$3,96, - 842151 - 
R$4,19, - 842154 - R$1,50, - 842155 - R$5,80, - 842159 - R$4,82, - 
842184 - R$6,45, - 842188 - R$25,50, - 842220 - R$12,84, - 842230 - 
R$4,91, - 842238 - R$3,70, - 842240 - R$4,27, - 842245 - R$5,95, - 
842267 - R$4,54, - 844409 - R$1,90, - 842282 - R$32,30, - 842325 - 
R$4,95, - 842326 - R$4,60, - 842332 - R$11,40, - 842339 - R$3,76, - 
842346 - R$7,69, - 842348 - R$7,10, - 842395 - R$20,50, - 842403 - 
R$23,75, - 842414 - R$5,34, - 842418 - R$5,88, - 842429 - R$6,20, - 
842430 - R$9,91, - 842435 - R$5,40, - 842440 - R$4,18, - 842442 - 
R$4,38, - 842444 - R$4,44, - 842466 - R$10,88, - 842476 - R$20,85, - 
842478 - R$2,17, - 842480 - R$5,10, - 842486 - R$2,30, - 842488 - 
R$7,30, - 842489 - R$4,99, - 842524 - R$3,99, - 842525 - R$6,00, - 
842526 - R$17,95, - 842529 - R$19,39, - 842532 - R$28,20, - 842533 - 
R$8,90, - 842537 - R$4,28, - 842542 - R$6,95, - 842556 - R$14,99, - 
842544 - R$4,84, VALOR TOTAL R$5.482.741,70. EMPRESA 
VENCEDORA:  K DELÍCIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA 
CNPJ/CPF Nº 06.298.899/0001-57, ITENS VENCEDORA - 842516 - 
R$12,60, - 842517 - R$13,50, - 842518 - R$14,75, - 842519 - R$15,00, - 
842520 - R$15,60, - 842521 - R$21,73, VALOR TOTAL   R$422.693,15. 
EMPRESA VENCEDORA: PAULO CARRILHO ROMERO CNPJ/CPF Nº 
14.537.707/0001-46, ITENS VENCEDORA - 842530 - R$15,00, VALOR 
TOTAL R$346.500,00. VALOR TOTAL GERAL R$ 12.921.344,59.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 002/2021 TENDO COMO 
OBJETO: 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
A Q U I S I Ç Ã O  D E  A PA R E L H O S  D E  A R  C O N D I C I O N A D O , 
CLIMATIZADORES E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS' 
CONFORME A SEGUIR: EMPRESAS VENCEDORAS: FRIOLAR 
COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 36.850.598/0001-55: ITENS VENCEDORA - 844963 - 
R$1.540,00, - 844966 - R$2.880,00, - 844968 - R$4.990,00, - 844970 - 
R$6.870,00, - 845329 - R$1.946,00, - 845331 - R$3.599,00, - 845193 - 
R$870,00, VALOR TOTAL R$1.123.077,00. MULTIPLICAR COMPRAS & 
COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF Nº 07.508.571/0001-80: ITENS 
VENCEDORA - 845177 - R$2.199,00, - 845330 - R$2.699,00, - 845332 - 
R$4.165,00, - 844971 - R$4.200,00, - 844109 - R$450,00, VALOR TOTAL 
R$519.775,00. ECOMAIS AR-CONDICIONADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
39.368.629/0001-24: ITENS VENCEDORA - 844967 - R$3.690,00, 
VALOR TOTAL R$195.570,00. ERICA DE FATIMA GENTIL CNPJ/CPF Nº 
36.656.877/0001-82: ITENS VENCEDORA - 844978 - R$1.644,00, - 
835167 - R$1.860,00, VALOR TOTAL R$106.584,00. JM COMERCIO DE 
CLIMATIZADORES LTDA CNPJ/CPF Nº 36.832.659/0001-51: ITENS 
VENCEDORA - 844972 - R$2.857,00, VALOR TOTAL R$59.997,00. 
VALOR TOTAL GERAL R$2.005.003,00.

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeira

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



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



Estado de Mato Grosso, sábado, 30 de janeiro de 2021 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Forças policiais fizeram 
uma operação nesta sema-
na na busca por um idoso, 
68 anos, que está desapare-
cido há mais de dois meses 
em uma região de floresta 
em União do Sul. De acordo 
com a Polícia Civil, a família 
procurou a delegacia na se-
gunda (25) e informou que a 
vítima estava há muito tem-
po sem dar notícias. Segundo 
os familiares, Antônio Carva-
lho dos Santos trabalha com 
extração de madeira e ficava 
longos períodos no mato e 
sem contato com a família. 
Equipes da Delegacia da Po-
lícia Civil de Cláudia, auxilia-
das por bombeiros militares 
de Sinop e uma aeronave da 
unidade do Centro Integrado 
de Operações Aéreas do Es-

UNIÃO DO SUL

Cão farejador e
helicóptero em buscas 
por idoso desaparecido

Idoso desapareceu há 2 meses em floresta

Foto: Polícia civil

tado (Ciopaer) de Sorriso fi-
zeram as buscas por Antônio.

A Polícia Civil de Cláudia 
levantou informações para 
esclarecer as circunstâncias 
do desaparecimento e equi-
pes foram deslocadas para 
região de mata em União do 
Sul. Para as buscas por terra, 
as equipes do Corpo de Bom-
beiros contam com o auxílio 
de um cão farejador. Além 
disso, foi solicitado o apoio 
de uma aeronave do Ciopaer 
para indicar possíveis pontos 
a serem seguidos pelas equi-
pes que fazem as incursões 
pela mata.

Ele não foi localizado 
nessa primeira operação de 
buscas. A Polícia Civil conti-
nuará as buscas na região até 
que a vítima seja localizada e 
o desaparecimento esclareci-
do.

Oferecer luvas em bufês não é
obrigatório, mas é higiênico
DA REPORTAGEM

Já ouviu aquela expres-
são ‘é legal, mas é imoral’? O 
mesmo raciocínio vale para a 
utilização, por parte de todos 
que estão presentes em um 
estabelecimento alimentício, 
de itens que podem evitar a 
proliferação do novo corona-
vírus. Alguns não são obriga-
tórios por lei, mas deveriam 
fazer parte do consciente de 
quem consome e de quem 
produz e comercializa. 

Um exemplo são res-
taurantes em Sinop, que não 
deixam luvas descartáveis à 
disposição dos clientes no 
momento de se servirem no 
bufê. A situação foi presen-
ciada pela reportagem du-
rante um almoço na quinta 
(28). Como resposta, a funcio-
nária que trabalha na balan-
ça não justificou por que não 
tinha luvas e apenas resumiu: 
“vou providenciar”.

Como atividades obri-
gatórias e ‘morais’, os consu-
midores hoje em dia chegam 
ao bufê de máscara, higieni-
zam as mãos com o álcool e 
vestem as luvas antes de pe-
gar os pratos e os talheres e 
se servir. Neste momento, 
permanecem com a máscara 
para só tirá-la ao sentar. Para 
monitorar o cumprimento 
destas normas, um funcioná-
rio poderia ficar responsável 
pela orientação.

Mas isso não aconte-
ce na maioria das vezes. Isso 
porque não há obrigatorie-
dade na disponibilização de 
luvas, ficando a decisão fa-
cultativa a cada estabeleci-
mento. Entretanto, tem tem-
pos de pandemia, quaisquer 

medidas que possam reduzir 
o contato direto são bem-
-vindas.

NOTAS TÉCNICAS
As medidas, que visam 

proteger tanto os emprega-
dos quanto os consumido-
res, estão presentes em três 
notas técnicas: a nota téc-
nica 47/2020, sobre uso de 
luvas e máscaras nos esta-
belecimentos; a nota técnica 
48/2020, sobre boas práticas 
de fabricação, acrescentando 
e reforçando medidas para a 
adequada manipulação dos 
alimentos; e a nota técnica 
49/2020, que traz recomen-
dações para os serviços de 
alimentação com atendi-
mento ao cliente.

O fortalecimento das 
boas práticas pode adicional-
mente contribuir para dimi-
nuir a transmissão direta da 
Covid-19 de pessoa a pessoa 
no ambiente de autosserviço, 
garantindo maior segurança 
no ambiente de trabalho no 
momento em que o Brasil 
ainda vive estado grave de 
pandemia.

PORÉM...
Ao jornal gaúcho Zero 

Hora, a professora da Univer-
sidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), Cláudia Bica, es-
pecialista em biossegurança, 
afirma que nenhum protoco-
lo de recomendação do uso, 
nacional ou internacional de 
saúde, indica o uso de luvas 
para conter a contaminação, 
por contato, pelo coronavírus 
em ambientes comerciais 
por uso de clientes e comer-
ciantes.

Foto: Divulgação

Usar luvas não deveria ser motivo de discussão, e sim de higiene

RELAXOU GERAL. Estabelecimentos alimentícios não cumprem medidas simples para evitar proliferação do coronavírus

DA REPORTAGEM

O Conselho Nacional 
de Transportes Rodovi-
ários de Cargas (CNTRC) 
enviou um ofício ao gover-
no federal confirmando a 
paralisação da categoria a 
partir da próxima segun-
da-feira (1º de fevereiro). A 
decisão foi por suspender, 
de forma coletiva, tempo-
rária, pacífica e parcial as 
atividades dos trabalhado-
res autônomos e empre-
gados em transporte rodo-
viário de cargas no país.

Entre as demandas 
dos caminhoneiros, estão 
uma aposentadoria espe-
cial para o setor, piso míni-
mo estabelecido para frete 
e fiscalização mais atuan-
te da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT). O presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
chegou a fazer um ape-
lo para que o movimento 
não seguisse em diante.

No ofício, assinado 
pela diretoria executiva 
do CNTRC, a categoria diz 
que há insatisfação com a 

DA REPORTAGEM

Uma operação pren-
deu nesta sexta (29) um 
investigador da Polícia Ci-
vil suspeito de usar do car-
go para exigir vantagem 
indevida em Colíder. 

De acordo com a Po-
lícia Civil, ele foi alvo de 
uma investigação da Cor-
regedoria Geral da Polícia 
Civil por um crime cometi-

Caminhoneiros devem parar a partir de segunda

VAI PARAR TUDO

Conselho confirma greve dos
caminhoneiros para 2ª feira

COLÍDER

Policial civil é preso suspeito
de cobrar propina de 3 pessoas

Foto: Divulgação

do em 2019.
A investigação identi-

ficou que o policial exigiu 
propina de três pessoas do 
município para que não os 
envolvessem em uma in-
vestigação e, consequen-
temente, não fosse pedida 
a prisão deles.

A Operação Fim da 
Linha também cumpriu 
mandados de prisão pre-
ventiva e busca e apre-

Petrobras sobre o aumen-
to do preço do diesel e diz 
que a política de preços de 
paridade de importação 
não é errática, mas “cons-
cienciosamente lesiva” 
para o mercado doméstico 
e o setor de transporte.

Durante a greve, 30% 
do total dos trabalhadores 
continuarão trabalhando, 
segundo o ofício, que foi 
encaminhado também 
ao Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade). Em nota, o Ministé-
rio da Infraestrutura disse 
que o Conselho não é o 
responsável por falar pela 
categoria. Veja a seguir: “O 
Ministério da Infraestrutu-
ra esclarece que o Conse-
lho Nacional do Transpor-
te Rodoviário de Cargas 
(CNTRC) não é entidade 
de classe representativa 
para falar em nome do se-
tor do transporte rodoviá-
rio de cargas autônomo e 
que qualquer declaração 
feita em relação à catego-
ria corresponde apenas 
à posição isolada de seus 
dirigentes. O Minfra refor-

ça a necessidade de en-
tender o caráter difuso e 
fragmentado de represen-
tatividade do setor, seja 
regionalmente, seja pelo 
tipo de carga transporta-
da, antes de divulgar qual-
quer informação referen-
te à categoria. Nenhuma 

associação isolada pode 
reivindicar para si falar em 
nome do transportador 
rodoviário de cargas autô-
nomo e incorrer neste tipo 
de conclusão compromete 
qualquer divulgação fide-
digna dos fatos referentes 
à categoria”.

ensão. Na casa dele foi 
encontrada uma arma de 
fogo sem registro. Ele foi 
autuado em flagrante pe-
los crimes de posse ilegal 
de arma de fogo e muni-
ções. 

Na mesma decisão 
que expediu os manda-
dos de prisão e de busca 
e apreensão, a Justiça de-
terminou o sequestro de 
bens do investigado.

A polícia afirma que, 
nas ações de combate aos 
crimes de corrupção, vai 
buscar sempre realizar o 
sequestro/arresto de va-
lores e bens, com base no 
Decreto-Lei n.º 3.240/1941, 
com a finalidade de garan-
tir a reparação das vítimas, 
bem como porque em 
caso de condenação cri-
minal ao final do processo 
criminal.

Ela destaca ainda que, 
até o momento, não existe 
nenhum estudo que compro-
ve qualquer benefício do uso 
de luvas uso fora do ambien-
te hospitalar ou de laborató-
rio. Enfatiza também que, se 
as pessoas usarem luvas in-
discriminadamente, terão a 

falsa sensação de segurança 
e acabarão negligenciando 
outras ações comprovada-
mente eficazes para redu-
ção da transmissão do vírus, 
como o distanciamento, a la-
vagem de mãos ou o uso de 
máscaras da forma certa.

“Até o momento, não 

há nenhuma evidência de 
que esta indicação possa 
trazer algum benefício, e, 
pelo contrário, isso gera pre-
juízos ao meio ambiente, 
devido ao descarte de luvas, 
pois a quantidade necessá-
ria seria enorme. É compre-
ensível a boa intenção da 

iniciativa. Contudo, na hora 
de servir um segundo prato, 
por exemplo, essas pessoas 
podem estar sem máscara 
e contaminarem a comida 
ao respirarem em cima das 
ilhas, mesmo que elas te-
nham proteção de acrílico”, 
destaca a especialista.
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Enem digital será presencial e
candidato deve levar caneta preta
DA REPORTAGEM

A primeira edição do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) digital 
começa neste domingo 
(31). O exame será aplica-
do de forma piloto para 
um número reduzido de 
participantes, mas já po-
derá ser usado para con-
correr a vagas no ensino 
superior. Embora seja fei-
to pelo computador, os 
candidatos deverão ir até 
os locais de prova e, assim 
como no Enem impresso, 
levar caneta esferográfi-
ca de cor preta.

“É interessante lem-
brar que os participantes 
se deslocam até o local 
onde existe computador 
- a escola, universidade, 
faculdade, que se cadas-
trou antecipadamente - e 
que devem levar caneta 
preta porque vão fazer 
redação em papel ainda 
este ano. Foi uma opção 
para não ter uma mudan-
ça ainda tão radical”, ex-
plica o diretor de Tecno-
logia e Disseminação de 
Informações Educacio-
nais do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), Camilo Mussi.

Ao todo, 96.086 pes-
soas se inscreveram no 
exame, mas com o can-
celamento das provas no 
Amazonas, por causa do 
agravamento da pande-
mia do novo coronavírus, 
esse número caiu para 
93.217 inscritos em 104 
cidades brasileiras. Os 

inscritos no Amazonas fa-
rão o exame impresso na 
data da reaplicação, dias 
23 e 24 de fevereiro.

Assim como no 
Enem impresso, no pri-
meiro dia, os participan-
tes farão as provas de 
linguagens, ciências hu-
manas e redação. No se-
gundo dia, matemática 
e ciências da natureza. O 
tempo de prova e os ho-
rários de aplicação tam-
bém serão os mesmos, 
cinco horas e meia no pri-
meiro dia e cinco horas 
no segundo. Os portões 
abrem também às 10h30 
e fecham às 12h (horário 
de MT).

A diferença é que 
a prova será feita pelo 
computador. As ques-
tões objetivas serão to-
das marcadas na tela, 
e os participantes não 
precisarão preencher o 
cartão-resposta à mão. A 
redação, no entanto, será 
escrita à mão, por isso a 
caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada em 
material transparente, é 
obrigatória. O tema e os 
textos motivadores esta-
rão na tela.

No segundo dia de 
exame, a caneta também 
poderá ser usada. Os par-
ticipantes receberão uma 
folha de rascunho para 
fazer os cálculos das pro-
vas de exatas à mão, caso 
desejem. 

Os locais de prova 
estão disponíveis no car-
tão de confirmação de 
inscrição, na Página do 

Participantes farão no domingo provas de redação, lin-
guagens e ciências humanas 

SEGUNDA VERSÃO. Provas de linguagens, ciências humanas e redação serão no domingo
Foto: Divulgação

Participante. Também 
está disponível um vídeo 
que explica em detalhes 
como será o exame. Para 
garantir a segurança, os 
participantes receberão, 
no dia da prova, um códi-
go que precisarão digitar 
na tela antes de começar 
o exame e também quan-
do finalizarem as provas.

Os computadores só 
terão acesso às provas. 
Os candidatos não terão 
acesso, por exemplo, à 
internet ou à calculado-
ra. Na tela, quando a pro-
va começar, aparecerão 
todas as questões. Será 
possível clicar em qual 
deseja acessar. O siste-
ma também permite que 
o candidato escreva na 
tela com o mouse e que 
marque as questões para 
depois poder voltar nelas, 
por exemplo.

“É importante que 
todos vejam esse vídeo 
com calma, mais de uma 
vez, para que cheguem 
na prova com tranquili-
dade. 

O sistema é muito 
interativo e muito ami-
gável, mas se tiver visto o 
vídeo antes, vai ser mui-
to melhor”, recomenda, 
Mussi.

Chegar cedo no 
Enem digital também 
pode fazer diferença. 

Antes de começar o 
exame, os participantes 
terão que ler uma série 
de instruções na tela. “O 
participante, chegando 
com antecedência, sen-
tando no computador, 

terá a opção de ler as ins-
truções da prova já. Não 
poderá acessar a prova, 
mas poderá, com calma, 
ler as instruções”, diz. 

DIFICULDADE
As notas do Enem di-

gital poderão ser usadas 
para concorrer a vagas no 
ensino superior por meio 
de programas como o 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies).

Esses participantes 
vão concorrer junto com 
os cerca de 2,5 milhões 
de candidatos que fize-
ram a versão impressa 
do Enem nos dois últi-
mos domingos, dias 17 
e 24, e com aqueles que 
fizerem o exame na data 
da reaplicação. Segun-
do Mussi, o nível de difi-
culdade das provas é o 
mesmo. As questões do 
Enem são escolhidas em 
um banco de itens. Todas 
elas foram pré-testadas 
e classificadas conforme 
a dificuldade. O sistema 
de correção, que utiliza 
a chamada teoria de res-
posta ao item (TRI), tam-
bém ajuda a garantir a 
isonomia dos candidatos.

Mussi diz que os par-
ticipantes podem fazer as 
provas do Enem impres-
so para se preparar, mas 
que as questões do exa-
me que começam neste 
domingo (31) não abor-
darão necessariamen-

te os mesmos assuntos. 
As provas e os gabaritos 
estão disponíveis na pá-
gina do Inep. “Não quer 
dizer que possa utilizar as 
provas anteriores e achar 

que vão cair questões 
parecidas com aquelas. 
O que significa é que as 
questões que vão cair se-
rão do mesmo nível de 
dificuldade”, esclarece.


