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Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 24
TERÇA-FEIRA

ÔNIBUS COM
39 PESSOAS
TOMBA NA
BR-163

ESTRADA E-60
RECEBERÁ 2
MILHÕES EM
INFRAESTRUTURA

FRUTICULTOR
TRIPLICA
PRODUÇÃO
DE BANANAS

EXPLOSÃO EM
GASODUTO
ABRE ENORME
BURACO

POSTER ESPECIAL: PALMEIRAS CAMPEÃO
DA LIBERTADORES 2020

NOVA MUTUM PEIXOTO DE AZEVEDO TANGARÁ DA SERRA N.S.LIVRAMENTO
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APÓS VETO DO GOVERNO

Protótipo
pode reduzir
custo de
produção
A energia proveniente do Sol tem se 
tornado uma alternativa cada vez mais 
popular, entretanto ainda apresenta um 
custo elevado para a implantação. Um 
protótipo de célula fotovoltaica orgânica, 
porém, pode revolucionar esse cenário. 
A promessa é de acelerar e baratear os 
custos da produção de placas solares e 
causar menor impacto ambiental. Página  -7

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

MILHO

Inter bate
recorde na
era de pontos
corridos

Nunca na era dos pontos 
corridos do Brasileirão uma 
equipe venceu (e venceu e vol-
tou a vencer) por tanto tempo 
quanto o Inter de Abel Braga 
neste 2020 que se arrasta 2021 
adentro. O Colorado chegou a 
nove vitórias consecutivas no 
Campeonato Brasileiro ao bater 
o RB Bragantino por 2 a 1 neste 
domingo, no Beira-Rio, pela 33ª 
rodada.       Página - 6

Janaina Riva 
cita infl ação
e defende RGA 
do Judiciário

A deputada estadual Janaina Riva afi r-
mou que a concessão da Revisão Geral 
Anual (RGA) ao Poder Judiciário é um 
direito dos servidores e que cabe à pre-
sidência do Tribunal de Justiça, e não 
ao Governo do Estado, determinar se é 
possível ou não pagar o benefício.

 Página -3

APICULTURA

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar iniciou projeto para incentivar a ampliação da 
atividade apícola no Estado. O Programa MT Produtivo-Apicultura prevê disponibilizar 6 mil 
caixas de mel a agricultores familiares e indígenas de todas as regiões do estado em 2021. A ex-
pectativa é de que Mato Grosso salte das atuais 471 toneladas de mel/ano para 651 t/a.     Página -4
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SEIS MIL CAIXAS DE MEL



O cônjuge que realmente quer o bem do 
seu parceiro ou parceira, jamais trairia a sua 
confiança

Ética e empatia! Duas palavras am-
plamente utilizadas no nosso cotidia-
no, mas nem sempre colocadas em 
prática.

Desviar dinheiro público, tecer co-
mentários maldosos, usar sua influ-
ência para obter vantagens em detri-
mento de terceiros, não se importar 
com o sofrimento de alguém, são 
apenas alguns exemplos que caracte-
rizam a falta dessas duas virtudes tão 
importantes para o bom convívio em 
sociedade.

Empatia, por definição, é a capa-
cidade que temos de nos colocar no 
lugar do próximo. É entendermos que 
o outro tem seus problemas, suas limi-
tações, suas dores e ter a sensibilidade 
de senti-las de um modo que sua frus-
tração e a sua dor seja a nossa frustra-
ção e a nossa dor. Mas como isso pode 
resultar em atitudes éticas? 

Tratando a ética aqui não como um 
ramo da filosofia, mas sim como uma 
forma de agir que seja moralmente 
apropriada e, portanto, o agir etica-
mente consistiria em proceder de ma-
neira a executar o bem comum e evi-
tando o mal, fica clara a relação entre 
ética e empatia. 

Levando em consideração que a 
empatia é um sentimento, uma carac-
terística de determinado ser humano, 
ela não está presente em todos.

Desenvolver a empatia requer inte-
ligência emocional e psicológica, sen-
do esta já existente ou a ser construí-

da. 
O sujeito ao agir com empatia, des-

via-se de condutas nocivas a sociedade 
ou a outros indivíduos.

O agente público que percebe a po-
pulação com um olhar magnânimo, 
jamais usurpará a verba destinada a re-
médios ou a merenda escolar. O mora-
dor que se preocupa com o bem-estar 
do seu vizinho, jamais utilizará a sua 
vaga da garagem ou ouvirá músicas 
em alto volume.

O colega de trabalho que entende o 
seu companheiro, jamais tentará preju-
dicá-lo, principalmente para se benefi-
ciar de alguma forma.

O cônjuge que realmente quer o 
bem do seu parceiro ou parceira, ja-
mais trairia a sua confiança.

Nota-se então que, quando nos co-
locamos na posição do outro, ou seja, 
quando praticamos a empatia, agimos 
quase que naturalmente de manei-
ra ética, pois passamos a considerar a 
melhor forma de lidar com determina-
da situação, e desse modo, contribuí-
mos para a formação de uma socieda-
de mais justa, que forma cidadãos que 
se respeitam, que procuram o bem co-
mum e, consequentemente, contribuí-
mos para um mundo mais civilizado e 
mais humano.

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

O exercício da empatia e seu 
reflexo nas atitudes éticas

Baixa qualidade
do o acesso.

Um ponto importante a se observar 
são as postagens. Perfis falsos dificilmen-
te contam com postagens coerentes, o que 
facilita a vida do usuário na hora de fazer 
essa avaliação. É muito raro, atualmente, 

alguém ter um perfil 
real e não postar nada 
ou postar apenas coisas 
aleatórias.

A foto do perfil, po-
rém, deves ser levada 
em consideração. Ana-
lisei vários perfis que 
aplicaram golpes e tal 
foto tinha qualidade 
baixa. Quem, com a evo-
lução tecnológica que 
temos atualmente, utili-
za uma foto desfocada, 
quadriculada, embaçada 
ou algo do gênero justa-

mente como foto principal? Estranho, não?

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

É possível verificar se uma foto foi retirada da internet, algo 
também muito utilizado em perfis fake. Basta informar, na 
busca de imagens de Google, o link da foto ou mesmo salvar 
a imagem em seu computador e carregar no mecanismo de 
busca. Você vai visualizar onde tal imagem está publicada e, 
com isso, avaliar se é ou não real.

CLIC 
FINAL 

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

Ah, a internet. Sem sombra de dúvidas 
o terreno mais fértil que já existiu para 
golpistas e aproveitadores. Eles sequer 
precisam levantar da cadeira para lesar 
alguém, e as formas de fazer isso depen-
dem, apenas, da imaginação de quem vai 
aplicar o golpe. As re-
clamações e registros 
de ocorrências por 
conta de tal prática au-
mentam a cada dia e, 
infelizmente, o cenário 
não indica que ocorra 
alguma mudança nos 
próximos anos. O moti-
vo? A fragilidade do ser 
humano em acreditar 
em tudo que está sen-
do dito ou oferecido, 
o que torna a ação dos 
criminosos mais fácil.

Nas redes sociais os 
perfis falsos se multiplicam em velocidade 
impressionante, e boa parte deles se desti-
na justamente à prática de atos ilícitos. Al-
gumas pistas, porém, diferem o perfil fake 
de um verdadeiro, e a atenção do usuário é 
fundamental nessa hora.

A quantidade de amigos não é mais um 
indicativo tão importante, pois muita gen-
te envia muitas solicitações de amizade, 
para “inflar” o perfil, e pela possibilidade 
de se bloquear tal informação, restringin-

LUCAS ALEXANDRE
DE ALMEIDA

O primeiro mês de 2021 turvou as expectativas de 
uma superação relativamente rápida da crise provocada 
pela pandemia de coronavírus. Quem não desenvolveu 
governança para minimizar a circulação do patógeno nem 
se preparou para vacinar rapidamente grande parcela da 
população arrisca-se a padecer ainda por longos meses.

É o caso do Brasil. Não surpreende que a nação go-
vernada por um presidente incapaz e negacionista tenha 
sido classificada em último lugar no combate à emergên-
cia sanitária, entre 98 países avaliados pelo instituto Lowy, 
da Austrália.

Investigar o que deu errado é necessário não só para 
a tarefa, incontornável no Estado democrático de Direito, 
de responsabilizar os culpados pelo desastre. Compreen-
der o fracasso integra o aprendizado requerido para ajus-
tar as condutas e recuperar parte do prejuízo.

Entre as inverdades propagadas desde o início pelo 
presidente Jair Bolsonaro e seu séquito figura com des-
taque a falsa dicotomia entre o imperativo de prevenir o 
adoecimento e a morte de brasileiros, de um lado, e o de 
preservar a atividade econômica, do outro.

Dado que seres humanos são protagonistas da pro-
dução e do consumo e, ao mesmo tempo, vítimas de uma 
infecção para a qual estão naturalmente desprotegidos, 
desde o início está patente que superar a epidemia o mais 
depressa e com o menor número de doentes possível é 
a única maneira de reduzir as perdas econômicas com a 
crise.

Com a chegada das vacinas, a verdadeira dicotomia 
ficou ainda mais simples: vacine logo ou exponha sua po-
pulação a mais sofrimento. Vacine ou empobreça.

A quantidade de imunizantes concretamente à mão 
das autoridades, contudo, ainda nem sequer cobre 3% da 
população brasileira. Chegar a meados do ano com pelo 
menos 50 milhões de vacinados, abrangendo os grupos 
mais suscetíveis à hospitalização, vai requerer uma mobi-
lização nacional similar à empreendida numa guerra.

Não se trata apenas de gastar dinheiro. O governo 
federal produziu um déficit de R$ 743 bilhões em 2020 
e não conseguiu disponibilizar vacinas suficientes, o que 
custaria uma pequena fração disso.

Trata-se de coordenar os atores, agilizar os trâmites, 
negociar incansavelmente com fornecedores internos e 
globais, recrutar o que há de melhor na competência téc-
nica brasileira para cada tarefa. É preciso afastar os inep-
tos, os amadores, os preguiçosos, os arautos da desinfor-
mação e os sabotadores.

O brasileiro tem pressa de se vacinar para que possa 
retomar a confiança, sem a qual nenhum povo prospe-
ra. Conformar-se com o fracasso não é uma opção, nem 
quando ele é a decorrência lógica das atitudes do presi-
dente da República.

Editorial

Vacine ou empobreça

ABSURDO
O governador Mauro Mendes subiu o tom 

ao criticar a atuação da Rota do Oeste, respon-
sável pela gestão e duplicação de 850,9 km da 
BR-163 em Mato Grosso, entre Cuiabá e Sinop. 
O democrata classificou como “absurdo” o fato 
de a empresa cobrar pedágio sem ter conclu-
ído o trabalho na rodovia. “A Rota do Oeste 
assinou um contrato de concessão com o Go-
verno Federal e está cobrando pedágio como 
se o serviço tivesse sido executado. Isso é um 
absurdo. Foi feita uma concessão, simples as-
sim, e ela tinha um plano de metas a cumprir 
para poder cobrar o pedágio”, disse.

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!

“PORTÃO DA GLÓRIA”
Ex-deputado federal e ex-candidato a presi-

dente o bombeiro militar Cabo Daciolo, esteve no 
Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, e 
fez apelo às autoridades locais para que alterem 
o nome do ponto turístico, passando a chamá-lo 
de “Portão da Glória”. O precipício, com 100 me-
tros de altura, já registrou várias ocorrências de 
suicídio. No vídeo publicado em seu Instagram, 
Daciolo sugere uma lista de nomes ao governa-
dor Mauro Mendes. Ele justifica que a “palavra 
tem poder muito grande” e repreendeu a “toda a 
maldição” que existe no local.

Crédito: André Durão

IMAGEM DO DIA

Com a chegada das vacinas, a ver-
dadeira dicotomia ficou ainda mais 
simples: vacine logo ou exponha sua 
população a mais sofrimento. Vacine 
ou empobreça

“ “ Vasco e Bahia fizeram um confronto de pouco brilho pela 33ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Se fosse MMA, talvez Leandro Castán tivesse se saído 
melhor. Isso porque o zagueiro acertou um golpe digno de artes marciais no 
rosto do goleiro Douglas. No lance, o atacante Catatau até se aproveitou do 
nocaute no goleiro para abrir o placar, mas o VAR não só orientou a anulação 
do gol, como determinou a expulsão do capitão vascaíno, que pregou a chu-
teira no rosto do coleguinha. Castán até pediu desculpas pelo ocorrido, mas 
Douglas levou cinco pontos de “presente”.

Ranking dos Políticos - Facebook

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021 02 | OPINIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

EXPEDIENTE
 
SINOP 
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180
 
CUIABÁ
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 

comercial@diariodoestadomt.com.br 

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fone: 66 3535-1000
 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual



Estado de Mato Grosso, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021 03 - POLÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Após veto, Janaina cita inflação
e defende RGA do Judiciário
DA REPORTAGEM
Mídia News

A deputada estadual 
Janaina Riva afirmou que a 
concessão da Revisão Ge-
ral Anual (RGA) ao Poder 
Judiciário é um direito dos 
servidores e que cabe à 
presidência do Tribunal de 
Justiça, e não ao Governo 
do Estado, determinar se é 
possível ou não pagar o be-
nefício.

O projeto de lei de con-
cedia o benefício foi aprova-
do pela Assembleia Legisla-
tiva a pedido do Judiciário, 
mas vetado pelo governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
que apontou impedimento 
de nível federal para a con-
cessão do benefício.

“Temos uma normati-
va federal que diz que não 
é mais obrigatório a con-
cessão da RGA por parte 
dos chefes dos Poderes. Se 
o Poder Judiciário encon-
trou saldo para fazer isso é 
um direito do servidor do 
Tribunal. Se existe a vonta-
de, acredito que temos que 
conceder”, disse a deputa-
da. 

Conforme Mendes, a 
Lei Federal 173/2020, que 
dispõe sobre a ajuda conce-
dida pela União aos estados, 
proíbe aumento salarial até 
o final de 2021, sob pena de 
devolução de todo o dinhei-

ro recebido a título de mul-
ta. No caso de Mato Grosso, 
o montante chegaria a R$ 
1,3 bilhão.

A deputada, porém, ci-
tou uma nota técnica emiti-
da pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) que de-
fende o direito dos servido-
res do TJ e afirma que não 
haveria ofensa a nenhuma 
norma federal. “Para mim 
é uma nota muito impor-
tante, porque é técnica, não 
política. Ali os conselheiros 
dizem que não vamos pre-
judicar de forma alguma o 
Estado com essa aprovação. 
E, na minha opinião, é uma 
autonomia do Poder Judici-
ário”, afirmou.

Janaina salientou que 
a revisão não foi criada 
como uma forma de bônus 
ao servidor público, mas 
para promover uma corre-
ção inflacionária, e deve ser 
paga como forma, inclusi-
ve, de não sobrecarregar o 
sistema público. “[Deve ser 
pago] se você quiser man-
ter uma estrutura que a 
maioria dos servidores tem, 
como plano de saúde e fi-
lhos em escola particular, 
por exemplo, ou vamos so-
brecarregar o sistema públi-
co do Estado”, afirmou. De 
acordo com a emedebista, 
o tema é uma preocupação 
recorrente em sua pauta 
e a defasagem salarial dos 

DIREITO DOS SERVIDORES. Deputada afirma que nota técnica do TCE dá respaldo à concessão e derruba argumento
FOTO: DIVULGAÇÃO

Deputada estadual defende o pagamento de RGA para servidores do Judiciário

Prefeitura está construindo pontes, galerias e bueiros

Botelho negocia para que deputados não peçam vista

Galindo é dos que aparecem na lista da CGE de proibidos de contratar
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DA REPORTAGEM

Dois ex-prefeitos de 
Cuiabá estão na lista elabo-
rada pela Controladoria Geral 
do Estado (CGE) de empresas 
e pessoas físicas por conta de 
conta de condenação com 
base na Lei de Improbidade 
Administrativa. São eles Chico 
Galindo e Roberto França.

A lista ganhou mais im-
portância a partir de decla-
rações do governador Mauro 
Mendes (DEM), que afirmou 
que as empresas do Consór-
cio VLT seriam “inidôneas” e 
não poderiam mais ser con-
tratadas pelo Estado. Nem 
o consórcio nem as empre-
sas que o integram estão na 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Peixo-
to de Azevedo está inves-
tindo mais de R$ 2 milhões 
na construção de ponte de 
concreto, bueiros tubulares 
e galerias na Estrada E-60, 
importante via de acesso a 
diversos projetos de assen-
tamentos rurais e ao Vale do 
Iriri, região de grande poten-
cial pecuário, agriculturas 
mecanizada e familiar, e de 
manejo florestal.

Com recursos da Secre-
taria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil está sendo cons-
truída a Ponte de Concreto 
sobre o Rio Lambari com ex-
tensão de 35 metros de cum-
primento por 5 metros de 
largura em via de mão dupla.

O Prefeito Maurício Fer-
reira de Souza e os Vereado-
res Caçula Lopes, Adriano da 
Pax e Zinha vistoriaram as 
obras. As cabeceiras e os pi-
lares estão em fase de cons-
trução, os escoramentos de 
madeira indicam que a obra 
prossegue a todo vapor apro-
veitando ao máximo os inter-
valos de trégua das chuvas.

Já estão sendo provi-
denciadas pela empreiteira 
os demais serviços comple-

lista da CGE. Os inscritos no 
cadastro estão proibidos de 
contratar com o Poder Públi-
co ou dele receber benefícios, 
incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário.

Galindo foi deputado 
estadual e prefeito de Cuiabá 
entre 2010 e 2012 e agora re-
side em São Paulo. Segundo 
a CGE, ingressou no cadastro 
em 2019 pelo Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso por pen-
dência com antiga Secretaria 
de Estado de Planejamento 
(Seplag) e está proibido de 
fazer negócios com Governo 
Estadual pelo período de três 

mentares para concreta-
gem da laje, implantação do 
tabuleiro, guarda corpo ou 
muro de proteção e poste-
riormente o aterramento das 
cabeceiras. O projeto segue 
os padrões da Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT), e irá 

CUIABÁ

Ex-prefeitos e outras autoridades
estão no cadastro de “inidoneidade”

PEIXOTO DE AZEVEDO

Estrada E-60 receberá mais de
R$ 2 milhões em infraestrutura

DA REPORTAGEM

O presidente da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado estadual Eduardo Bo-
telho (DEM), quer colocar 
como prioridade a votação 
dos vetos do governador ao 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 36 sobre a taxação 
dos aposentados, e tam-
bém à Revisão Geral Anual 
(RGA) do Tribunal de Justiça. 
Segundo o presidente, ele 
tentará negociar com os de-
putados para que nenhum 
deles peça ‘vistas’.

“Temos sessão terça (...) 
e vamos colocar os princi-
pais vetos, que são os mais 
polêmicos, que é o veto da 
aposentadoria, do desconto 
dos aposentados, e o veto 
do RGA do Tribunal de Jus-
tiça. Esses dois vetos nós va-
mos colocar na semana que 
vem, estou negociando com 
os deputados para eles não 
pedirem vista, e nós votar-
mos e encerrarmos essa dis-
cussão na próxima semana”, 
afirmou Botelho na sexta 
(29).

A posse da nova Mesa 
Diretora da Assembleia foi 
realizada ontem (1º), e a pri-

meira sessão já será realiza-
da hoje (2). Especificamente 
em relação à PLC 36, que 
isenta os aposentados que 
recebem até o teto do INSS 
de pagar a alíquota dos 14%, 
Botelho afirmou que a dis-
cussão ainda não está en-
cerrada, e pode haver acor-
dos com o executivo.

“Lá atrás o governo ti-
nha feito uma proposta, que 
era de elevar até R$ 4 mil, 
até R$ 3 mil essa discussão 
[o piso da taxação]. Mas ele 
queria que a oposição reti-
rasse esse projeto [PLC 36] 
e aceitasse aquela negocia-
ção, não houve acordo nesse 
sentido. Então agora ele não 
me falou de mandar outro 
projeto para cá, é tocar esse 
aí e ver...”, lamentou.

Sobre as portas abertas 
para negociação, o parla-
mentar ainda tem suas dú-
vidas. “Primeiro nós temos 
que saber: o veto vai ser der-
rubado? Vai ser mantido? 
Pode ser, não estou dizen-
do que vai acontecer, [mas 
pode ser] que o governo 
negocie com a base, [diga] 
olha, vocês derrubam o veto 
e eu vou apresentar uma 
proposta melhor”, finalizou.

PLC 36 E RGA

Botelho diz que
votação de vetos será 
prioridade na AL

anos. Já França, que concor-
reu a prefeito no ano passado, 
inclusive com apoio do go-
vernador, ficando na quarta 
colocação, possui duas inscri-
ções no cadastro da CGE. Am-
bas foram lançadas em 2019, 
pelo TJMT, homologadas pela 

contemplar produtores de 
grãos, pecuaristas, agriculto-
res familiares e empreende-
dores da base florestal.

O prefeito Maurício 
Ferreira de Souza destacou 
que a região do Vale do Iriri 
produz atualmente mais de 
30.000 hectares de soja e que 

antiga Seplag, e possuem 
prazo de três anos. Também 
estão na lista da CGE os ex-
-prefeitos Maninho de Bar-
ros (Várzea Grande), Percival 
Muniz (Rondonópolis), Jaime 
Muraro (Tangará da Serra) e 
Meraldo Sá (Acorizal).

a estruturação da Estrada 
E-60 contará nesta 1ª etapa 
com pelo menos de 10 inter-
venções, entre pontes, buei-
ros tubulares e galerias. Com 
a implantação das obras de 
artes coloca-se em prática a 
projeto de estadualização e 
pavimentação da via.

servidores públicos estadu-
ais já ultrapassa a casa dos 
20%. “Servidor que ganhava 

R$ 10 mil há 10 anos atrás, 
hoje recebe os mesmos R$ 
10 mil, mas tem valor de R$ 

8 mil. É isso que está acon-
tecendo com os nossos ser-
vidores públicos e por isso 

aumenta o endividamento 
do funcionalismo público 
no Estado”, completou.
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Governo entrega seis mil
caixas de mel a produtores
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Agricultura Familiar (Seaf) 
iniciou projeto para incentivar 
a ampliação da atividade apí-
cola no Estado. O Programa 
MT Produtivo-Apicultura pre-
vê disponibilizar 6 mil caixas 
de mel a agricultores familia-
res e indígenas de todas as re-
giões do estado em 2021.

A expectativa é de que 
Mato Grosso salte das atuais 
471 toneladas de mel/ano para 
651 t/a. O que representaria 
um aumento de quase 40% na 
produção melífera, uma vez 
que cada caixa deverá produ-
zir anualmente uma média de 
30 quilos de mel. 

O Estado ocupa atual-
mente o 14º lugar na produção 
nacional de mel.

Em uma primeira etapa, 
1,5 mil caixas serão entregues 
aos apicultores. Neste mês de 
janeiro, 100 caixas de mel já fo-
ram distribuídas para produ-
tores dos municípios de Santo 
Antônio do Leverger, Poconé, 
Barão de Melgaço e Confre-
sa. As caixas foram montadas 

com madeira apreendida em 
fiscalizações realizadas pela 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) e constru-
ídas pelos reeducandos da 
Fundação Nova Chance.

“Nesse último município 
inclusive haverá a participa-
ção da comunidade indígena 
no nosso trabalho de fortale-
cimento da apicultura, e tam-
bém iremos agregar nossa 
ação com indígenas da região 
do Xingu e comunidades qui-
lombolas”, explica o secretário 
de Estado de Agricultura Fa-
miliar, Silvano Amaral.

Ele acrescenta ainda que 
os beneficiados com as caixas 
de mel já atuam na atividade 
apícola, porém com baixa pro-
dução ou para consumo pró-
prio. O apicultor Adauto Gui-
marães Pimenta, que possui 
caixas de colmeia na região 
pantaneira, foi um dos que re-
ceberam caixas de colmeia e 
avalia a ação como um apoio 
necessário pelo momento di-
fícil que ele e outros da região 
estão enfrentando.

“Essas caixas me ajuda-
rão a recuperar os enxames 
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Crescimento virá por meio do Programa MT Produtivo-Apicultura

APICULTURA. A expectativa é de que Mato Grosso salte das atuais 471 toneladas de mel/ano para 651 t/a
perdidos. Estou ansioso para 
a chegada da próxima florada 
e torcendo para que a vegeta-
ção pantaneira se recupere o 
quanto antes”, diz o apicultor, 
que viu reduzir 70% da sua 
produção no ano passado.

Os investimentos na api-
cultura fazem parte do progra-
ma Mais MT, que nos próximos 
anos destina R$ 185 milhões 
somente para as ações do 
programa MT Produtivo, para 
aquisição de equipamentos 
e maquinários, implantação 
da assistência técnica on-line, 
apoio às cadeias produtivas 
e ampliação dos canais co-
merciais. No total, o Mais MT 
investirá R$ 265 milhões em 
agricultura familiar e regulari-
zação fundiária em 4 anos.

Segundo o superinten-
dente de Agricultura Familiar 
da Seaf, George Lima, todas 
as regiões do Estado serão 
contempladas e o critério de 
escolha para o repasse das cai-
xas priorizará povos indígenas, 
comunidades tradicionais, as-
sentados, com aptidão, capa-
cidade de investimento para 
a atividade melífera, ligados a 

entidades ligados a agricultu-
ra familiar e que estejam em 
áreas propícias para a ativi-
dade. “A nossa exigência é de 
que eles se comprometam em 
aceitar as orientações técni-
cas que serão repassadas para 
melhor resultado da coleta do 

mel”, comenta Lima.
Ele explica ainda que es-

ses investimentos irão não so-
mente aumentar a renda dos 
produtores familiares, mas 
também ajudar no equilíbrio 
e sustentabilidade do meio 
ambiente. “A produção de mel 

DA REPORTAGEM

Com o ritmo lento da 
colheita da soja em Mato 
Grosso, a demanda por ca-
minhões para transportar a 
safra ainda não decolou. Em 
uma transportadora na re-
gião Médio Norte, a que mais 
produz o grão no estado, me-
tade da frota ainda está para-
da. Diante da baixa procura 
neste momento, os preços 
do transporte estão inferiores 
aos praticados em janeiro do 
ano passado.

O frete para levar uma 
tonelada de soja de Sorriso 
para o porto de Paranaguá-
-PR, por exemplo, custa hoje 
R$ 245 em média – conforme 
levantamento do Imea. Há 
um ano, custava R$ 263, di-
ferença de 7%. Já o trecho de 
Rondonópolis para Parana-
guá está 21% mais barato que 
em janeiro passado. Custava 
R$ 210 e, hoje, R$ 165. A via-
gem de Sorriso a Rondonópo-
lis está ainda mais em conta: 
saiu de R$ 115 há um ano, para 
R$ 77 agora. Queda de 33%.

O cenário é pontual, na 
avaliação de Edeon Vaz Fer-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A bandeira tarifária das 
contas de luz permanecerá 
na cor amarela em feverei-
ro, informou na sexta (29) a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Com isso, o 
preço da energia fica em R$ 
1,34 para cada 100 quilowatts 
consumidos por hora. O va-
lor é o mesmo que havia sido 
estabelecido para janeiro.

Segundo a agência, 
apesar de fevereiro ser um 
mês tipicamente mais chu-
voso, os reservatórios das 
hidrelétricas seguem em 
recuperação lenta, o que de-
manda maior contenção do 
consumo. “A combinação de 

DA REPORTAGEM

A produção de bana-
nas da terra era apenas uma 
aposta tímida na Estância São 
Francisco. Há dois anos, ocu-
pava apenas 2 dos 17 hectares 
da propriedade, que fica na 
comunidade Ararão em Tan-
gará da Serra. A maior parte 
da área era arrendada para o 
cultivo de grãos.

Foi a partir de fevereiro 
de 2019 que o produtor Gle-
der Luiz Teixeira percebeu 
que a produção da fruta po-
deria se tornar o foco da Es-
tância. Naquele momento, 
ele passou a integrar um gru-
po de produtores atendidos 
pelo programa SenarTec Hor-
ticultura, que tem como uma 
das metas contribuir para o 
desenvolvimento da fruticul-
tura na região.

Dali em diante, o enge-
nheiro agrônomo Leandro 
Fahi começou a visitar men-
salmente a propriedade. Téc-
nico credenciado junto ao 
Senar-MT, é ele o responsável 
por repassar as orientações 
técnicas e gerenciais aos pro-
dutores que fazem parte do 

programa. Essas recomen-
dações são decorrentes das 
estratégias elaboradas para 
cada propriedade, a partir de 
metas definidas conjunta-
mente com cada produtor.

A transformação foi gra-
dativa. Incluiu expansão dos 
bananais, alteração no siste-
ma de cultivo e investimentos 
estratégicos. A área destinada 
à produção saltou de 02 para 
07 hectares (ocupando parte 
do terreno que era arrenda-
do). Com isso, o número de 
pés subiu de 5 mil para mais 
de 15 mil. O plantio, antes 
feito manualmente, passou 
a ser mecanizado. Adquiriu 
trator e investiu na instalação 
de placas de energia solar, 
diminuindo os custos com ir-
rigação. Os resultados foram 
imediatos. A produção média 
subiu de 100 para 300 caixas 
por mês. Já a produção total, 
que em 2019 foi de 33.430 kg 
da fruta, saltou para 74.160 kg 
no ano passado. Já os custos, 
reduziram de R$ 1,60 para R$ 
1,02/kg da fruta; enquanto o 
preço médio de venda au-
mentou de R$ 2,48 para R$ 
3,13.

Demanda por caminhões para transportar a safra segue tímida em MT

Gleder faz parte do grupo de 30 produtores que recebem 
assistência técnica

Decisão foi tomada pela Agência Nacional
de Energia Elétrica

DIZ ESALQ-LOG

Frete está mais barato, mas
preço deve superar o de 2020

FEVEREIRO

Conta de luz seguirá com bandeira amarela

TANGARÁ DA SERRA

Fruticultor triplica 
produção de bananas 
e melhora a renda
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reservatórios baixos com a 
perspectiva de chuvas abai-
xo da média histórica sinali-
za patamar desfavorável de 
produção de energia pelas 
hidrelétricas, pressionando 
os custos relacionados ao 
risco hidrológico (GSF)”, in-
formou a Aneel. 

O sistema de bandeiras 
é utilizado para gerir o valor 
cobrado aos consumidores a 
partir das condições de ge-
ração de energia. 

Quando o quadro piora, 
a bandeira pode ser alterada 
em uma escala que vai de 
verde (sem taxa extra) para 
amarela (taxa extra de R$ 
1,34 por 100 Kw/h) e, no pior 
cenário, para a vermelha (R$ 
6,2 por 100 Kw/h).

exige a manutenção das flo-
restas em pé e a conservação 
dos recursos hídricos, pois as 
abelhas necessitam das flora-
das e de água, o que no final 
essa atividade promove uma 
inclusão econômica sustentá-
vel”, acrescenta.

reira, diretor-executivo do 
Movimento Pró-logística. Ele 
acredita que com o avanço 
da colheita – e, consequen-
temente, a maior procura por 
caminhões – os preços voltem 
a subir e se equiparem aos 
praticados em 2020.

Para o Grupo de Pes-

quisa e Extensão em Logís-
tica Agroindustrial da Esalq 
(Esalq-Log), a tendência real-
mente é de alta. Aliás, a esti-
mativa dos pesquisadores é 
de que os preços dos fretes 
superem os do ano passado. 
Segundo o pesquisador Ab-
ner Matheus João, o atraso 

dos trabalhos de campo em 
Mato Grosso, irá fazer com 
que a colheita no estado ocor-
ra na mesma época de outras 
grandes regiões produtoras, 
como a do sul do país. Essa 
concentração, tende a elevar 
a disputa por caminhões, im-
pulsionando os fretes.



O Sr. Romeu Spiering, inscrito no CPF sob o n° 
148.184.189-00. Proprietário da Fazenda Ouro Branco 2. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para Atividade de Irriga-
ção nesta propriedade com as seguintes características: 
Município: Porto dos Gauchos- MT; Bacia Hidrográfica: 
Amazônica Rio dos Peixes Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

DHEISON GUSTAVO GONCALVES 06192711160, CNPJ: 
36.000.194/0001-72, 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, localizado na Rua das Samambaias, 
nº 2177, Setor Industrial Sul, no município de  Sinop/MT. 
Não EIA/RIMA. 

SIDINYR BAREA 93076894153 - MEI, CNPJ n° 
40.621.102/0001-49,torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, caminhões, tratores etc.), localizada na 
Avenida dos Carvalhos , N. 570, Bairro Jardim das Itaubas 
, município de SINOP-MT.

MAICON ZANELLA & CIA LTDA, CNPJ 73.582.942/0001-
07, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Renovação da Licença de Operação (LO) e Alteração 
de razão social, pois anteriormente atuava com a razão 
social CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA EIRELI, 
para atividades de Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios – su-
permercados / Fabricação de produtos de padaria e confei-
taria com predominância de produção própria / Comércio 
varejista de carnes – açougues, localizada na Rua 15, S/N, 
Q70-B L01, Distrito Boa Esperança, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
PROCESSO: 03/2021

MODO DE DISPUTA ABERTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, a publicação 
do Edital Complementar 02 da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 
02/2021, cujo objeto é a: Aquisição de 01 (um) veículo novo, tipo pick-up, ano/
modelo 2021/2021, 0 (zero) quilometro a diesel, tração 4x4, ar condicionado, 
trava elétrica para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do muni-
cípio de Nova Guarita - MT.  Portanto o prazo para a abertura da licitação, que 
estava previsto para o dia 02 de Fevereiro de 2021 fica prorrogado para 11 
de Fevereiro de 2021, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). Informações 
disponíveis na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00, fone: 
(66) 3574-1404 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br . O Edital 
Complementar encontra-se a disposição dos interessados no site https://licita-
net.com.br/  e, Portal Transparência pelo site https://www.novaguarita.mt.gov.
br/Transparencia/.

Nova Guarita, MT 01 de Fevereiro de 2021 
Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
055/2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 001/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo Me-
nor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - PROPOSTA 
11279.048000/1177-10 MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Início da Sessão 15/02/2021 - Horário: 10:00 horas (horário 
de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 18h do dia 02/02/2021 
às 09h00 do dia 15/02/2021 através do site www.bll.org.br. O Edital completo 
poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente nos seguin-
tes endereços eletrônicos: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.
org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações 
no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 
226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte 
da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de Fevereiro de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 055, de 14 de Janeiro de 2021, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Adminis-
tração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2021, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabeleci-
das em Edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item 
para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE CON-
CURSO PÚBLICO, PROCESSOS SELETIVOS, ELABORAÇAO DE QUES-
TÕES DE PROVA, FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROVAS E TÍTULOS, 
JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÕES DE RESULTADO PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETÁ-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PEIXOTODE AZEVEDO”. 
Que será realizado às 10h00 do dia 12 de Fevereiro de 2021, na sala de Lici-
tações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12h00 as 18h00 ou pelo fone (66) 
3575-5100. Peixoto de Azevedo, 02 de Fevereiro de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para o RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CIRURGIÃO 
- PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT, CONFORME ANEXO IX – TERMO 
DE REFERENCIA, às 9h00min (horário de Brasília) do dia 11 de fevereiro de 
2.021, no Palácio dos Pioneiros – sala de licitações, sito Avenida Expedição 
Roncador Xingu, 249 – centro – St. Xavantina. Os interessados em adquirir 
cópia do Edital, deverão retirar junto ao setor de Licitações, no endereço supra-
citado, pelo endereço eletrônico licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site 
https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-presencial&ano=2020 . 

Nova Xavantina – MT, 01 de fevereiro de 2.021.
Marina Angélica Marca – Pregoeira

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 003/2021 – SRP Nº 003/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
07h30min (Horário Local), do dia 18 de 
Fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0003/2021, com Registro de 
Preços nº 003/2021, visando a FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E 
APAE, PARA ATENDER O PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE 
VERA - MT, tipo “menor preço por ITEM”, 
conforme quantidades e descrições 
constantes no Termo de Referência. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 01 de fevereiro de 2021. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

Rafael Machado
Campo Novo do Parecis, 01 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

DE JULGAMENTO DE RECURSO ACONCORRÊNCIA N° 004/2020
A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa ALPHA CONSTRUTORA LTDA foi NEGADO 
PROVIMENTO e os recursos interpostos pelas empresas POTENGI 
CONSTRUÇÕES LTDA e E. F. SCHNEIDER CORREA foram DADOS 
PROVIMENTO PARCIAL, afim de desclassificar as empresas WELLOX 
CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI e 
POTENGI CONSTRUÇÕES LTDA. Para o processo licitatório 
Concorrência nº 004/2020, que tem objeto a Contratação de empresa de 
engenharia para realização de obra de drenagem de águas pluviais em 
algumas ruas do Bairro Jardim das Palmeiras. E determino o 
prosseguimento do certame de acordo com os preceitos legais.

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo 
Novo do Parecis no uso de suas atribuições, em observância ao art. 44, 
§1º da Lei Complementar nº 123/2006, RESOLVE: CONVOCAR a 
empresa E. F. SCHNEIDER CORREA, CNPJ nº: 14.319.458/0001-12, 
para que manifeste seu interesse em formular nova proposta, para o 
processo licitatório Concorrência nº004/2020, que tem por objeto a 
Contratação de empresa de engenharia para realização de obra de 
drenagem de águas pluviais em algumas ruas do Bairro Jardim das 
Palmeiras. Caso a empresa aceite exercer seu direito de Micro e Pequena 
Empresa a mesma deverá apresentar sua nova proposta nos moldes do 
edital em sessão pública que ocorrerá em 09 de fevereiro, às 14h00min, 
na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo 
Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis, 01 de fevereiro de 2021.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

CONVOCAÇÃO DE ME/EPP - CONCORRÊNCIA N° 004/2020

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021, 
objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVES PLANEJADOS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE L IMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,  EM 
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 277/2018, ARTIGOS 1º E 3º 
E LEI COMPLEMENTAR 032/2005 (CÓDIGO DE POSTURA 
MUNICIPAL) ART. 218, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento 
da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NOVAS UNIDADES 
ESCOLARES EM PROCESSO DE FINALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
(CEMEIS NOVA ALIANÇA, CEMEIS ROTA DO SOL, CEMEIS TERRA 
BRASIL E ESC. MUN. SÃO DOMINGOS) E DEMAIS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S)”. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
02/02/2021 até às 08:00 horas do dia 18/02/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 18/02/2021 as 10:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeira

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021

Pregoeira Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2020

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

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Inter bate recorde na era dos
pontos corridos no Brasileirão
DA REPORTAGEM

Nunca na era dos pon-
tos corridos do Brasileirão 
uma equipe venceu (e ven-
ceu e voltou a vencer) por 
tanto tempo quanto o Inter 
de Abel Braga neste 2020 
que se arrasta 2021 adentro. 
O Colorado chegou a nove 
vitórias consecutivas no 
Campeonato Brasileiro ao 
bater o RB Bragantino por 2 
a 1 neste domingo, no Beira-
-Rio, pela 33ª rodada.

Líder isolado, o Inter 
já pode se orgulhar de ter 
feito história por quebrar e 
estabelecer um novo recor-
de de vitórias consecutivas 
no Campeonato Brasileiro. 
São nove rodadas seguidas 
somando todos os 27 pon-
tos possíveis em disputa. E 
- acredite - a maré positiva é 
ainda maior.

Somadas todas as 
competições, são 10 vitórias 
consecutivas na temporada 
e um total de 11 jogos de in-
vencibilidade. A arrancada 
desde a sexta colocação até 
a ponta em nove jogos faz as 
últimas cinco rodadas pare-
cerem apenas contagem re-
gressiva para o título.

A série ainda sem fim 
de vitórias seguidas come-
çou fora do Brasileirão. O 
Inter venceu o Boca Juniors 
por 1 a 0 em La Bombonera, 
mas acabou eliminado nos 
pênaltis da Libertadores. Foi 
o jogo em que Abel Braga 
achou o time. O jogo da vira-
da de chave.

No Brasileirão, a ar-
rancada começou exatos 

50 dias antes da vitória por 
2 a 1 sobre o Bragantino. O 
Inter bateu o Botafogo por 
2 a 1 no Beira-Rio em 12 de 
dezembro, pela 24ª rodada. 
E não parou mais de vencer.

Com o recorde, o Inter 
deixa para trás outras duas 
equipes históricas que so-
maram oito vitórias: o Fla-
mengo de Jorge Jesus em 
2019 e o Cruzeiro de Vander-
lei Luxemburgo em 2003. 
Duas equipes campeãs com 
recordes de pontos.

A nona vitória, a da 
quebra de recorde, veio sem 
jogar bem, na base da força 
e se segurando com unhas e 
dentes para bater o Bragan-
tino. O Inter até iniciou a par-
tida com postura agressiva e 
linhas adiantadas para sufo-
car o rival. Tanto que abriu o 
placar cedo, com Patrick.

Mas esta não foi a tôni-
ca do jogo. Com Claudinho 
como maestro e um meio-
-campo de muita mobili-
dade, o Bragantino tomou 
conta da partida, controlou 
a bola e obrigou o Inter a re-
cuar para se defender. Com 
segurança, salvo o erro de 
Moisés que originou o gol 
de empate.

O Inter repetiu a blitz 
na segunda etapa e chegou 
ao segundo gol de pênalti, 
com Edenílson. A equipe até 
tentou se manter agressiva, 
mas o Bragantino novamen-
te a forçou a baixar as linhas.

Marcelo Lomba voltou 
a fazer milagre, e os minutos 
finais pareciam até decisão 
de campeonato. A defesa 

FOTO: RICARDO DUARTE

Edenilson fez o gol da vitória do Inter sobre o RB Bragantino

9 VITÓRIAS. Após bater o RB Bragantino, Colorado acumula nove triunfos consecutivos

Volante realizou 21 jogos pelo Dourado na temporada

FOTO: ASSCOM DOURADO

DA REPORTAGEM

O volante Nenê Bonilha 
usou o seu perfil oficial no 
Instagram para se despedir 
do Cuiabá. O atleta chegou 
como reforço para a tempo-
rada vindo do Fortaleza e fez 
parte do elenco do acesso. Ele 
tinha contrato com o Doura-
do até o fim da competição e 
havia a perspectiva de deixar 
o clube com o encerramen-
to, como havia informado o 
Olhar Esportivo em reporta-
gens anteriores.

“Hoje me despeço do 
Cuiabá com a sensação de 
dever cumprido. Fica aqui 
meu agradecimento a todos 
funcionários, aos meus com-
panheiros que se tornaram 
família e a comissão técni-
ca por tudo. Esse grupo será 
lembrado por muito tempo. 
Fizemos história. Estarei na 
torcida. Grande abraço a to-
dos”, postou o atleta que já foi 
campeão da Série B pelo For-
taleza em 2018.

Nenê Bonilha tem 28 
anos e fez sua estreia no 

Cuiabá em outubro de 2020, 
realizando 21 jogos ao todo, 
entre Série B, Copa do Brasil, 
Campeonato Mato-grossense 
e Copa Verde. Ele acumula 
passagem por Corinthians, 
Avaí, Osasco Audax, Vila Nova, 
Nacional (POR), Vitória de Se-
tubal (POR), Veracruz (MEX) e 
Fortaleza.

Antes dele, o lateral-es-
querdo Romário e o zaguei-
ro Eduardo Kunde já haviam 
se despedido. Os atacantes 
Marcinho e Yago também já 
foram embora. 

Diferente de Nenê Boni-
lha, eles estavam empresta-
dos ao Cuiabá. Willians San-
tana, que teve o vencimento 
do seu contrato, não segue 
na equipe.

A expectativa é que 
além deles, outros jogadores 
que estavam cedidos por em-
préstimo voltem para seus 
respectivos clubes, como o 
lateral-direito Lucas Ramon 
(RB Bragantino), o volante 
Matheus Barbosa (Avaí) e o 
atacante Felipe Ferreira (Fer-
roviária).

CUIABÁ

Nenê Bonilha é mais 
um que se despede 
após acesso

Palmeiras comemora o título da Libertadores

DEPOIS DA LIBERTADORES

Palmeiras pode faturar mais com
Mundial de Clubes e Copa do Brasil

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REPORTAGEM

O São Paulo demitiu 
o técnico Fernando Diniz 
nesta segunda-feira, um dia 
depois da derrota por 2 a 1 
para o Atlético-GO. Ele não 
resistiu a uma crise pesada: 
o time não vence há sete jo-
gos, seis deles pelo Brasilei-
rão. Marcos Vizolli, auxiliar 
fixo da comissão do profis-
sional, assume interinamen-
te a equipe

Além de Diniz, sai o 
diretor-executivo Raí, ídolo 
do clube. Segundo nota pu-
blicada pelo São Paulo nes-
ta segunda-feira, Raí pediu 
para deixar o cargo ao ser 
informado da demissão do 
treinador.

Com Diniz, nesta tem-
porada, o São Paulo foi eli-
minado pelo Mirassol, nas 
quartas de final do Campeo-
nato Paulista, caiu na fase de 
grupos da Libertadores, não 
passou pelo Lanús na Copa 
Sul-Americana e alcançou a 
semifinal da Copa do Brasil, 
mas foi derrotado pelo Grê-
mio.

Raí chegou ao clube 
em 2017 com a missão de co-
mandar o departamento de 

DA REPORTAGEM

Depois da grana extra 
garantida com o título da Li-
bertadores, o Palmeiras pode 
faturar mais com premiações 
nas disputas que terá a partir 
de fevereiro. Além da Copa do 
Brasil, que será decidida con-
tra o Grêmio, o Verdão agora 
terá a oportunidade de dis-
putar o Mundial de Clubes da 
Fifa – o time de Abel Ferreira 
estreia no torneio no próximo 
domingo, dia 7 de fevereiro.

Na edição de 2019, a Fifa 
pagou US$ 5 milhões (R$ 27,3 
milhões na cotação atual) ao 
campeão, o Liverpool, e US$ 4 
milhões (R$ 21,8 milhões) ao 
vice-campeão, o Flamengo. 

futebol. O ídolo tricolor pas-
sou três anos sob críticas por 
causa das trocas constantes 
de treinadores e contrata-
ções que não deram certo. 
Ele não conseguiu tirar o São 
Paulo da fila de títulos, que 
já dura oito anos.

Apesar das frustrações 
em mata-matas, Diniz se 
manteve no comando do 

CAIU

São Paulo demite Fernando Diniz

Fernando Diniz deixa o São Paulo-GO

rebatia como podia, cada 
falta era motivo de segun-
dos preciosos no chão, e as 
escapadas também serviam 
apenas para ganhar tempo. 
E isso diz muito sobre o que 
é o Inter de Abel. Em uma 

competição por pontos cor-
ridos, o Inter joga uma final 
de campeonato a cada ro-
dada. Transforma em reali-
dade o clichê já eternizado 
de que “o próximo jogo é o 
mais importante”.

O correto seria dizer 
que “a vitória é o mais im-
portante”. Porque o mesmo 
Inter vive atuações de gala 
como a da goleada sobre o 
São Paulo e jogos pragmá-
ticos, sem brilho, como o do 

Bragantino. E vence. E lide-
ra. E se isola.

O Colorado volta a 
campo nesta quinta, às 20h, 
quando enfrenta o Athleti-
co na Arena da Baixada pela 
34ª rodada do Brasileirão.

De acordo com a Conmebol, 
os valores estão mantidos 
para a edição de 2020. 

O terceiro colocado no 
torneio disputado no Catar 
fica com US$ 2,5 milhões (R$ 
13,6 milhões), e o quarto re-
cebe US$ 2 milhões (R$ 10,9 
milhões).

Na Copa do Brasil, o Pal-
meiras já garantiu – e recebeu 
– R$ 22 milhões, premiação 
destinada ao vice-campeão. 
Se o time alviverde confirmar 
o título, serão mais R$ 32 mi-
lhões. As finais contra o Grê-
mio passaram para os dias 28 
de fevereiro, em Porto Alegre, 
e 7 de março, em São Paulo.

O contrato com a Crefisa 
também prevê bonificações 

por títulos – já foi assim no 
Paulistão (R$ 4 milhões) e na 
Libertadores (R$ 12 milhões). 
A patrocinadora pode pagar 

ao Verdão mais R$ 6 milhões 
pelo título da Copa do Brasil e 
outros R$ 6 milhões pelo títu-
lo mundial.

time graças à boa campanha 
do São Paulo no Brasileiro. A 
equipe liderou boa parte do 
torneio, mas não conseguiu 
se recuperar dos tropeços 
recentes. Raí teve papel im-
portante na manutenção de 
Diniz neste ano, ignorando 
a pressão pela demissão do 
treinador em outros mo-
mentos de crise. Com a troca 

de presidentes, em janeiro, 
Raí aceitou convite de Julio 
Casares para permanecer no 
clube até o final do Brasilei-
ro – o time liderava o torneio 
até então.

Nos últimos seis jogos, 
com 18 pontos em disputa, 
conquistou apenas dois, em 
empates com Atlhetico e Co-
ritiba. 
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DA REPORTAGEM

A explosão do gasodu-
to da Âmbar Energia, na BR-
070, em Nossa Senhora do 
Livramento, abriu um bura-
co de 200 m² e 5 metros de 
profundidade. As informa-
ções são dos peritos da Pe-
rícia Oficial e Identificação 
Técnica de Mato Grosso (Po-
litec). O acidente aconteceu 
no sábado (30) pela manhã. 
A explosão atingiu uma casa 
e duas mulheres acabaram 
feridas por detritos de pe-
dras arremessados no rom-
pimento.

Parte da tubulação foi 
lançada a mais de 120 me-
tros de distância. Outros ma-
teriais como pedras do solo 

BR-070
Explosão em gasoduto abriu 
buraco de 200 m² e 5 metros 
de profundidade

Explosão deixou duas mulheres feridas por detritos 

FOTO: CORPO DE BOMBEIROS

e o próprio gás foram mais 
longe, a 200 metros do local 
da explosão. Imóveis e veí-
culos que estavam próximos 
ao local foram danificados. A 
perícia tem prazo de 90 dias 
para concluir o laudo.

A empresa Gás Orien-
te disse que equipes estão 
trabalhando no local desde 
sábado para consertar as 
tubulações, mas ainda não 
informou quando o serviço 
será concluído. A Secretaria 
de Meio Ambiente de Mato 
Grosso (Sema-MT) disse que 
acompanha as ações do 
batalhão de emergências 
ambientais e repassa as in-
formações ao Ibama – res-
ponsável pelo licenciamen-
to do empreendimento.

Protótipo pode diminuir custo 
de produção de placas solares
DA REPORTAGEM
Mídia News

A energia proveniente 
do Sol tem se tornado uma 
alternativa cada vez mais po-
pular, entretanto ainda apre-
senta um custo elevado para 
a implantação. Um protótipo 
de célula fotovoltaica orgâni-
ca, porém, pode revolucionar 
esse cenário. A promessa é de 
acelerar e baratear os custos 
da produção de placas sola-
res e causar menor impacto 
ambiental.

Essa é uma iniciativa de 
pesquisadores da Universi-
dade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e da Universidade Fe-
deral de Rondonópolis (UFR) 
- Grupo de Pesquisa em Ma-
teriais Moleculares. Segundo 
o professor Eralci Therézio, do 
Instituto de Física da UFMT, 
atualmente quase a totali-
dade das células que cons-
tituem os painéis solares no 
mercado são feitas de silício.

Esse é um elemento 
químico da família do carbo-
no que é extraído por meio 
da mineração - processo da-
noso ao meio ambiente e 
que encarece a produção. É, 
portanto, o grande diferencial 
do protótipo que está sendo 
desenvolvido – o processo de 
produção. Os polímeros das 
células fotovoltaicas orgâni-
cas podem ser produzidos 

em laboratório, potencializan-
do os benefícios ambientais e 
reduzindo o tempo e o custo 
da produção de uma célula 
fotovoltaica. “Ela é compos-
ta por materiais puramente 
orgânicos, como por exem-
plo, os polímeros ou algumas 
moléculas de corantes. Esses 
materiais orgânicos ainda 
dão uma característica pecu-
liar, a flexibilidade”, explica o 
pesquisador sobre a célula fo-
tovoltaica orgânica. A flexibili-
dade como uma característi-
ca permite uma perspectiva 
de produto final que se mol-
de ao ambiente, expandindo 
a viabilidade do produto. Se-
gundo o docente, esse é um 
avanço que permite repensar 
a produção de energia limpa 
- aquela que não libera gases 
poluentes causadores do efei-
to estufa, durante o processo 
de produção e o consumo. 

PANORAMA ATUAL
A energia solar é uma al-

ternativa de consumo no país 
desde 2012. Atualmente re-
presenta apenas 1,7% de toda 
a matriz energética, segundo 
a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). Conforme 
dados da Associação Brasilei-
ra de Energia Solar Fotovoltai-
ca (Absolar) o Brasil atingiu, 
no ano de 2020, a marca de 
30 mil imóveis com o siste-
ma. Isso representa um cres-
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Célula fotovoltaica orgânica: barateamento das placas solares 

FUTURO DA ENERGIA. Pesquisadores da UFMT e UFR criaram protótipo de célula fotovoltaiva orgânica

DA REPORTAGEM

O Ministério da In-
fraestrutura e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
divulgaram comunicado 
no qual informam que, 
desde o início da manhã 
desta segunda (1º), todas 
as rodovias federais, con-
cedidas ou sob gestão 
do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), en-
contravam-se com fluxo 
livre de veículos, não ha-
vendo nenhum ponto de 
retenção total ou parcial.

Lideranças dos ca-
minhoneiros autônomos 
e transportadores de car-
gas convocaram motoris-
tas para uma paralisação 
a partir de ontem. Entre 
outras reivindicações, os 
caminhoneiros querem 
redução de cobrança de 
PIS/Cofins sobre o óleo 
diesel, o aumento e cum-
primento da tabela do 
piso mínimo do frete, es-
tabelecido em 2018 após 
a paralisação de 11 dias, 
modificação da redação 
do projeto 4199/2020, o 
BR do Mar, sobre cabo-
tagem, aposentadoria 
especial para o setor, um 

DA REPORTAGEM

Um ônibus com 39 
passageiros que saiu do 
Maranhão tombou na BR-
163, em uma região pró-
xima de Nova Mutum, na 
manhã de domingo (1º). 
De acordo com informa-
ções da Rota do Oeste, 
concessionária responsá-
vel pelo trecho, não houve 
feridos.

Testemunhas que 
passaram pelo local afir-

Lideranças convocaram caminhoneiros para paralisar ontem 

Acidente aconteceu na BR-163, em Nova Mutum

CATEGORIA DIVIDIDA

Rodovias federais têm
fluxo livre, afirma PRF

SUSTO NA 163

Ônibus com 39 pessoas tomba e
passageiros saem pelas janelas
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maram que algumas das 
vítimas saíram pelas jane-
las do ônibus, modelo MB 
0400. 

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) foi acionada. 
O acidente aconteceu no 
km 562 da BR-163. 

Os passageiros que 
estavam no ônibus assi-
naram termo de recusa de 
encaminhamento médico. 

O tipo e as causas do 
acidente serão apontados 
por laudo da PRF.

marco regulatório do 
transporte, entre outros 
pedidos.

No domingo, um 
áudio de uma conversa 
entre o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, e uma lideran-
ça local de caminhonei-
ros, circulou em grupos 
de WhatsApp, no qual o 

ministro afirma não ter 
possibilidade de aten-
der alguns dos principais 
pedidos do segmento. 
Freitas confirmou a au-
tenticidade do áudio e 
confirmou que a con-
versa ocorreu no sábado 
(30), mas disse que se 
tratava, apenas, de escla-
recer o papel do governo 

em cada demanda, o que 
é possível fazer e o que 
não é. O Ministério da 
Infraestrutura informa, 
ainda, que boletins sobre 
o fluxo de veículos serão 
atualizados periodica-
mente e “estão baseados 
em informações do cen-
tro de controle da Polícia 
Rodoviária Federal”.

cimento de 45% em relação a 
2018. Para a implementação 
é necessária a realização de 
uma avaliação do consumo 
do local da instalação. Dessa 
forma será possível fazer a 
escolha mais adequada para 
cada necessidade.

LONGO CAMINHO
Atualmente, são 285.366 

sistemas fotovoltaicos ligados 
à rede e a estimativa, segun-
do o Portal Solar, é que, em 

2024, sejam aproximadamen-
te 887 mil sistemas conecta-
dos. Com as vantagens que o 
protótipo apresenta, o cresci-
mento poderá ser exponen-
cialmente maior, entretanto 
ainda há um longo caminho a 
ser percorrido até a comercia-
lização de um produto final.

O pesquisador explica 
que o projeto faz parte do que 
é chamado de ciência básica - 
aquela que tem por objetivo o 
conhecimento em si, ou seja, 

procura descrever elementos 
básicos da natureza, como a 
estrutura das partículas fun-
damentais e as leis que as 
governam. São o “coração” de 
todas as descobertas.

“Embora tenha a tenta-
tiva de se produzir um protó-
tipo que seja viável para uma 
produção de um dispositivo 
em si, o projeto é de ciência 
básica, então o produto final 
que a gente teria é um pro-
tótipo funcionando e não um 

produto para comercializa-
ção”, explica Therézio.

A ciência aplicada, en-
tretanto, estuda formas de 
utilizar esses conhecimentos 
descobertos por meio da ci-
ência básica, em benefício 
do homem. Enquanto a placa 
composta de célula fotovol-
taica orgânica não chega ao 
mercado consumidor, a atual 
forma de produção de ener-
gia solar ainda seria uma op-
ção viável.



Estado de Mato Grosso, terça-feira, 03 de fevereiro de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br


