
ASSESSORIA

ILUSTRAÇÃO

BRASILEIRÃO

Corinthians terá 3
confrontos diretos

Mirando uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores 
da América, o Corinthians terá pela frente uma série de três jogos 
contra adversários que também lutam pelo mesmo objetivo. Com um 
jogo a menos, o Timão é o atual décimo colocado do Campeonato 
Brasileiro, com os mesmos 45 pontos do Ceará, que está em nono e é 
justamente o próximo rival do Alvinegro Paulista.     Página - 6

ASSESSORIA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente apreendeu 201 redes de pesca em fi scalizações preventivas 
e, com isso, impediu a retirada de toneladas de pescado ilegal dos rios mato-grossenses durante o 
período do defeso da piracema. A quantidade de apreensões de redes foi 30% maior em comparação 
com o mesmo período do ano passado, em que foram retiradas de circulação 156 redes.           Página - 4

PESCA ILEGAL

Sema-MT apreende 201 redes
de pesca durante piracema

Justiça nega
indenização 
a vaqueiro
atacado
Vaqueiro atacado por uma 
onça no Pantanal mato-
-grossense teve negado o 
pedido para que o ex-patrão 
fosse condenado a pagar 
pelos danos provocados após 
acidente. O ataque aconteceu 
quando o trabalhador, em-
pregado de uma fazenda em 
Poconé, ajudava uma comiti-
va a retirar o gado do local.

                       Página  - 7

ISENÇÃO A APOSENTADOS

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal’Bosco, afi r-
mou que o Executivo já chegou ao máximo do seu limite de negociação quanto 
à ampliação da faixa de isenção de contribuição previdenciária dos aposenta-
dos e pensionistas, que atualmente benefi cia quem recebe até R$ 2.999. Página  3

DIVULGAÇÃO

“AVANÇOU NO QUE PODIA”
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Porém, é nítido que esta evolução irá impac-
tar positivamente toda a sociedade. Toda e 
qualquer mudança, sempre será delicada. As 
novas informações necessitam de um tempo 
para absorção e prática.

Mudança. Uma das palavras mais 
citadas durante os últimos meses com 
a pandemia do coronavírus. Estamos 
vivendo um ano desafiador, em todos 
os sentidos.

Em 2020, mudamos os nossos há-
bitos e recebemos um convite para a 
ressignificação. As situações nos pro-
vocaram, afim de repensar muitas 
atitudes e valorizar simples detalhes, 
como: família e a vida.

Transformação sem planejamento 
que alterou toda a nossa rotina. Me-
ses isolados em casa, com o distan-
ciamento de amigos e familiares, sem 
contar o cumprimento de inúmeras 
regras de segurança recomendadas 
pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde).

A expressão “novo normal” tem 
sido muito utilizada e questionada. 
Acredito que tal termo não tem nada 
de novo. Sim, a rotina foi transforma-
da. Aos poucos, estamos seguindo a 
nossa vida e lutando pelos objetivos 
que almejamos.

Confesso que, no início, tudo foi 
bem assustador. Devemos sempre 
agradecer pelo dom da vida. Aceitar 
essa nova realidade, cuidar da nossa 
saúde física, saúde mental, estabele-
cer e priorizar os momentos com as 
pessoas que amamos, mesmo que 
virtualmente.

Devido ao atual cenário em que es-
tamos vivendo, com mais tempo ocio-
so, o acesso a tecnologia vem alcan-
çando novos espaços. Muitas famílias 
possuem planos de internet e pelo me-
nos, um aparelho tecnológico disponí-
vel em suas casas.

Este acesso constante a tecnologia, 
antecipou a desenvolvimento de pro-
dutos e serviços. Transformação digital 
já é uma realidade presente em nossas 
vidas. Não sou especialista em tecno-
logia da informação e muito menos, 
tenho conhecimento necessário para 
argumentar sobre tal assunto.

Porém, é nítido que esta evolução 
irá impactar positivamente toda a so-
ciedade. Toda e qualquer mudança, 
sempre será delicada. As novas infor-
mações necessitam de um tempo para 
absorção e prática.

Em resumo, devemos sim continuar 
fazendo a nossa parte neste momen-
to tão instável. Respeitar as regras de 
segurança para que esse turbilhão seja 
temporário.

Infelizmente, a pandemia ainda não 
terminou. Esse vírus contagioso atingiu 
todo o país, não escolhendo idade ou 
classe social. Um processo que, ainda 
tem causado grandes consequências, 
desordem e vidas perdidas para mui-
tas famílias.

BRUNA CRISTINA DIAS É ANALISTA DE MÍDIAS 
SOCIAIS, FOTÓGRAFA E PUBLICITÁRIA

Transformação digital: mudança 
de hábitos para o “novo normal”

Aproveitar que está muito barato
o valor absurdamente baixo ele disse que 
sim, mas que “os comentários na postagem 
eram muito positivos, muita gente falando 
que tinha comprado e tudo estava certo” e, 
então, resolveu aproveitar “que está muito 
barato”. Resolvi verificar. Os comentários 

partiam de quatro per-
fis também fake, que se 
alternavam ao publicar 
elogios.

Me restou recomen-
dar que o camarada pro-
curasse a delegacia para 
registrar ocorrência. As 
chances de se reaver o 
dinheiro são mínimas, e 
o que sobra, no fim das 
contas, é uma dolorosa 
(e cara) lição de que se 
deve estar atento e ter 
sempre em mente que 

“milagres” não existem.

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!

Desconfie de tudo que for anunciado com valor abaixo do 
mercado. Não se deixe levar pela ilusão da economia, visto 
que, na maioria das vezes, o preço baixo é o chamariz para 
atrair vítimas.  Sempre que fizer alguma negociação, inde-
pendentemente do valor, exija o teste do produto antes de 
efetuar o pagamento, deixando essa condição explícita nas 
negociações, e não faça pagamentos antecipados. Todo o 
cuidado é pouco para evitar prejuízos.

CLIC 
FINAL 

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

O tempo passa, a internet se torna po-
pular e muita gente ainda cai em um dos 
golpes mais clássicos que existe: o anún-
cio com preço muito baixo. Eu já falei, aqui, 
que alguns golpistas estão mudando de 
estratégia, pois o preço demasiadamen-
te abaixo do mercado 
chama a atenção, mas a 
maioria ainda continua 
com o anúncio mais 
“padrão”.

Eu tento alertar 
as pessoas sobre gol-
pes dessa natureza há 
mais de duas décadas. 
Artigos recorrentes, ví-
deos, palestras, enfim, 
faço tudo que está ao 
meu alcance, mas, in-
felizmente, novas víti-
mas são feitas todos os 
dias.

Recentemente uma pessoa me procu-
rou para pedir ajuda com um golpe que 
havia sofrido, algo bem comum em minha 
rotina. A característica do golpe, porém, as-
susta: ele comprou um Iphone top de linha 
em um anúncio feito nas redes sociais. O 
valor? R$ 1.200,00. Sim, esse montante 
dificilmente compra um usado em boas 
condições, quem dirá um aparelho recém 
lançado.

Quando perguntei se ele não estranhou 

BRUNA DIAS

O pior cenário para o debate sobre postergar ou 
não a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 seria 
vê-lo capturado pela polarização. A saúde pública não 
pode perder tempo com mais picuinhas entre os gover-
nos federal e paulista em tema que exige decisão rápi-
da e amparada na ciência.

A Prefeitura de São Paulo decidiu que usará todas 
as 368,3 mil unidades de imunizante recebidas até esta 
quarta (27) para vacinar pela primeira vez pessoas do 
grupo prioritário. Em comunicado, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde informa que as segundas doses serão 
ministradas só com o preparado de futuras remessas.

O governo do estado cogita o mesmo e pressiona 
o Programa Nacional de Imunização a alterar o proto-
colo, ampliando o prazo do reforço para 28 dias ou mais. 
Argumenta-se que, na Turquia, intervalos maiores entre 
doses da Coronavac induziram eficácia até maior que 
os 50,4% anunciados aqui.

Diante da escassez de vacinas, fruto da incúria do 
governo Jair Bolsonaro —que chega ao acúmulo de re-
tardar a resposta sobre o interesse em 54 milhões de 
doses adicionais do produto do Butantan—, existem 
sem dúvida boas razões em favor da postergação.

Não faria sentido manter metade do ínfimo esto-
que na prateleira quando há mais vacinas por chegar; 
melhor imunizar o máximo de pessoas já e adiar por 
pouco tempo a segunda dose.

O repique da epidemia, de volta ao patamar de mil 
mortes diárias, o advento de uma mutação que parece 
tornar o coronavírus mais transmissível, talvez mais le-
tal, e a perspectiva de colapsos hospitalares constran-
gem autoridades a tomar medidas ousadas. Assim já 
decidiu o Reino Unido, e outros países estudam seguir 
o exemplo.

No caso da vacina Covishield, da iniciativa Astra-
Zeneca/Oxford, há evidência científica de que o prazo 
entre doses pode ser de até 120 dias.

Dos testes clínicos realizados com o imunizante 
da Sinovac/Butantan, não foram publicados resulta-
dos para avaliar qual o grau de proteção proporcionado 
pela primeira dose, embora o comando do Butantan 
mostre confiança.

Além disso, percalços até aqui ocorridos na im-
portação de matéria-prima sugerem cautela ao contar 
com a chegada de novos suprimentos em tempo para 
o reforço.

O problema no Brasil ainda é a quantidade insufi-
ciente de vacinas. O foco de todos os governos —federal, 
estaduais e municipais— deve permanecer em contra-
tar mais unidades e acelerar a vacinação, que começa 
ainda lentamente. A postergação da segunda dose, de 
objetivos meritórios, deve ser encarada como paliativo.

Editorial

Dobrar o alcance

SAGRADO E
PROFANO
Reconduzido a mais um mandato na Mesa 

da AL, o deputado Eduardo Botelho fez um 
discurso de posse repleto de citações. O par-
lamentar, que está no terceiro mandato, usou 
frases de Heráclito, a oração de São Francisco 
de Assis e até mesmo a letra da música “Como 
uma Onda”, de Lulu Santos e Nelson Motta. 
“Nada do que foi será de novo do jeito que já 
foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará”, 
declamou.

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!

CASO
CHUVISCO
A mãe da criança de 10 anos agredida por 

adultos no Chuvisco Bar e Restaurante, Pamella 
Del Nery, relatou os momentos de tensão vividos 
na noite de sexta (29). A empresária pediu por 
Justiça e explicou que o casal foi denunciado por 
crime contra menor e agressão contra mulher. A 
criança foi primeiramente agredida pelo filho do 
casal. Após o menino revidar a série de agres-
sões com um empurrão para proteger o irmão, 
os pais dele foram ao espaço kids e agrediram o 
filho de Pamella. O restaurante deve disponibili-
zar as imagens das câmeras de segurança.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

No caso da vacina Covishield, da inicia-
tiva AstraZeneca/Oxford, há evidência 
científica de que o prazo entre doses 
pode ser de até 120 dias
“ “ A servidora pública Kátia Aparecida Neves, 49 anos, morreu no do-

mingo (31) ao receber uma descarga elétrica, quando desligava um pa-
drão em sua residência no Distrito de União do Norte, em Peixoto de 
Azevedo. A mãe da vítima contou que chovia bastante e a filha resol-
veu desligar o padrão. No entanto, foi atingida por um raio e morreu na 
hora por conta da descarga elétrica. Kátia trabalhava como secretária 
da Escola Cecília Meireles.
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Dilmar diz que Governo “avançou
no que podia” em negociações
DA REPORTAGEM

O líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, de-
putado Dilmar Dal’Bosco 
(DEM), afirmou que o Exe-
cutivo já chegou ao máximo 
do seu limite de negociação 
quanto à ampliação da faixa 
de isenção de contribuição 
previdenciária dos aposenta-
dos e pensionistas, que atual-
mente beneficia quem rece-
be até R$ 2.999.

O governador Mauro 
Mendes (DEM) vetou o pro-
jeto de lei complementar 
36/2020, aprovado pelos de-
putados, que previa a amplia-
ção da isenção aos aposenta-
dos que recebem até o teto 
do INSS, que hoje é de R$ 6,4 
mil. O veto deve ser discuti-
do na Assembleia a partir da 
próxima semana, já que os 
parlamentares têm, agora, a 
prerrogativa de manter a de-
cisão de Mendes ou derrubar. 
Dilmar defende a manuten-
ção do veto.

“O Governo abriu o diá-
logo, fizemos reunião com o 
governador, com o MT Prev, 
estivemos com alguns cole-
gas deputados. O Governo 
avançou no que podia. Nós 
temos um déficit previden-
ciário e esse déficit tem que 
ser pago. Alguém tem que 
honrar com o compromisso”, 
disse.

Dilmar ressaltou que, 
desde a aprovação da medi-
da, tem dito que a matéria 
tem vício de iniciativa – uma 
vez que deveria partir do 
Executivo –, além de ser in-
constitucional, uma vez que 
diminui a receita do Estado. 
Isso porque, atualmente, os 
aposentados e pensionistas 
do Executivo que recebem 
acima de R$ 3 mil são taxa-
dos com 14% de contribuição 
previdenciária. Conforme o 
emedebista, o rombo da Pre-
vidência – que já havia redu-
zido de R$ 62 bilhões para R$ 
28 bilhões após a reforma da 
Previdência – chegaria a R$ 
35 bilhões ao longo dos próxi-
mos 35 anos, o que é, segun-
do ele, totalmente inviável 
aos cofres públicos. “O Gover-
no Federal exige do Governo 
do Estado que quite esse dé-
ficit que vem acumulando há 
muitos anos”, afirmou.

DIÁLOGO
Segundo o parlamentar, 

o Executivo já havia propos-
to ampliar a faixa de isenção 
para, no máximo, quem rece-
be quatro salários mínimos 
– o que seria a máxima pro-
posta viável ao Estado. No en-
tanto, afirmou que aprovei-
taria a ida do governador na 
Assembleia, nesta terça (2), 
quando Mendes participou 
da abertura dos trabalhos 

ISENÇÃO A APOSENTADOS. Deputados cumpriram agenda com governador e onde buscaram novo acordo
Foto: Divulgação

Dilmar Dal Bosco é o líder do Governo na assembleia

Reunião foi feita para definir detalhes do investimento 

intenção do prefeito é buscar investimento para construção do empreendimento 
Decreto visa reduzir a disseminação do

coronavírus no estado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Um grupo de investido-
res se reuniu com o prefeito 
de Sinop, Roberto Dorner, 
para definir detalhes sobre 
um grande investimento na 
cidade. O encontro foi sobre a 
implantação da VerdeLog Lo-
gística e Transportes, empre-
sa que atua no segmento de 
armazenamento e transporte 
de defensivos agrícolas.

O grupo deve investir, 
somente em 2021, aproxima-
damente R$ 15 milhões. “Nos-
so projeto é maior para Sinop, 
queremos nos próximos cinco 
anos aumentar em três vezes 
esse valor”, explica o CFO da 
Verdelog, Carlos Alberto Pita.

Segundo ele, a cidade foi 
escolhida por ser pujante em 
diversos setores, inclusive na 
agropecuária. “Um parceiro 
nosso prospectou Sinop como 
uma cidade importante para 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin (PSDB), esteve nesta 
terça-feira (2) em Cuiabá para 
se reunir com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, César Miranda, vi-
sando discutir a implantação 
do Parque Tecnológico no 
município. A área, que seria 
de 100 hectares, destinada ao 
empreendimento, já foi to-
talmente paga com recursos 
próprios.

“O que falta agora é 
buscar investimentos. Parce-
rias com o governo federal, 
governo do Estado e iniciati-
va privada. É buscar a parte 
de investimentos estruturan-
tes. É uma área que custou 
ao município e acredito que, 
em dois anos, devemos ter já 
algumas edificações naquele 
local”, afirmou Lafin.

grandes investimentos e isso 
voltou nossos olhos para essa 
cidade que nos surpreendeu”, 
ressalta. A empresa, que tem 
sua matriz em Aparecida de 
Goiânia/GO, possui filiais em 
Canarana e Palmas/TO, e está 

SINOP

Empresa de logística e transportes
vai investir cerca de R$ 15 milhões

SORRISO

Lafin busca investimentos e
discute Parque tecnológico

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso cancelou o ponto fa-
cultativo de Carnaval, pre-
visto para os dias 15, 16 e até 
às 14h do dia 17 de feverei-
ro, como forma de reduzir o 
avanço da Covid-19. 

A mesma medida tam-
bém foi tomada por outros 
19 estados brasileiros. A deci-
são foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial na se-
gunda (1º). O decreto foi assi-
nado pelo governador Mauro 
Mendes e pelo secretário-
-chefe da Casa Civil, Mauro 
Carvalho.

De acordo com o go-
vernador, a medida leva em 
conta a taxa de ocupação de 
leitos de UTIs no âmbito es-
tadual, que supera a faixa de 
73%, e o número crescente 
de casos confirmados de in-
fecção pelo coronavírus, que 
já chega a mais de 217 mil.

Mauro Mendes ressal-
tou que esta situação im-
põe a necessidade de in-
tensificar em Mato Grosso o 
isolamento social, “medida 
não farmacológica eficiente 
no enfrentamento da Co-

vid-19”. “Eventos de grande 
porte, como os carnavales-
cos, aumentam a circulação 
e aglomeração de pessoas, 
ensejando o aumento signi-
ficativo da transmissibilida-
de do novo coronavírus e o 
consequente agravamento 
da pandemia de Covid-19 
no âmbito estadual, não se 
mostrando oportuno, no atu-
al momento, a realização de 
festividades típicas de carna-
val”, diz o decreto.

A norma também proí-
be, em todo o estado, “quais-
quer festas ou eventos co-
memorativos de Carnaval, 
em ambientes abertos ou fe-
chados, promovidos por ini-
ciativa pública ou particular”.

O descumprimento 
destas regras, conforme o 
decreto, pode resultar em 
sanções criminais às pessoas 
físicas envolvidas. 

Já as empresas que não 
respeitarem as normas rece-
berão a “aplicação das san-
ções administrativas, cíveis e 
criminais cabíveis, inclusive 
multas e interdição tempo-
rária, pelas autoridades poli-
ciais, sanitárias e fiscais esta-
duais e municipais”.

FESTAS PROIBIDAS

Governo cancela 
ponto facultativo
de carnaval

em fase de implantação em 
Querência. A expectativa é 
de o depósito em Sinop deve 
gerar cerca de 35 empregos 
diretos e indiretos.

“Mais uma grande em-
presa que vai se instalar aqui, 

vai somar, gerar emprego e 
renda. Fico feliz porque nos-
sa equipe está funcionando e 
conseguimos fazer com que 
essa empresa venha para fa-
zer o bem para o nosso muni-
cípio”, afirma Dorner.

legislativos, para retomar o 
diálogo e a possibilidade de 
cessão de ambos os lados.

“Vamos tratar disso 
antes da sessão. Tentamos 
buscar um diálogo, não ter-

minou. Vamos tentar ainda 
buscar entendimento com o 
Governo para ver o que pode-

mos avançar nessa questão 
dos aposentados e pensionis-
tas”, disse.
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Sema apreende 201 redes de pesca
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-MT) 
apreendeu 201 redes de pesca 
em fiscalizações preventivas e, 
com isso, impediu a retirada 
de toneladas de pescado ile-
gal dos rios mato-grossenses 
durante o período do defeso 
da piracema. A quantidade de 
apreensões de redes foi 30% 
maior em comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do, em que foram retiradas de 
circulação 156 redes.

“Temos intensificado a 
apreensão dos equipamentos 
utilizados na pesca predatória 
como barcos, redes, apetre-
chos, sempre com o objetivo 
de evitar que essa pesca ve-
nha a ser efetivada. Apreende-
mos redes de até 500 metros, 
que têm um grande impacto 
na nossa fauna, e retiram mui-
tos peixes de qualquer tama-
nho, o que prejudica o período 
reprodutivo”, explica o secre-
tário Executivo da Sema, Alex 
Marega.

Além de nove unidades 
regionais que trabalham na 
fiscalização em todo o estado, 
a Sema conta com o apoio do 
Batalhão de Polícia Militar e 
Proteção Ambiental (BPMPA). 
A fiscalização seguirá no res-
tante do ano para identificar 
a pesca que utiliza apetrechos 
ilegais.

Foram detidos em fla-
grante 28 suspeitos durante 
ações de fiscalização da defe-
so da piracema, que acumula-
ram R$ 305,7 mil em multas. 
Em todo o ano de 2020, infra-
tores foram multados em cer-
ca de R$ 900 mil reais. Segun-
do o secretário, a Sema vem 
se estruturando para tornar o 
julgamento destes autos de 
infração mais célere.

“A determinação é que 
possamos inscrever os infrato-
res que não pagarem as suas 
multas na dívida ativa, e nos 
órgãos de proteção do crédi-
to. Além disso, esse recurso é 
reinvestido em ações de pro-
teção ambiental”, conta.

A maior concentração de 
apreensões ocorre nos rios da 
Baixada Cuiabana e no Panta-
nal. A fiscalização realiza pa-
trulhamento diário nas pontes 
da Região Metropolitana de 
Cuiabá. Conforme o Coorde-
nador da Fiscalização de Fau-
na da Sema, Jean Carlo Holz, 
as ações são realizadas com 
foco na prevenção dos crimes.

“Fazemos o monitora-
mento em pontos críticos, 
tanto no período noturno, 
quanto no diurno, e buscamos 
sempre mudar as estratégias 
parta surpreender os pesca-
dores irregulares. A apreensão 
de redes e apetrechos de pes-
ca impedem a ação criminosa. 
Neste ano, só em redes, se es-

Foto: Marcos Vergueiro

Foram detidos em flagrante 28 suspeitos durante ações de fiscalização 

NA PIRACEMA. Secretaria também impediu a retirada ilegal de toneladas de peixes
tivarmos todo o material apre-
endido daria 30 km”, ressalta.

A piracema iniciou em 
Mato Grosso no dia 1º de ou-
tubro e terminou no último 
domingo (31), de acordo com 
decisão do Conselho Estadual 
da Pesca (Cepesca). O período 
foi antecipado em um mês de 
acordo com estudos da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), que apontam 
que cerca de 80% dos peixes 
estão em período de reprodu-
ção de outubro a dezembro.

OPERAÇÃO
PIRACEMA
Foram apreendidos pela 

equipe da Coordenadoria de 
Fiscalização de Fauna no pe-
ríodo da piracema 46 tarrafas, 
uma quantidade 58% maior do 
que no ano anterior, que con-
tou com a retirada de 29. Foi 
apreendido, ainda, 1,1 tonelada 
de pescado ilegal, 16 armas, 
926 apetrechos, 70 embarca-
ções. O pescado foi periciado e 
destinado para instituições so-
ciais cadastradas. O material 
de pesca será destruído.

Foram retiradas 559 ce-
vas fixas, que são “armadilhas” 
feitas com boias e alimentos 
para peixes, que atraem os 
cardumes, tornando-os pre-
sas fáceis. Foram lavrados 32 
autos de infração, 311 autos 
de inspeção, 136 apreensões, 
e registrados 66 Boletins de 

Ocorrência. Nos rios de divisa, 
em que uma margem fica em 
Mato Grosso e outra margem 
em outro estado, a proibição à 
pesca segue o período estabe-
lecido pela União, que come-
çou em novembro e termina 

em fevereiro de 2021.
Em Mato Grosso, 17 rios 

se encaixam nessa caracterís-
tica de rio de divisa. Entre os 
mais conhecidos estão o rio 
Piquiri, na bacia do Paraguai, 
que uma margem está em 

DA REPORTAGEM

Pelo segundo ano se-
guido, a balança comercial 
(diferença entre exportações 
e importações) registrou re-
sultado negativo em janeiro. 
No mês passado, o país im-
portou US$ 1,125 bilhão a mais 
do que exportou. As exporta-
ções somaram US$ 14,808 
bilhões em janeiro, contra 
importações de US$ 15,933 
bilhões. Apesar de ter ficado 
no vermelho, o saldo repre-
sentou melhora em relação 
a janeiro do ano passado, 
quando o déficit comercial ti-
nha somado US$ 1,684 bilhão.

Tanto as vendas como 
as compras externas cres-
ceram na comparação com 
janeiro do ano passado. O 
Brasil exportou 12,4% a mais 
pelo critério da média diária. 
As importações cresceram 
em ritmo menor: 8,3%. O au-
mento das exportações, no 
entanto, foi insuficiente para 
reverter o déficit na balan-

DA REPORTAGEM

Na madrugada do úl-
timo sábado (30/01), a raça 
Crioula se despediu de um de 
seus maiores reprodutores, 
mais longevos e bem pontua-
dos no Registro de Mérito: BT 
Delantero. 

Por morte natural, o ca-
valo baio faleceu aos 31 anos 
de idade.

Chileno puro, filho de La 
Invernada Hornero e El Ide-
al Asi Guarda, Delantero tem 
entre seus descendentes ani-
mais de peso, dentre eles Ma-
ragato dos Alpes, Aqui Estoy 
da Santa Juvita, Hijo Bueno 
da Reconquista, Xingú Ibiá e 
muitos outros expoentes da 

DA REPORTAGEM

Plantios excepcionais 
de soja fora do calendário 
de 16 de setembro a 31 de 
dezembro estão autoriza-
dos pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária do Estado de 
Mato Grosso (Indea-MT), após 
a publicação da Instrução 
Normativa Conjunta Sedec/
Indea-MT nº 01/2021.

A nova regra regula-
menta plantios para pesqui-
sas de produção de conheci-
mento técnico ou científico, 
limitados à área de cinco hec-
tares, podendo a soma de to-
dos os plantios autorizados 
ficar limitada a 100 hectares 
por instituição de pesquisa 
por ano.

De acordo com o Indea-
-MT, a norma traz ainda, para 
estes plantios, a limitação 
para se colher a soja excep-
cionalmente autorizada até 
14 de junho, ou seja, antes do 

início do vazio sanitário.
Segundo a Associação 

dos Produtores de Soja e Mi-
lho de Mato Grosso (Aproso-
ja), assim como a criação do 
vazio sanitário da soja, essa 
Instrução Normativa tam-
bém é um marco fitossanitá-
rio no estado, já que se alinha 
com o Programa Nacional de 
Controle da Ferrugem Asi-
ática da Soja (PNCFS), esta-
belecido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) em 2007, 
bem como fomenta o desen-
volvimento científico para a 
busca do melhor manejo e 
controle do fungo da doença.

A Associação diz ainda 
que outra inovação positiva 
da Instrução Normativa é o 
fato dos plantios excepcio-
nais para pesquisa científica 
para melhoramento genéti-
co, e avanço de gerações de 
linhagens de soja terem de 
ser colhidos até 31 de julho.

Significa que o país importou mais do que exportou durante o mês

Cavalo morreu aos 31 anos de idade

Plantios para pesquisas de produção de conhecimento 
técnico ou científico

EM JANEIRO

Balança comercial registra
déficit de US$ 1,12 bilhão

GRANDE REPRODUTOR

Morre o gigante do cavalo
crioulo BT Delantero

NOVA REGRA

Governo autoriza 
plantio de soja 
experimental em MTFoto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

raça.
Nas pistas, o baio foi três 

vezes finalista do Freio de 
Ouro. Com muita estrutura e 
correto em sua formação, é 
o quinto na lista do Registro 

Mato Grosso e outra em Mato 
Grosso do Sul, o rio Araguaia, 
na bacia Araguaia-Tocantins, 
que faz divisa com Goiás e, na 
bacia Amazônica, o trecho do 
rio Teles Pires que faz divisa 
com o Pará.

ça comercial. Com o fim das 
exportações da safra anterior 
e o plantio da nova safra, ja-
neiro registrou menos em-
barques de grãos e outros 
alimentos. As exportações 
agropecuárias caíram 2,6% 
em janeiro na comparação 

com janeiro do ano passado, 
puxada pelo arroz (-99,9%), 
pela soja (-94,9%) e pelo algo-
dão bruto (-3,6%).

Outros produtos da 
agropecuária registraram 
crescimento em janeiro, 
como trigo e centeio, não 

moídos (332,8%); milho não 
moído, exceto milho doce 
(54,3%) e café não torrado 
(43,2%). 

O aumento nas vendas, 
no entanto, foi insuficiente 
para reverter a queda nas ex-
portações de alimentos.

de Mérito, com 1.818,5 pontos, 
tendo mais de 1,7 mil (destes, 
346 pontuando).

Criado por Flavio Bastos 
Tellechea na Cabanha Painei-
ras, de Uruguaiana/RS, atu-

almente pertencia à parceria 
Delantero, composta pelas 
Cabanhas Maufer, Don Miro, 
Cabanha da Figueira, Caba-
nha da Charqueada, Basca, 
Reconquista e Gap São Pedro.



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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

VENDASFAZENDA SANTA VERÔNICA II, proprietário: VILSON 
BUSSOLARO, CPF: 213.510.669-00. Torna público que 
requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Tu-
rismo – SEMATUR/PG, o Licenciamento Ambiental (LP, LI 
e LO), de um Armazém Grãos no Município de Porto dos 
Gaúchos – MT. Não determinado EIA/RIMA.

CARGILL AGRÍCOLA S A, CNPJ 60.498.706/0315-40, tor-
na público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a reno-
vação da Licença de Operação para a atividade de Co-
mércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. 
Localizado na BR 163 KM 768, Loteamento Valo conforme 
matrícula 7664 do CRI de Sorriso/MT, município de Sor-
riso/MT. Coordenadas geográficas do Empreendimento: 
55°45’01,03”W, 12°36’13,46”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA

ADELAR GONZAGA CORRADI, CPF: 457.128.910-34, 
torna público que requereu junto a Secretária de Estado 
de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Re-
cursos Hídricos para irrigação por pivô central, na Fazenda 
Palmeira, zona rural do município de Ipiranga do Norte - 
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

TIAGO CORRADI, CPF: 038.221.529-00, torna público 
que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Am-
biente - SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Recursos Hídri-
cos para irrigação por pivô central, na Fazenda Beija-Flor I, 
zona rural do município de Ipiranga do Norte - MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

ELTEC ENGENHARIA - CNPJ.: 25.189.180/0001-22 Tor-
na público que requereu junto a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia e de 
Instalação para atividade de 41.10-7– Incorporação de em-
preendimentos imobiliários e Obra Civil, localizado na Ala-
meda Ernesto Geisel, lote 31 quadra 09 Loteamento Monte 
Líbano II, no município de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehren-
brienk Marchioro - Engenheira Agrícola e Ambiental e En-
genheira de Segurança do Trabalho – 066 9 96121699)

ELTEC ENGENHARIA - CNPJ.: 25.189.180/0001-22 Torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia e de Insta-
lação para atividade de 41.10-7– Incorporação de empre-
endimentos imobiliários e Obra Civil, localizado na Alame-
da Carlos Chagas, lote 16 K quadra 16 Loteamento Monte 
Líbano II, no município de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehren-
brienk Marchioro - Engenheira Agrícola e Ambiental e En-
genheira de Segurança do Trabalho – 066 9 96121699)

SINOP AGRO QUIMICA S/A., CNPJ: 03.538.634/0008-67, 
localizada na Rua Osvaldo Cruz, s/nº - Lote 189  – Bair-
ro Brasília, CEP: 78.540-000, Cláudia-MT. Torna publico 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA a RENOVAÇÃO e ALTERAÇÃO DA RAZÃO SO-
CIAL DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade Serra-
rias sem desdobramento de madeira em bruto – Resserra-
gem. Não EIA/RIMA.

CAMPERA AUTOELETRICA LTDA - ME, CNPJ 
40.572.564/0001-13, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) e 
Alteração de razão social, pois anteriormente a empresa 
KOZAK AUTO CENTER LTDA-ME  foi licenciada neste en-
dereço, para atividade de Serviços de manutenção e repa-
ração elétrica de veículos automotores, localizada na Rua 
Rio de Janeiro, N 282, Setor área expansão urbana, Area 
rural de Sorriso, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RICARDO BERNARDI EIRELI (CRB CONSTRUTORA E 
GEOTECNIA), CNPJ nº 15.690.221/0001-06, torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença Pré-
via e Licença de Instalação para atividade de “Condomínio 
Vertical Plurifamiliar (apartamentos) e Condomínio Verti-
cal Comercial (escritórios)” localizado na Rua das Rosas, 
Quadra 82, Lote 3, Bairro Jardim das Orquídeas, neste mu-
nicípio. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MANFIO & CIA LTDA - ME, CNPJ 18.383.176/0001-35, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de Comércio varejista de 
animais vivos e de artigos e alimentos para animais de es-
timação / Comércio varejista de medicamentos veterinários 
/ Higiene e embelezamento de animais domésticos, loca-
lizada na AV Natalino João Brescansin, N 1005, sala 06, 
Centro-sul,  Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
RETIFICAÇÃO 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 sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – 
Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 005/2021, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em Edital, 
para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item para, ONDE LIA 
PREGÃO PRESENCIAL 004/2021 lê-se PREGÃO PRESENCIAL  005/2021. 
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

HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2.021

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de sua Pregoeira 
Oficial, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico nº 001/2.021, o qual teve por Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS CON-
DICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. Empresa habilitada e vencedora/
detentora: FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS 
LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 36.850.598/0001-55, com o valor global de R$ 
204.594,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais) e ERI-
CA DE FATIMA GENTIL, inscrita no CNPJ nº 36.656.877/0001-82, com o valor 
global de R$ 180.174,00 (cento e oitenta mil, cento e setenta e quatro reais).

Nova Xavantina – MT, 02 de fevereiro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT
AVISO DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 

04/2021.

A Prefeitura Municipal De Porto Esperidião-Mt Torna Público A Abertura Do Edi-
tal Pregão 04/2021, Do Objeto: Serviço De Mão De Obra Especializada Em 
Diversos Serviços Municipais. No Seguinte Local Data E Horário: Local: Sala 
De Licitações-Data: 12/02/2021- Horário: 09:00 Horas. Porto Esperidião-Mt, 02 
De Janeiro 2021

RONEY BATISTA CARDOSO
PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 18/02/2021, 
às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada 
ao Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel comum 
S500. Os interessados poderão consultar o Edital, na Sala de Licitações, no 
horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.
br. Nova Ubiratã-MT, 02 de fevereiro de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 19/02/2021, 
às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada 
ao Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos 0 (zero) 
KM. Os interessados poderão consultar o Edital, na Sala de Licitações, no ho-
rário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. 
Nova Ubiratã-MT, 02 de fevereiro de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo para forne-
cimento de extintores e suportes, prestação de serviços de recarga e demais 
itens correlatos, para atender as necessidades das diversas secretarias do 
município, conforme descrito e especificado no Termo de Referência anexo 
do instrumento convocatório, às 9h00min (horário de Brasília) do dia 18 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 ende-
reço supracitado ou pelo e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site 
https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-presencial&ano=2021.

Nova Xavantina – MT, 02 de fevereiro de 2.021.
Marina Angélica Marca – Pregoeira

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
AVISO DE ADESÃO – ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 002/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020 

  
O Município de Vera - MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria nº 
015/2021, torna público para conhecimento dos 
interessados, que mediante a competente 
autorização do senhor Prefeito Municipal, procede 
á adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2021, 
oriunda do processo licitatório na modalidade de 
Pregão Presencial sob nº 059/2020, gerenciado 
pelo Município de Santa Rita do Trivelato – MT, 
cuja detentora é a empresa TATIANA CAPITANIO 
- VEÍCULOS, inscrita no CNPJ nº 
09.103.941/0001-25, visando a AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), conforme descrito: 
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Vera - MT, 02 de fevereiro de 2021. 

 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 

Pregoeiro - Portaria nº 015/2021 

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material de construção, teve como vencedoras as empresas: NOVOAÇO 
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, com valor total de R$ 216.725,00 
(duzentos e dezesseis mil e setecentos e vinte e cinco reais), MOREIRA & 
CIA LTDA, com valor total de R$ 993.728,50 (novecentos e noventa e três 
mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), MULTUS 
COMERCIAL LTDA - ME, com valor total de R$ 15.400,00 (quinze mil e 
quatrocentos reais), CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES 
FERRAMENTAS E EPI S LTDA com valor total de R$ 3.885,00 (três mil e 
oitocentos e oitenta e cinco reais), PROMATEC SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E LOCAÇÕES EIRELI, com valor total de R$ 145.872,40 (cento e 
quarenta e cinco mil e oitocentos e setenta e dois reais e quarenta 
centavos). Campo Novo do Parecis-MT, 02 de fevereiro de 2021.

Leandro Nery Varaschin

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 007/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Leandro Nery Varaschin

Recebimento das propostas: a partir do dia 03 de fevereiro de 2021, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 18 de fevereiro de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 18 de fevereiro de 2021, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 18 de fevereiro de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de diárias na categoria pedreiro e 
auxiliar de pedreiro, para atender as necessidades da Prefeitura 
M u n i c i p a l .  L O C A L  D A  R E A L I Z A Ç Ã O  D O  C E R TA M E : 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL LEONEL 
BEDIN – 2ª ETAPA, localizado Fazenda Buriti – Lote II, lote valo, 
Perímetro Urbano do Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Pregoeira

Presidente da Comissão Permanente De Licitação

RESULTADO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público o resultado do procedimento 
licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020, tendo como 
objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL MILITAR TIRADENTES 
LOCALIZADO NO BAIRRO PORTAL KAIABI, CONFORME PROJETOS, 
PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS 
ANEXO AO EDITAL”. SAGROU-SE vencedora a empresa L H C 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 14.606.036/0001-28, valor global de 
R$ 4.884.452,80.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 4/2021 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA) PARA FROTA 
MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR, 
EMPRESAS VENCEDORAS: EMPRESA VENCEDORA: BRESCANSIN 
& BRESCANSIN LTDA CNPJ/CPF Nº 02.412.522/0001-26 Tabela de 
preço: COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, 
UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO 
VIGENTE DA ANP DESCONTO % 4,40,  Tabela de preço: 
COMBUSTIVEL ETANOL, COMUM, AUTOMOTIVO, PRODUZIDO DE 
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP. DESCONTO % 7,30, 
EMPRESA VENCEDORA: XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA CNPJ/CPF Nº 00.345.307/0001-24 Tabela de preço: OLEO 
COMBUSTIVEL - DIESEL, S-500 DESCONTO % 3,60, Tabela de preço: 
OLEO COMBUSTIVEL - DIESEL, S-10/S-50 DESCONTO % 4,10.

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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Corinthians terá 3 confrontos diretos
DA REPORTAGEM

Mirando uma vaga na 
próxima edição da Copa Li-
bertadores da América, o 
Corinthians terá pela frente 
uma série de três jogos con-
tra adversários que também 
lutam pelo mesmo objetivo. 
Com um jogo a menos, o Ti-
mão é o atual décimo coloca-
do do Campeonato Brasileiro, 
com os mesmos 45 pontos 
do Ceará, que está em nono 
e é justamente o próximo ri-
val do Alvinegro Paulista. O 
embate ocorre nesta quarta-
-feira, (3) às 20h30, na Neo 
Química Arena.

Exatamente uma se-
mana depois, o clube do Par-
que São Jorge receberá ou-
tro time que tem 45 pontos. 
Trata-se do Athletico-PR, que 
ocupa a oitava colocação no 
momento.

Já no dia 17 de fevereiro, 
às 18h, a missão será fora de 
casa e contra um adversário 
que costuma dificultar a vida 
do Corinthians em seu es-
tádio: o Santos. Ao todo, em 
109 clássicos já disputados na 
Vila Belmiro, o Timão venceu 
apenas 35, contra 51 triunfos 
santistas e 23 empates.

E este clássico Alvine-
gro, que é um duelo atrasado 
da 33ª rodada do Brasileirão, 
promete ser quente, já que 
o Peixe, por ter ficado com o 
vice-campeonato da Liberta-
dores de 2020, não está mais 
garantido na próxima edição 
do torneio continental e, por-
tanto, terá que apostar todas 
as suas fichas no Nacional. A 
equipe da baixada está em 

11ª, também com 45 pontos.
Atual campeão da Li-

bertadores, o Palmeiras está 
no G-6, o que abre uma vaga 
para o sétimo colocado do 
Brasileiro, que, no momento, 
é o Grêmio. No entanto, o Tri-
color Gaúcho está na final da 
Copa do Brasil e, caso levan-
te o caneco e permaneça na 
zona classificatória, gera um 
G-8.

Além destes confron-
tos diretos já citados, o Co-
rinthians também terá pela 
frente Flamengo e Interna-
cional, que brigam pelo título 
do Campeonato Brasileiro, e 
Vasco, que luta contra o re-
baixamento.

Na segunda-feira, o téc-
nico Vagner Mancini coman-
dou um treino tático de olho 
na partida diante da equipe 
cearense. Antes do fim da ati-
vidade, os atletas realizaram 
trabalhos complementares 
específicos de suas posições 
com a supervisão da comis-
são.

O lateral-esquerdo Lu-
cas Piton, desfalque por con-
ta de uma cirurgia de hérnia 
inguinal, treinou pela primei-
ra vez com bola no campo, 
ainda na companhia dos fi-
sioterapeutas. Ele não deve 
estar à disposição de Mancini 
para quarta. O zagueiro Raul 
Gustavo tem sido o reserva 
da posição.

Além dele, o técnico se-
gue sem poder contar com 
dois titulares: Jemerson (esti-
ramento no joelho esquerdo) 
e Cazares (estiramento na 
posterior da coxa), que tra-
tam lesões.

OLHO NA LIBERTADORES. Equipe pega hoje o Ceará, que tem a mesma pontuação, e depois Athletico e Santos

Savarino, Sasha e Vargas formaram o
ataque contra o Fortalez

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

A expectativa antes do 
jogo do Atlético-MG contra 
o Fortaleza era sobre quem 
substituiria Keno no ataque. 
O artilheiro e garçom do 
time sofreu lesão no cotove-
lo e não tem previsão de re-
torno. Coube ao chileno Var-
gas ocupar a faixa esquerda 
do campo. Sasha e Savarino 
completaram o trio de fren-
te do Galo. Jorge Sampaoli 
aprovou.

O técnico argentino res-
saltou que a equipe perde no 
chamado “um contra um” 
com a ausência do habilido-
so Keno. Porém, ele destacou 
que o chileno Vargas faz bem 
a diagonal e dá profundidade 
ao time.

“Gostei (do trio), outra 
variante do ataque. Vargas 
tem muito boa diagonal, 
muito boa profundidade. 
Tivemos que buscar outra 
forma de ataque, com a au-
sência do Keno, que nos dava 
muito ‘um contra um’, muitos 
benefícios na ponta esquer-
da. O time trocou a habilida-
de do Keno pela profundida-

de do Vargas e a chegada do 
Arana”.

E é inclusive o lateral-
-esquerdo Arana que pode 
ajudar o Atlético nesse perí-
odo sem Keno. Contra o For-
taleza, ele apareceu na área 
para finalizar o cruzamento 
de Hyoran e abrir o placar na 
vitória por 2 a 0. Vargas mar-
cou o segundo gol, após ter 
cobrança de pênalti defendi-
da pelo goleiro e aproveitar o 
rebote.

Jorge Sampaoli não 
adiantou os planos para o 
duelo contra o Goiás, quarta-
-feira, às 20h30, em Goiânia. 
Mas voltou a elogiar Vargas. 
“Não sei (se farei novos tes-
tes). O jogo de quarta vai de-
terminar muita coisa. Creio 
que Vargas fez um bom pri-
meiro tempo (contra o For-
taleza), porque gerou muitas 
diagonais, muitas assistên-
cias, uma a Savarino, outra a 
Sasha. 

Tentou frente um fe-
chado Fortaleza, usou bem 
sua capacidade. Cada jogo 
precisa ser analisado para ver 
onde teremos espaços para 
atacar”.

ATLÉTICO-MG

Sem Keno, Sampaoli 
aprova novo trio ofensivo

DA REPORTAGEM

O Grêmio deve ter à 
disposição os jogadores au-
sentes no empate com o Co-
ritiba no último domingo na 
partida contra o Santos, pela 
34ª rodada do Brasileirão. A 
maior parte dos atletas que 
não viajaram a Curitiba de-
vem estar em campo na tar-
de desta quarta (3), na Arena.

O goleiro Vanderlei foi 
preservado e volta natural-
mente. Victor Ferraz e Rodri-
gues, que ficaram no banco 
no Couto Pereira, da mesma 
forma — o zagueiro jogou 
no segundo tempo. Kanne-
mann e Matheus Henrique 
retornam após cumprirem 
suspensão. Engrossam a lis-
ta o lateral-esquerdo Diogo 
Barbosa, que tratou pancada 

no tornozelo, o volante Mai-
con, com dores musculares, 
o volante Lucas Silva, que fez 
trabalho de fisioterapia no pé 
esquerdo e o centroavante 
Diego Souza, com desconfor-
to na coxa direita.

A dúvida recai sobre o 
atacante Pepê, que se recu-
pera de uma lesão no qua-
dril. O jovem também tem 
possibilidade de voltar, mas 
ainda não há garantia. O cen-
troavante Churín treinou na 
segunda-feira após sofrer um 
estiramento muscular e pode 
ficar à disposição.

Uma provável escalação 
tem: Vanderlei; Victor Fer-
raz, Rodrigues, Kannemann 
e Diogo Barbosa; Matheus 
Henrique, Lucas Silva, Alis-
son, Jean Pyerre e Pepê (Fer-
reira); Diego Souza. Kannemann em treino do Grêmio

GRÊMIO

Renato Gaúcho deve contar 
com 7 retornos contra o Santos

Foto: lucas uebel

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM

O Nova Mutum iniciou 
nesta semana os trabalhos 
visando a temporada histó-
rica de 2021, quando o clube 
disputará Campeonato Ma-
to-grossense, Copa do Brasil, 
Série D e Copa Verde. O co-
meço das atividades foi mar-
cado pelas atividades físicas, 
coordenadas pelo prepara-
dor Rafael Bispo.

Neste primeiro trabalho, 
realizado no Estádio Valdir 
Doilho Wons, 11 atletas esti-
veram presentes. Os demais 
chegaram ainda na segunda-
-feira a Nova Mutum e já es-
tavam à disposição para as 
atividades de ontem.

Diretor-executivo do 
Azulão, Farnei Coelho co-
mentou este começo de 
temporada. “Este momento 
é sempre muito alegre. Neste 
ano, vamos viver um sonho e 
novamente ter a oportunida-
de de fazer história. 

Um dos desafios é bus-
car o bicampeonato estadu-
al, com grandes adversários 
pela frente. Além disso, te-
mos nossos compromissos 
em grandes competições 
como Copa do Brasil, Série D 
e Copa Verde. 

Há dois anos sonhamos 
em estar no cenário nacio-
nal. Sabemos da responsabi-
lidade e contamos com to-
dos para mais uma vez fazer 
história aqui dentro do Nova 
Mutum”, afirmou. O técnico 
William de Mattia também 

ATUAL CAMPEÃO

Nova Mutum inicia pré-temporada

Elenco disputará Estadual, Copa do Brasil, Série D e Copa Verde
projetou a temporada, e 
mostrou estar consciente de 
que cada dia de preparação 
poderá fazer a diferença em 
um ano tão importante para 
o Azulão. “Vamos ter aproxi-
madamente 26 dias de traba-
lho. Um tempo curto. Preci-

samos otimizar nosso tempo 
para conquistar os objetivos 
do clube que são grandes”, 
disse. O Nova Mutum estreia 
no Campeonato Mato-gros-
sense dia 27 ou 28 de feverei-
ro, em seu estádio, contra o 
Ação Santo Antônio.

Foto: Divulgação

Corinthians terá adversário direto nesta quarta
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DA REPORTAGEM

Uma câmera de segu-
rança flagrou o momento 
em que um motorista em-
briagado atropelou e arras-
tou uma ciclista, em Matupá. 
O caso ocorreu no domingo 
(31) e o condutor foi preso 
em flagrante. A vítima estava 
conduzindo sua bicicleta no 
bairro Cidade Alta quando o 
veículo a atingiu, arrastando-
-a por alguns metros. Após 
passar por cima da mulher, 
sem prestar socorro, o con-
dutor permaneceu em alta 
velocidade e fugiu.

Segundo a Polícia Civil, 
com as imagens foi possível 
constatar a intenção do sus-
peito, que tem 27 anos, em 
atropelar a vítima. Pela câ-

MATUPÁ

Motorista embriagado 
atropela e arrasta
ciclista e foge

Suspeito foi preso em flagrante pela
Polícia Civil minutos depois

Foto: Polícia civil

mera de segurança é possível 
ver as testemunhas que fla-
graram a ação ficando deses-
peradas para tentar a ajudar 
a vítima, que segue no chão. 
A PM foi acionada e conse-
guiu localizar o suspeito no 
Bairro Industrial. Os policiais 
informaram que ele estava 
em visível estado de embria-
guez. Devido à gravidade 
dos ferimentos a ciclista foi 
encaminha para o Hospital 
Municipal, onde permanece 
internada.

Já o motorista foi detido 
em flagrante e encaminhado 
à delegacia da Polícia Civil. 
Ele foi autuado por condução 
de veículo sob influência de 
substância psicoativa, omis-
são de socorro e fuga de local 
de acidente.

Justiça nega indenização a
vaqueiro atacado por onça
DA REPORTAGEM

Vaqueiro atacado por 
uma onça no Pantanal mato-
-grossense teve negado o 
pedido para que o ex-patrão 
fosse condenado a pagar pe-
los danos provocados após 
acidente. O ataque aconte-
ceu quando o trabalhador, 
empregado de uma fazen-
da em Poconé, ajudava uma 
comitiva a retirar o gado do 
local. Ao ouvir latidos, ele foi 
verificar o que chamava a 
atenção dos cães e se depa-
rou com o animal selvagem, 
que estava acuado e comen-
do um bezerro.

Ele contou que nesse 
momento tentou tomar o 
animal da onça, que o atacou 
e mordeu suas mãos, sendo 
salvo pela única pessoa nas 
proximidades, o chefe da co-
mitiva, que usou uma faca 
para enfrentar o felino. Com 
as mãos machucadas, uma 
delas com fratura exposta, o 
vaqueiro foi socorrido e leva-
do de caminhonete até um 
hospital em Rondonópolis.

Na Justiça, ele susten-
tou que era dever do patrão 
arcar com a reparação pelos 
danos por não ter tomado 
qualquer providência para 
minimizar os riscos, mesmo 
sendo comum o apareci-
mento de onças na região.

Argumentou ainda que, 
independentemente da cul-
pa pelo ocorrido, o emprega-
dor estaria obrigado a assu-
mir os prejuízos em função 
do risco da atividade, com 
base na responsabilidade 
objetiva, a ser aplicada nos 
casos em que o dano é po-
tencialmente esperado em 

razão da natureza dos servi-
ços que demandam um grau 
de risco superior ao que está 
sujeita a maioria das pessoas 
em seu cotidiano.

Sentença proferida na 
7ª Vara do Trabalho de Cuia-
bá isentou o empregador de 
arcar com as indenizações 
pleiteadas ao concluir que o 
acidente ocorreu por culpa 
do próprio trabalhador, que 
foi imprudente diante do pe-
rigo.

O vaqueiro recorreu ao 
Tribunal Regional do Traba-
lho de Mato Grosso (TRT/MT) 
questionando a decisão de 
que a culpa pelo acidente 
foi exclusivamente sua. Ele 
se justificou dizendo que a 
reação que teve foi natural e 
instintiva para tentar salvar o 
bezerro das garras da onça.

A relatora do recurso, 
desembargadora Beatriz 
Theodoro, afastou a aplicação 
da responsabilidade objetiva 
ao caso com base na função 
de vaqueiro exercida pelo tra-
balhador, já que não se trata 
de acidente relacionado com 
os animais da fazenda, ou 
seja, inerente à atividade.

Ela reconheceu que a 
expansão pecuária faz com 
que a atividade rural ocupe 
o habitat natural de animais 
silvestres, sendo comum ca-
sos de abate de animal de 
criação das fazendas por on-
ças, sobretudo na região pan-
taneira, mas que é inusitada 
a notícia de que tenha havido 
ataque de onça a vaqueiros 
no exercício de sua atividade.

Quanto à justificativa 
do trabalhador, a única teste-
munha do acidente afirmou 
que ao se darem conta da 

Foto: ilustração

Homem cobrava patrão na justiça

NO PANTANAL. À época, homem teve uma fratura exposta ao ser atacado pelo animal

DA REPORTAGEM

O prefeito de Peixoto 
de Azevedo, Maurício Fer-
reira de Souza, anunciou 
que construirá ainda este 
ano a Feira Livre do Produ-
tor. Estão assegurados re-
cursos da ordem de R$ 1,1 
milhão para construção do 
complexo de comercializa-
ção hortifrutigranjeiro.

Enquanto isso, a Se-
cretaria de Agricultura 
busca maiores incentivos 
com o Ministério da Agri-
cultura e a SEAF-MT para 
fomentar as cadeias pro-
dutivas com suporte de 
assistência técnica, patru-
lhas e implementos agrí-
colas, calcário e adubo, 
sementes, equipamentos 
para agroindustrialização, 
kits de irrigação, mudas 
melhoradas geneticamen-
te, entre outros pleitos já 
formalizados.

O secretário Alan Ai-
res colocou os técnicos, 

DA REPORTAGEM

Os micro e pequenos 
empresários que atuam 
no trade turístico de Mato 
Grosso já podem se cadas-
trar para obter financia-
mentos do Fundo Geral 
do Turismo (Fungetur). A 
linha de crédito integra as 
ações previstas pela Agên-
cia de Fomento do Estado 
de Mato Grosso – Desen-
volve MT para 2021. Os in-
vestimentos previstos para 
o setor neste ano são de 
R$ 17 milhões.

Feirantes aguardam construção do Centro de
Comercialização Hortifrutigranjeiro

PEIXOTO DE AZEVEDO

Fomento e incentivo à Feira
Livre de Agricultura Familiar

FOMENTO

Agência libera linhas de crédito
para empresas do trade turístico
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O Fungetur se destina 
a prestadores de serviços 
inscritos no Cadastro dos 
prestadores de serviço do 
turismo (Cadastur) e pode 
ser usado em projetos de 
obra civil, capital de giro 
e na aquisição de máqui-
nas, equipamentos e veí-
culos utilitários. A linha de 
crédito é repassada pelo 
Ministério do Turismo e é 
voltada para micro e pe-
quenos empresários que 
atuam nos ramos de ho-
telaria, gastronomia, even-
tos, serviços, receptivos e 

engenheiro agrônomo, 
veterinária e demais ser-
vidores da pasta para que 
deem todo suporte aos 
chacareiros, sitiantes e as-
sentados, afim de otimizar 
a produção, evitar perdas, 
agregação de valor ao pro-
duto e consultoria no pro-
cesso de comercialização.

A Secretaria de Agri-
cultura de Peixoto de Aze-
vedo expos durante a Feira 
Livre trator, carreta, gra-
de aradora e resfriadores 
adquiridos recentemen-
te através de recursos da 
bancada federal de depu-
tados e senadores Mato-
-grossenses, e que serão 
colocados em operacio-
nalização na mecanização 
das áreas e no melhora-
mento do armazenamen-
to de leite dos pequenos 
produtores rurais.

A Secretaria de Agri-
cultura solicita a popula-
ção que continue presti-
giando a Feira Livre que 

temporariamente está 
sendo realizada todas as 
quartas na Praça Central, 
onde são comercializados: 
frutas, verduras, legumes, 

hortaliças, derivados do 
leite, embutidos e defu-
mados, frango caipira, car-
ne suína, peixes, entre ou-
tros alimentos.

transportes que possuem 
registro no Cadastur. O 
cadastro pode ser feito no 
site do Ministério do Turis-
mo. Proprietário da Natu-
ralis, empresa que oferece 
alimentação saudável há 
13 anos em Rondonópo-
lis, Alexandre Galvani é 
um dos beneficiários do 
crédito da Desenvolve MT 
nesse período. O empresá-
rio conta que descobriu a 
Agência por meio de um 
grupo de empresários e 
foi em busca do capital 
de giro para manter seu 

negócio aberto durante 
a pandemia. “Muitos me 
diziam que não seria pos-
sível conseguir o financia-
mento, mas eu acreditei, 
fui atrás da documentação 
e deu certo. Estou muito 
satisfeito e já penso em 
novos negócios para o fu-
turo”, disse. Assim como 
Alexandre, mais seis em-
presários já se beneficia-
ram com R$ 469 mil em 
linhas de crédito destina-
das aos empreendedores 
do turismo no mês de ja-
neiro.

presença do felino, ele já ha-
via comido o bezerro, não se 
sustentando, assim, a narrati-
va de que teria agido por um 
impulso heroico na tentativa 
de salvar o animal de proprie-
dade de seu empregador.

Também ficou compro-

vado que não havia ordem 
ou orientação para que os 
empregados matassem ou 
afugentassem onças que 
estivessem atacando o reba-
nho e, conforme registrou a 
relatora, “tampouco, se po-
deria entender que estivesse 

dentro do leque de atribui-
ções do autor na função de 
vaqueiro”.

Assim, a 2ª Turma con-
cluiu, por unanimidade, que 
o acidente não decorreu de 
ato ilícito do empregador, 
mas de culpa exclusiva do 

trabalhador que agiu de for-
ma imprudente e por sua 
iniciativa, ao se aproximar de 
um animal selvagem, acuado 
pelos cães e, com as próprias 
mãos nuas, tentou retirar a 
caça da qual o animal se ali-
mentava.
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Seciteci analisa abertura de mais
turmas de Condutor de Turismo
DA REPORTAGEM

Com as aulas ini-
ciadas há cerca de uma 
semana, a Secretaria de 
Estado de Ciência e Tec-
nologia (Seciteci) já tem 
recebido pedidos para 
promover outras turmas 
do curso de Condutor 
de Turismo, realizado na 
modalidade ensino a dis-
tância (EAD) pela Escola 
Técnica Estadual (ETE) de 
Barra do Garças.

O secretário de Ci-
ência e Tecnologia, Nil-
ton Borgato, ressalta que 
este é o primeiro curso 
voltado ao turismo em 
formato EAD que a Se-
citeci oferta. Ele reforça 
que o curso é realizado 
com recursos próprios 
do Estado, para ampliar 
a capacitação no setor de 
turismo em Mato Grosso.

“A ideia é ofertar este 
curso em regiões que 
possuam atrativos turísti-
cos e com potencial nes-
te setor, para que as pes-
soas sejam capacitadas e 
tenham oportunidade no 
mercado de trabalho lo-
cal”, afirma.

Para esta turma 
de Barra do Garças, por 
exemplo, foram ofertadas 
90 vagas para a popula-
ção da região, e a secreta-
ria recebeu cerca de 200 
inscritos. Segundo a pro-
fessora da Seciteci, Bruna 
Ferreira Figueiredo, este 
curso realmente vai de 
encontro aos anseios da 
sociedade e dos alunos.

“Os alunos estão gos-

tando demais, e este cur-
so veio para suprir nossa 
necessidade de validar a 
profissionalização do tu-
rismo, para fomentar o 
setor e capacitar pessoas 
para atuar junto ao tu-
rista, além de conscien-
tizar as pessoas sobre a 
necessidade de cuidado 
e conservação do meio 
ambiente”, diz.

De acordo com a co-
ordenadora de Educação 
Profissional e Tecnológi-
ca da Seciteci, Ana Fla-
via Derze Soares, alguns 
gestores municipais soli-
citaram que a secretaria 
promova mais turmas 
para este curso, de forma 
que mais pessoas sejam 
capacitadas para atuar 
neste setor.

“Devido à grande 
procura para ofertarmos 
mais turmas deste curso, 
a coordenação está em 
contato com a Secretaria 
Adjunta de Turismo [da 
Sedec] para viabilizar o 
curso para outras regiões. 
A intenção é abrir novas 
vagas em outros municí-
pios que tenham regula-
mentação para a atuação 
deste profissional”, disse.

O secretário adjunto 
de Educação Profissional 
e Superior da Seciteci, 
Stephano do Carmo, res-
salta que neste momen-
to de isolamento social 
devido à pandemia da 
Covid-19, os cursos a dis-
tância se tornaram ainda 
mais necessários para a 
qualificação profissional.

“Vivemos um mo-

Foram disponibilizadas 90 vagas para Barra do Garças

FORMATO EAD. Este é o primeiro curso voltado ao turismo em formato EAD que a Pasta oferta
Foto: Divulgação

mento de crise, causa-
da pela pandemia, e por 
isso, a sociedade teve que 
se adequar aos novos 
formatos de convivência 
social e também de estu-
dos, que é uma excelen-
te maneira de ocupar o 

tempo de forma produti-
va, e o EAD se tornou fun-
damental neste proces-
so”, ressaltou.

Como requisitos 
para ingressar no curso, 
o candidato deve ter no 
mínimo 18 anos, conclu-

ído o 6º ano do ensino 
fundamental e ter aces-
so a computador com 
Windows 7 ou Windows 
10 instalado, com no mí-
nimo 2 GB de memória 
RAM e acesso à internet. 
O curso abrange com-

ponentes curriculares de 
itinerário formativo como 
curso Técnico em Guia de 
Turismo Regional, mas a 
atuação deste profissio-
nal é focada em atuação 
local, ou seja, limita-se ao 
município em estudo.


