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PROCON-MT

Auxílio aos consumidores na
compra de material escolar

Todo início de ano pais e estudantes saem à procura de ma-
teriais escolares para o novo ano letivo. Neste momento, apesar do 
apelo das marcas, planejamento financeiro e consumo consciente 
devem ser prioridades.          Página -8

assessoria

A equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Am-
biente está desenvolvendo um método para identificar áreas em desmatamento mesmo 
em período chuvoso. Para enxergar através das nuvens, a equipe analisa imagens do Siste-
ma SAR a partir de uma metodologia de classificação adaptada da Nasa..           Página - 7

ATRAVÉS DAS NUVENS

Sema se inspira em metodologia da
Nasa para identificar desmates

Atraso no
plantio pode
provocar
redução maior
de algodão
Praticamente 9 em cada 10 
hectares cultivados com 
algodão em Mato Grosso, são 
semeados na segunda safra. 
Ou seja, enquanto a soja per-
manece no campo, o plantio 
da pluma não deslancha. O 
atual ritmo da semeadura é o 
mais lento dos últimos cinco 
anos.                          Página  -4

ARAGUAIA

Vereadores de 17 municípios da região do Araguaia estão se articulando para 
barrar qualquer proposta que torna a região em área úmida. O entendimento é 
que tal ação, traria um efeito catastrófico em todas as cidades e afetaria a pro-
dução agrícola.              Página  3

Divulgação

TEMOR COM ÁREA ÚMIDA
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Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 22
QUinTA-FEiRA

PREFEITURA
PREVÊ ARRECADAS
R$ 11 MILHÕES
COM O IPTU

RUAS DO
B. VILLAGE:
ALTERAÇÕES DE
PREFERENCIAIS

MAIOR RETRAÇÃO
NA PRODUÇÃO
DE LEITE
NO ESTADO

CONSTRUÇÃO DA
SEDE PRÓPRIA
DA ESCOLA
MILITAR

NOVA MUTUM SORRISO MÉDIO NORTE NOVA MUTUM
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Nunca em toda a história da Anvisa ela este-
ve em tamanho destaque

No domingo passado (17), durante lon-
gas horas, os canais de TV, jornais, revistas, 
blogs e emissoras de rádio concentraram 
suas atenções na Anvisa, que fazia a es-
perada reunião para análise das vacinas 
CoronaVac e AstraZeneca. Os diretores 
estavam impecáveis: elas com vestidos 
elegantes, óculos marchetados e brincos 
vistosos.

Eles com seus melhores ternos, creio 
que feitos para a ocasião. Alguns em cui-
dadoso dégradé, especialmente o chefe 
que vestia um paletó cinza claro sobre um 
colete da mesma cor, mas um tom abaixo.  
Sob estes, uma camisa impecavelmente 
branca e uma gravata vermelha, que, em 
contraste, destacava a delicadeza das co-
res claras.

Também não era pra menos: nunca 
em toda a história da Anvisa ela esteve em 
tamanho destaque e os seus diretores ja-
mais foram alvo de tão grande interesse 
do público.

Não decepcionaram. Ao fim do longo 
encontro aprovaram por unanimidade o 
uso emergencial das vacinas, que ime-
diatamente começaram a seguir o seu 
caminho e iniciar o cumprimento da mis-
são de imunizar os brasileiros. Mostraram 
ser profissionais competentes e austeros 
cumpridores da obrigação que o cargo 
lhes impõe.

O problema é que a situação em que 
o Brasil se encontra exige muito mais que 
profissionais cumpridores das instruções, 
normas e procedimentos. Neste momen-
to em que a pandemia recrudesce, a in-
flexível obediência às normas burocráticas 
não é melhor escolha.

Em favor dos funcionários da Anvisa, 
diga-se que eles ocupam esses cargos ele-
vados porque sempre defenderam a insti-
tuição e cumpriram suas normas. Assim, 

do ponto de vista profissional estão abso-
lutamente certos. Entretanto fica a dúvida: 
será que os diretores não sabiam há dias 
que as vacinas eram eficientes e seguras?

É possível argumentar que a despeito 
de saberem, eles cumpriram protocolos e 
prazos e nós ficamos mais dez dias sem o 
imunizante enquanto pediam documen-
tos, planilhas e análises. E o que é pior, con-
tinuarão a fazer assim nas próximas etapas, 
enquanto morrem pessoas aos montes no 
País.

Agora mesmo a vacina do Butantan 
aguarda liberação de novo lote e a Sputnik 
V, que está sendo produzida em Brasília. O 
fabricante recebeu de volta a documenta-
ção enviada, e por falta de aprovação da 
Anvisa para ser usada aqui, pode ser expor-
tada para a Argentina.

Estamos no meio de uma batalha mor-
tífera e, me parece que o líder diante da 
necessidade de tomar decisões rápidas, 
não deveria perder tempo consultando os 
prazos dos manuais burocráticos. Mas, es-
crever é mais fácil que fazer: se os que de-
cidem seguirem a normas vigentes e algo 
der errado, eles não serão responsabiliza-
dos. Entretanto se tomarem uma atitude 
“fora da bula” e der zebra, a punição é certa.

Os diretores da Anvisa são como to-
dos nós. Estaríamos dispostos a arriscar o 
emprego e o status para salvar vidas anô-
nimas? E mais, quem resistiria a fazer um 
terno novo ou comprar um brinco da hora, 
diante de tamanha exposição à mídia.

Enfim, eles não são heróis dispostos a 
se sacrificarem por uma causa, nem vilões 
responsáveis por mortes nesta pandemia. 
São burocratas eficientes, ciosos da res-
ponsabilidade que o momento impõe, o 
que não é pouco.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁRIO E 
ESCRITOR

Os diretores da Anvisa

Outras formas de atrair
esse argumento), entre 
outros. No fim das con-
tas o objetivo é um só: 
fazer com que você se 
sinta seguro o suficien-
te para pagar. Depois 
disso um verdadeiro 

“pesadelo” começa. Falta de contato, de 
respostas, bloqueios. Normalmente é o 
momento em que o comprador percebe 
que foi enganado.

Infelizmente as chances de reverter 
o prejuízo são pequenas, mas você tem 
que registrar ocorrência e passar o caso 
para as autoridades. Por mais que seu 
dinheiro não volte, você se manifestar 
pode ajudar a retirar essas pessoas de 
atividade, evitando que novas vítimas 
sejam feitas. Se todo mundo que passa 
por esse tipo de situação denunciar, con-
seguiremos reduzir o número de golpes 
aplicados e mudar, ao menos um pouco, 
o cenário que temos atualmente.

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

Não só o preço baixo deve alertar para a possibilidade de 
golpe. Tudo que parecer “bom demais para ser verdade” deve 
ser visto com cautela. E sempre use a velha estratégia do bom 
senso: se não tiver certeza absoluta de que tudo está correto 
abandone a negociação.

CLIC 
FINAL 

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

Comentei com vo-
cês que, normalmen-
te, os golpistas atra-
em suas vítimas em 
anúncios falsos colo-
cando preços muito 
baixos, mas, por con-
ta dessa estratégia estar ficando “man-
jada”, eles têm buscado outras formas 
de atrair suas vítimas. Mas quais seriam 
essas formas?

A grande “moda” do momento é a 
oferta de outros produtos ou vantagens 
no mesmo anúncio. Seria algo como 
anunciar um celular, com preços pare-
cidos com os demais, e dizer que envia, 
de brinde, um relógio multifuncional. O 
cliente vai ver, na negociação, uma gran-
de vantagem, sem ficar alerta pelo preço 
exageradamente baixo.

Costuma-se, também, oferecer en-
trega no endereço em horário que o 
comprador escolher, acessórios, garan-
tia (mesmo no item usado), entre outros. 
São coisas que, em linhas gerais, atraem 
o cliente.

Mas, claro, tudo tem um “preço” e, 
para ter acesso às “vantagens”, você 
precisa efetuar o pagamento. As justifi-
cativas, nessa hora, podem variar: muita 
gente procurando o item, medo de ser 
vítima de golpe (sim, os golpistas usam 

RENATO DE PAIVA
PEREIRA

Entre as maiores estatais federais, a Eletrobras é a 
que se encontra em processo mais avançado de priva-
tização. O que não quer dizer grande coisa: o executivo 
Wilson Ferreira Junior anunciou que deixará o coman-
do da empresa por não acreditar mais em sua venda.

Ele ocupa o cargo de presidente desde 2016, quan-
do o governo Michel Temer começou a preparar a de-
sestatização. Com a notícia da saída, o valor de mercado 
da companhia despencou de R$ 47,5 bilhões para R$ 
43,2 bilhões somente no dia 26.

Nos últimos anos, a Eletrobras passou por um pro-
grama de corte de despesas, principalmente com pes-
soal, e venda de ativos. O próximo passo será, ou seria, 
a União deixar de ser a controladora da empresa, por 
meio de emissão e venda de novas ações com direito 
a voto, segundo projeto enviado ao Congresso em no-
vembro de 2019.

Explicitado pela renúncia de Ferreira Junior, o im-
passe em torno da privatização não deveria surpreender 
ninguém a esta altura. Desde Temer eram evidentes as 
resistências de deputados e senadores à alienação da 
gigante estatal, que reúne 69 subsidiárias contadas no 
ano passado —uma joia na coroa do fisiologismo polí-
tico nacional.

Ao apego de parlamentares a cargos e verbas 
somam-se o corporativismo sindical e o estatismo do 
presidente Jair Bolsonaro, agora mais empenhado nas 
negociações com o centrão. São muitos obstáculos, 
sem dúvida, à frente do ministro Paulo Guedes, da Eco-
nomia, que já não é conhecido pela capacidade de levar 
projetos adiante.

Paradas por mais de uma década, as vendas de 
empresas federais voltaram à agenda do governo após 
a devastação promovida pela administração petista, 
em especial, na Petrobras e na Eletrobras.

Evitar corrupção, empreguismo, investimentos 
antieconômicos e manipulações ruinosas de preços são 
objetivos meritórios, mas não devem ser os únicos em 
uma privatização. Tampouco a preocupação do gover-
no de turno pode se limitar ao caixa —há que garan-
tir concorrência e expansão dos serviços prestados aos 
consumidores.

Reconheçam-se as dificuldades técnicas e polí-
ticas da tarefa, que seriam consideráveis mesmo para 
um governo de maiores convicções e habilidades. Por 
ora é fundamental que ao menos se preservem gestões 
profissionais nas empresas, enquanto se conduzem 
programas de ajuste, com corte de despesas, ativos e 
subsidiárias.

Editorial

Atrasobras

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
O secretário de Estado de Segurança Pú-

blica, Alexandre Bustamante, lamentou que 
os casos de violência doméstica em Mato 
Grosso sejam os únicos a não apresentarem 
redução no número de casos. Segundo ele, to-
dos os demais índices de criminalidade caí-
ram no Estado. “O que destoou foi a violência 
doméstica. Estamos vendo como vamos fazer 
essa gestão, porque é um crime transcende a 
Segurança Pública. É um crime cometido en-
tre paredes, dentro da mesma família, aonde 
a Segurança Pública não consegue entrar”, 
completou.

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!

BOMBA VAZIA
A explosão do gasoduto em Nossa Senhora 

do Livramento traz consequências para muitos 
motoristas, especialmente os de aplicativo, que 
usam gás natural como combustível. Os 2 postos 
que vendem gás natural em Cuiabá já não tinham 
o produto para revender. Segundo um empresá-
rio do setor, enquanto o problema não for resolvi-
do no gasoduto, não haverá gás para comprimir 
e encaminhar aos postos. Com o preço do álcool 
e da gasolina nas alturas, muitos motoristas de 
app resolveram adotar o gás natural. Agora, terão 
que recorrer aos combustíveis tradicionais.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Evitar corrupção, empreguismo, inves-
timentos antieconômicos e manipu-
lações ruinosas de preços são objeti-
vos meritórios, mas não devem ser os 
únicos em uma privatização

“ “ O servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), 
Edivaldo Vieira de Araújo, 57 anos, morreu na segunda (1º) vítima de 
complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde o iní-
cio do mês de janeiro após ter testado positivo. Edivaldo deixa esposa 
e dois filhos.
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implantar área úmida pode ‘quebrar’ 
17 municípios, temem vereadores
DA REPORTAGEM

Vereadores de 17 muni-
cípios da região do Araguaia 
estão se articulando para 
barrar qualquer proposta que 
torna a região em área úmi-
da. O entendimento é que tal 
ação, traria um efeito catas-
trófico em todas as cidades e 
afetaria a produção agrícola.

Em visita à região do 
Araguaia, o presidente da 
União das Câmaras Muni-
cipais do Estado de Mato 
Grosso (UCCMMAT), vereador 
Edclay Coelho, recebeu uma 
solicitação do vereador de 
Porto Alegre do Norte, Selio 
Ribeiro de Carvalho, o “Sélio 
da Sac”, para que faça uma 
ação coletiva dos vereadores 
da região do Araguaia dire-
cionado às autoridades do 
estado.

O Araguaia foi classifi-
cado como área úmida pelo 
Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em Áreas Úmi-
das (Inau), que recomenda a 
proibição de atividades que 
contrariem o caráter ecológi-
co da região.

Ao todo, 17 municípios 
podem ser afetados pela 
proibição de atividades agro-
pecuárias e redução do culti-
vo de lavouras e confinamen-
to de animais. Neste sentido, 
como entidade representa-
tiva das Câmaras Municipais 
do estado de Mato Grosso, a 

UCMMAT está colhendo assi-
naturas de todos os vereado-
res dos municípios que po-
derão ser afetados para que 
este estudo seja barrado.

“Apesar de ser neces-
sário ter um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, 
conforme a Constituição Fe-
deral, não se pode impedir 
outros direitos fundamen-
tais, como o da vida, mora-
dia, alimentação, trabalho 
e entre outros. Diante disto, 
nós requeremos providên-
cias urgentes para a manu-
tenção da região do Araguaia 
da forma como se encontra, 
barrando qualquer projeto 
que vise tornar a região do 
Araguaia como área úmida”, 
salientou Coelho.

A UCMMAT irá apre-
sentar uma Carta aberta aos 
deputados, senadores e ao 
governador Mauro Mendes, 
para que a situação seja defi-
nida da melhor forma.

 
ÁREA ÚMIDA
A orientação faz parte 

de um processo de formu-
lação de lei que deverá res-
tringir a exploração de áreas 
úmidas. Ela é necessária para 
cumprimento de um acordo 
internacional, a Convenção 
de Ramsar, da qual o Brasil é 
signatário desde 2002.

A Convenção de Ra-
msar, criada em 1971, esta-
belece marcos para ações 

NO ARAGUAIA. Com a classificação, recomendação é pela proibição de atividades que contrariem o caráter ecológico
Foto: Divulgação

Municípios se unem contra implantação de área úmida

Secretário comemora janeiro “melhor” que o de 2020 em 
alguns setores

Principais percalços são a permanência de Silvano e as 
tretas internas

Prefeitura lançou campanha com previsão de arrecadar 
R$ 11 milhões

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Diante da possibilidade 
de os auxílios emergenciais 
à população e aos estados e 
municípios não serem reno-
vados pelo Governo Federal, 
o secretário de Estado de Fa-
zenda, Rogério Gallo, afirmou 
que Mato Grosso não será pre-
judicado. Segundo ele, as con-
tas estão em dia e, inclusive, a 
arrecadação do mês de janei-
ro de 2021 foi melhor do que a 
do mesmo mês em 2020.

“Estamos preparados 
para enfrentar essa segunda 
onda da pandemia. Óbvio que 
ainda não se sabe a extensão 
dela e se de fato nós vamos 
ter muitas atividades de pa-
ralização, se vão ter decisões 
de paralização da atividade 
econômica. Mas Mato Gros-
so está preparado, do ponto 
de vista do equilíbrio, do que 
nós conseguimos ao longo 

DA REPORTAGEM

A tão esperada reunião 
do MDB de Mato Grosso deve 
acontecer na segunda-feira 
(8), quando serão discutidas 
questões como a permanên-
cia ou não do secretário de 
Estado Silvano Amaral, as 
rusgas entre a deputada es-
tadual Janaina Riva e o pre-
feito Emanuel Pinheiro e a 
definição de quem assumirá 
o diretório municipal do par-
tido. “A gente tem a tão espe-
rada reunião que a imprensa 
mais aguarda na história, que 
vai ser dia 8”, brincou a depu-
tada. Segundo Janaina, nesta 
data deve ser discutida a situ-
ação de Silvano, que não tem 
agradado o presidente esta-
dual da sigla, Carlos Bezerra.

“Alguns membros do 
partido estão achando que o 
Silvano não está prestigian-
do os deputados, não só do 

desses dois anos de gestão do 
governador Mauro, de colocar 
o Estado numa condição de 
gastar... como gastou menos 
do que arrecadou, de ter aí 
reservas financeiras que nos 
permitem atravessar um mo-
mento de turbulência”, decla-
rou Gallo.

Apesar da fala esperan-
çosa, o secretário afirmou 
que a tranquilidade será pos-
sível caso o maio número de 
pessoas seja vacinado o mais 
rápido possível. “Nós esta-
mos aguardando todas essas 
medidas, qual vai ser o papel 
também que o Governo Fe-
deral vai autorizar os estados 
a fazerem nessa questão das 
vacinas. É importante [saber] 
qual é a participação. O gover-
nador já consultou o ministro 
da Saúde para verificar se nós 
podemos fazer contatos dire-
tos com laboratórios e aquisi-
ção. Esperamos ter uma res-

MDB, mas a gente teve uma 
reclamação aqui também do 
deputado Moretto [Republi-
canos], que chegou a dizer 
que o secretário não gostava 
dele, enfim, algumas situa-
ções que a gente quer con-
versar pessoalmente com o 
Silvano sobre isso. Mas, de 
fato, o Bezerra está insatis-
feito sim, mas a gente ainda 
não se reuniu para tratar dis-
so”, confirmou Janaina. Sobre 
a presença do prefeito Ema-
nuel Pinheiro na reunião, a 
deputada afirmou que ele 
‘será convidado’, mas não 
pode garantir sua presença. 
Um dos principais temas da 
reunião será para a definição 
de quem ficará com a presi-
dência municipal do partido, 
se será Janaina, que já foi in-
dicada por Bezerra, ou o ad-
vogado Francisco Faiad, que 
era presidente municipal e é 
do grupo de Emanuel.

“JANEIRO MELHOR”

Gallo diz que fim de auxílio
a estados não impacta Mt

REUNIÃO NA SEGUNDA

MDB vai discutir ‘crises’ e
definir diretório municipal

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Nova 
Mutum lançou a campanha 
de arrecadação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) referente ao exercício 
de 2021 com estimativa de 
arrecadar em torno de R$ 11 
milhões. Assim como ocor-
reu no ano passado, o con-
tribuinte poderá optar por 
três datas de pagamento em 
cota única, sendo a primeira 
opção para 10 de fevereiro 
com 17% de desconto para 
quem fizer a emissão online 
através do portal oficial do 
município (www.novamu-
tum.mt.gov.br).

O contribuinte terá ain-
da outras duas opções de 
pagamento para emissão 
das guias online em cota 
única, sendo 15% de descon-
to em 10 de março e 12% de 
desconto para 12 de abril. Os 
contribuintes que optarem 
pelo pagamento parcelado 
em seis vezes, deverão pagar 
a primeira parcela também 
no dia 12 de abril com 10% de 
desconto, sendo as demais 
sempre no dia 10 do mês 
subsequente.

A Secretária de Finan-
ças e Orçamento Terezinha 
Arissava explica que esse é 
o segundo ano seguido que 
a administração incentiva os 
contribuintes a acessarem as 
plataformas digitais da pre-
feitura. “Hoje a tecnologia 
encurta distâncias e a gran-
de maioria das pessoas já uti-
lizam a internet para fazerem 
o pagamento de suas contas 
de maneira online e desta 
forma optamos por seguir 
com essa mesma dinâmica 
que é bem mais dinâmico e 
ágil”. Argumenta.

Terezinha explica que 
em relação aos carnês im-
pressos só serão distribuídos 
para quem optar pelo paga-
mento em cota única para 
12 de abril. “Fazemos esse 
lembrete aos contribuintes 
para que não haja nenhuma 
dúvida e ao mesmo tempo 
fiquem informados que o 
carnê impresso não será en-
tregue neste primeiro mo-
mento”, explica.

A estimativa da Secre-
taria de Finanças é arrecadar 
entre 60 e 70% do valor lan-
çado com as três opções de 
pagamento em cota única.

NOVA MUTUM

iPtU: previsão é 
arrecadar R$ 11 mi

posta positiva, porque se tiver 
nós vamos fazer uma compra 

bastante significativa de vaci-
nas também”, completou.

nacionais com o objetivo de 
promover a conservação e o 
uso racional de áreas úmidas 
no mundo. 

Porém, somente após 
quase cinco décadas de sua 
criação é que começou a ter 
efeitos em Mato Grosso.

A recomendação téc-
nica do Inau atendeu a uma 
consulta realizada pela Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema). 

A dúvida da pasta é 
quanto à possibilidade de se 
manter algumas atividades 
na região do Araguaia, uma 
vez que a Lei nº 8.830/2008 
veda a implantação de deter-
minadas atividades nos limi-
tes da planície alagável.

Em resposta, o Inau 
apontou que “as atividades 
possíveis são aquelas que 
não matem o caráter ecoló-
gico e alteram os componen-
tes, processos e benefícios/
serviços ecossistêmicos da 
área úmida”, e apresentou 
uma lista de proibições.

Seriam 17 os municípios 
atingidos: Água Boa, Ara-
guaiana, Bom Jesus do Ara-
guaia, Canabrava do Norte, 
Canarana, Cocalinho, Con-
fresa, Luciara, Nova Nazaré, 
Nova Xavantina, Novo Santo 
Antônio, Porto Alegre do Nor-
te, Ribeirão Cascalheira, San-
ta Terezinha, São Félix do Ara-
guaia, Serra Nova Dourada e 
Vila Rica.
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Atraso no plantio pode provocar
redução maior na área de algodão
DA REPORTAGEM

Praticamente 9 em cada 
10 hectares cultivados com al-
godão em Mato Grosso, são se-
meados na segunda safra. Ou 
seja, enquanto a soja perma-
nece no campo, o plantio da 
pluma não deslancha. O atual 
ritmo da semeadura é o mais 
lento dos últimos cinco anos. 
Até agora, os agricultores con-
seguiram plantar pouco mais 
de 31% das lavouras. Bem me-
nos que a média histórica para 
o período, que é 68%, é que os 
83% que já estavam cultivados 
nesta mesma época do ano 
passado.

O problema é que a ja-
nela considerada ideal para o 
plantio do algodão no estado 
terminou em janeiro, colocan-
do um ponto de interrogação 
no desempenho das áreas que 
forem semeadas daqui pra 
frente. É o explica o agricul-
tor Paulo Sérgio Aguiar, que 
preside a Associação Mato-
-grossense dos Produtores de 
Algodão (AMPA).

“Nós vamos entrar com 
a segunda safra no mês de 
fevereiro o plantio e com isso 
nós vamos precisar de mais 
período de chuva no final da 

cultura. Isso vai impactar que, 
se no mês de abril e maio tiver 
pouco volume de chuva, nós 
podemos ter a produtividade 
afetada. Em maio já se encer-
ram as chuvas, são poucas as 
chuvas que tem. E em abril 
também há uma diminuição 
nas chuvas. Então há um risco 
grande de você ter um stress 
hídrico da planta. Nós esta-
mos contando muito aí com 
a sorte, isso é jogar na loteria”, 
comenta.

E este risco pode alte-
rar as projeções para a safra. 
Por enquanto, a estimativa é 
de que as lavouras ocupem 
pouco mais de 1,012 milhão 
de hectares no estado, quase 
11% (-10,6%) a menos que no 
último ciclo. Mas a Ampa não 
descarta a possibilidade de 
que este terreno fique menor.

“Há uma possibilidade 
sim, principalmente entre 
as pessoas que não tiveram 
ainda um investimento mui-
to alto, que não compraram 
sementes. Esses produtores 
podem olhar e optar pelo mi-
lho que é um pouco mais se-
guro. Só vamos conseguir ter 
uma visão melhor assim que 
for semeada toda a cultura, 
ou seja, mais 15-20 dias nós 

Foto: Divulgação

Atual ritmo da semeadura é o mais lento dos últimos 5 anos

RITMO LENTO. Janela ideal para cultivo terminou em janeiro. Quase 70% das lavouras ainda não foram semeadas
já teremos uma perspectiva 
do que realmente foi realiza-
do e nós poderemos ter uma 
colocação. Tenho certeza de 
que vai diminuir um pouco 
mais, acho que vamos chegar 
a uns 15% de redução de área 
em relação ao ano passado e 
com certeza nós vamos ter 
uma redução de produção, es-
pero que não muito alta, mas 
realmente vai afetar sim essa 
questão das chuvas no final”, 
estima Aguiar.

Se no campo o momento 
é de apreensão, no mercado o 
sentimento é de esperança. 
Depois das turbulências do 
ano passado, especialmente 
no primeiro semestre, as co-
tações reagiram… e as oportu-
nidades de fechar bons negó-
cios, voltaram a aparecer.

“O mercado está nos sur-
preendendo. A visão nossa an-
tes de começar a safra é que 
seriam preços bem deprimi-
dos. Contudo, eles deram uma 
recuperação muito boa, che-
gando a patamares da safra 
passada. Os preços não estão 
ruins. Estão bons. Meu posicio-
namento para os produtores é 
que aproveitem esses preços 
que nós temos aí, acima de 
0,80 centavos de Dólar a libra-

-peso em Nova Iorque”.
Segundo ele, o ideal é 

aproveitar esses preços e fa-
zer contratos futuros, porque a 
incerteza é muito grande ain-
da com relação aos efeitos da 

pandemia, da recuperação do 
mercado. “Acreditamos que 
o mercado vá se recuperar, a 
vacina está aí – mas essa re-
cuperação vai ser muito lenta. 
Então, eu acho que não po-

DA REPORTAGEM

A colheita de soja da sa-
fra 2020/21 do Brasil somou 
cerca de 2,5 milhões de to-
neladas ao final de janeiro, 
no ritmo mais lento desde a 
temporada 2010/11, após um 
atraso no plantio e chuvas 
recentes terem prejudicado 
os trabalhos, apontou a con-
sultoria AgRural. Até a última 
semana, a colheita havia atin-
gido 1,9% da área cultivada 
no Brasil. Uma semana antes, 
0,7% da área estava colhida, 
enquanto na mesma época 
do ano passado atingia 8,9%. 
O atraso na colheita no maior 
produtor e exportador de soja 
do mundo tem estressado o 
mercado, uma vez que a pro-
gramação de navios nos por-
tos brasileiros para fevereiro 
indica demanda para expor-
tação de mais de 8 milhões 
de toneladas de soja. A maior 
parte do volume colhido está 
em Mato Grosso, maior pro-
dutor do país, e o volume 

DA REPORTAGEM

O volume captado do 
leite é um dos parâmetros 
mais importantes da pecuá-
ria leiteira pois acompanha a 
quantidade de matéria-prima 
entregue às indústrias. No 
acumulado de janeiro a no-
vembro de 2020, houve queda 
de 8,24%, o que correspondeu 
com o volume total de 32,91 
milhões de litros adquiridos 
em Mato Grosso, em relação ao 
mesmo período de 2019. “Essa 
redução, além de ser um pon-
to de atenção para os atuantes 
da área, tem sido ocasionada 
principalmente pela seca mais 
intensa registrada durante o 
ano e pela maior destinação 
das matrizes ao abate. Para se 

DA REPORTAGEM

O faturamento do setor 
mineral no Brasil registrou 
crescimento em meio à pan-
demia de covid-19. O resulta-
do de 2020 foi 36% superior 
ao de 2019, alcançando a ci-
fra de R$ 209 bilhões. O dado 
consta em balanço divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), entidade 
que reúne as maiores mine-
radoras que atuam no país.

O desempenho positi-
vo foi alavancado pelo quar-
to trimestre do ano passado. 
Nos últimos três meses do 
ano, o faturamento foi de 
R$ 83 bilhões, 63,6% a mais 
do que no trimestre ante-
rior. Pará e Minas Gerais, es-
tados com maior produção 
mineral, foram os principais 
responsáveis por esse incre-
mento. A produção paraense 
gerou aumento de 97% no fa-
turamento do quarto trimes-
tre, enquanto os mineiros re-
gistraram alta de 55%.

As maiores variações fo-
ram registradas com minério 
de ferro e ouro. A produção 
de minério de ferro gerou no 
ano passado faturamento de 
R$ 138,7 bilhões, 39% superior 
a 2019. Já a alta do ouro foi de 
76%, fechando 2020 com R$ 
23,2 bilhões.

Apesar do alto fatura-
mento do setor, a produção 
mineral comercializada de 
2020 foi próxima a do ano an-
terior. Em 2019, foram nego-
ciados 985 milhões de tonela-
das. Já no ano passado, foram 
1,009 bilhão de toneladas. O 
volume exportado em 2020 
foi apenas 2% superior a 2019. 
Ainda assim, os negócios no 
mercado internacional ge-
raram ao país 11% a mais em 
divisas na comparação com 
2019, alcançando US$37 bi-
lhões. A China reforçou sua 
posição de principal destino 
do minério de ferro brasilei-
ro. O país asiático respondeu 
em 2019 por 62% das expor-
tações. Já em 2020, esse per-
centual subiu para 72%.

Dados são em nível nacional

Volume captado do leite é um dos parâmetros
mais importantes

Maiores variações foram registradas nas vendas
de ferro e ouro

SOJA

Colheita soma 2,5 mi t, a mais
lenta em 10 anos, diz AgRural

PECUÁRIA LEITEIRA

Cai produção de leite em MT; 
Médio Norte tem maior retração

MINERAÇÃO

Empresas faturaram 
em 2020 36% a mais 
que em 2019Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ter ideia, a região Médio Nor-
te foi a que apresentou maior 
queda na quantidade total 
captada, de 64,59% no mesmo 
comparativo”, avalia o Imea. 
Fatores como a predominân-
cia da agricultura na região, 
somados à alta nas cotações 
dos grãos como milho e soja, 
influenciaram na tomada de 
decisão do produtor em dei-
xar o ramo do leite e destinar 
suas terras à lavoura. O preço 
do leite pago ao produtor em 
dezembro, referente ao volu-
me captado em novembro, 
apresentou decréscimo de 
0,34% ante o mês anterior. É 
a primeira queda registrada 
após seis meses de alta nas 
cotações. O preço médio ficou 
em R$ 1,72 o litro.

demos correr riscos de deixar 
para fechar no futuro. Temos 
que começar a fazer as realiza-
ções da safra que nós estamos 
tendo”, conclui o presidente 
da Ampa.

representa pouco mais de 
um quinto das 11,7 milhões 
de toneladas registradas até 
a mesma data em 2020. A 
AgRural havia alertado em 
outubro do ano passado que 
janeiro teria pouca soja nova 

entrando no mercado devido 
ao atraso no plantio da safra 
2020/21.

“Na época, a estimativa 
era de pouco mais de 3 mi-
lhões de toneladas. Agora, 
com as chuvas contínuas na 

segunda metade de janeiro 
e o alongamento do ciclo de 
parte das lavouras, o total de 
fato colhido acabou sendo 
ainda menor do que o pre-
visto três meses atrás”, diz a 
consultoria.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800601100   621984591 
279146300    284664570001 
279601900    111083750001 
279002800848900   088378879 
279002701237000   023774771 
279002701232100   056530321 
279002800698400   034651181 
279002800680700   324178962 
279002100129600   951640651 
279002700669800   018167491 
279002800839800   050880121 
279002701643900   043800441 
279002701521200   032158631 
279002701621000   047853091 
279644600    245069560001 
279002701615000   038718491 
279002700167500   975824681 
279060600    260347300001 
279002701082600   011904541 
279958300024200   031325591 
279126200    380421410001 
279958300021300   008591971 
279636800    769355821001 
279002700760600   016696401 
279582800    073023760001 
279002900040800   983202031 
279103600    104846920001 
279002800926500   003624461 
279002900006600   023411271 
279624300    837363449001 
279002700293400   732044631 
279002701408700   043218161 
279002701376500   049961489 
279002701450700   867794199 
279002701268300   009162781 
279002700479000   206086089 
279002800625800   682493573 
279002800163700   651614241 
279778400    154592490001 
279002700787800   043373971 
279002700784300   037582101 
279002701387000   035012871 
279002700667500   023274521 
279002700415700   023274521 
279002800699500   013694361 
279002800778600   027708691 
279002800787800   734778851 
279591300    261956270001 
279002700581400   964269690 
279002701009900   856543881 
279002800760000   024389961 
279002800827500   045058051 
279002701038400   991459361 
279002700909100   980748301 
279002701644400   049991251 
279598400    059786000001 
279037700004300   733106381 
279002700471800   042164831 
279002701356100   655466101 
279002700750300   744544631 
279002400129600   036943141 
279150600    108472810001 
279002800736900   032593011 
279002800522300   383561801 
279002700176300   655809318 
279002700951400   036754851 
279002701083200   061369801 
279002800198700   831295021 
279002701511400   035470461 
279002700037600   003696901 
279002800806500   813454960 
279745200001900   427807649 
279002800162100   013629751 
279002800948700   010741621 
279002701313300   007206841 
279002800138100   964635621 
279002400054100   650274931 
279002701310900   161640249 
279002701437000   049628291 
279002700453500   037604121 
279002701711500   012876061 
279002800585300   277029328 
279002400127600   028540449 

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

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

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

www.instagram.com/adestecobrapadre/

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

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

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

MT BISOL LAMINADOS EIRELI-ME CNPJ No. 
29.415.893/0001-18 e Inscrição estadual No 13.709.478-7 
com sede empresarial RODOVIA BR 163, S/N°, KM 842 
Bairro: SETOR INDUSTRIAL NORTE Município: SINOP.  
UF: MT Torna publico que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA a Renovação Licença de Ope-
ração, para a atividade serraria com desdobro de madeira. 
Não EIA/RIMA.

NILDO LIMA QUEIROZ E OUTRO, CPF: 198.374.889-72 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença Ambiental Simplifi-
cada – LAS para atividade de REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
RURAL - RDR. Endereço: ROD BR 242 KM 702+ 15 KM 
a esquerda, Fazenda Marizan I, Zona Rural, Nova Ubiratã/
MT. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

WEBBER FABRICA DE PORTAS LTDA, CNPJ 
18.707.047/0001-55 MATRIZ, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop/MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para a atividade de Fabricação de esqua-
drias de madeira e de peças de madeira para instalações 
industriais e comerciais, estabelecido na RUA JOÃO PE-
DRO MOREIRA DE CARVALHO II, Nº 574-D, BAIRRO DE 
CHÁCARAS SINOP, CEP 78.550-000, MUNICÍPIO DE SI-
NOP/MT. Não foi determinado estudo de EIA/RIMA. 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CNPJ: 
02.072.608/0004-08 torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Li-
cença por Adesão e Compromisso – LAC para atividade de 
46.83-4-00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo (com depósito no 
local). Endereço: Avenida Perimetral Norte nº 254w, Jardim 
América, Feliz Natal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

ALICE FÁTIMA VEDOY DA SILVA, CPF: 023.244.981-38 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças 
Prévia e de Instalação (LI) da atividade de: 45.20-0-01 Ser-
viços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores; 45.20-0-07 Serviços de instalação, manuten-
ção e reparação de acessórios para veículos automotores. 
Endereço: Rua Solimões, S/N, Novo Horizonte I, Sorriso/
MT. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

AUTO POSTO IPANEMA LTDA, CNPJ 18.003.854/0001-
97 e inscrição estadual 13.497.488-3 com sede à  ROD MT 
320 – 1359 – Cidade Alta – Colíder/ MT, torna público que 
requereu junto à SEMA/ MT Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente , o pedido de alteração da Razão Social para 
AUTO POSTO GIMM LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 39.313.780/0001-65 e Inscrição Estadual 13.836.487-7,  
para a atividade de Comércio a varejo de Combustíveis e 
lubrificantes para veículos automotores , localizado à ROD 
MT 320 – nº  1359 – Cidade Alta – Colíder, estado de Mato 
Grosso, BEM COMO SOLICITOU A RENOVAÇÃO DA LO 
- LICENÇA DE OPERAÇÃO do referido empreendimento 
acima.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã-MT torna público que a abertura do Pregão Pre-
sencial 002/2021 que se realizaria no dia 03/02/2021, às 08h00min, foi PROR-
ROGADO para o dia 22/02/2021 às 08h00min tendo em vista a ausência de 
interessados no certame. O julgamento do Pregão Presencial 002/2021 será 
realizado na sala de licitação localizada no paço municipal. Licitação destinada 
ao registro de preço para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de pe-
tróleo - GLP e de vasilhame P13. Os interessados poderão consultar o Edital 
e obter informações junto ao departamento de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, na Sala de Licitações, no horá-
rio de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. 
Nova Ubiratã-MT, 03 de fevereiro de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

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

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

 
AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021 
 

CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA PLANTÕES NOTURNOS 
DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E 12 (DOZE) HORAS NOS FINAIS DE SEMANA 

E FERIADOS E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID19 
 

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS NOS CASOS 
SUSPEITOS OU COM CONFIRMAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PLANTÕES 
NOTURNOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 
(DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS; OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, para credenciarem-se objetivando futura e 
eventual prestação de serviços como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante 
da Lista de Serviços do respectivo Edital Complementar de Chamada Pública. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na 

imprensa oficial permanecendo em aberto pelo período mínimo de QUINZE (15) dias para quaisquer novos 
interessados, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na 
Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de 
Peixoto de Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na 

Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto 
pelo período de 30 (TRINTA) dias a contar do primeiro dia útil da publicação para quaisquer novos interessados. 

 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 28 de janeiro de 2021. 
  
 
                                            Jessica Dayane Multa 
                                               Presidente - CPL 

      

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

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

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

 
AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021 
 

CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA PLANTÕES NOTURNOS 
DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E 12 (DOZE) HORAS NOS FINAIS DE SEMANA 

E FERIADOS E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID19 
 

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS NOS CASOS 
SUSPEITOS OU COM CONFIRMAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PLANTÕES 
NOTURNOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 
(DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS; OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, para credenciarem-se objetivando futura e 
eventual prestação de serviços como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante 
da Lista de Serviços do respectivo Edital Complementar de Chamada Pública. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na 

imprensa oficial permanecendo em aberto pelo período mínimo de QUINZE (15) dias para quaisquer novos 
interessados, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na 
Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de 
Peixoto de Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na 

Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto 
pelo período de 30 (TRINTA) dias a contar do primeiro dia útil da publicação para quaisquer novos interessados. 

 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 28 de janeiro de 2021. 
  
 
                                            Jessica Dayane Multa 
                                               Presidente - CPL 

      

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 03 de fevereiro de 2021.

Pregoeiro

Recebimento das propostas: a partir do dia 04 de fevereiro de 2021, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 22 de fevereiro de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 22 de fevereiro de 2021, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 22 de fevereiro de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material de pintura para atender as necessidades das Secretarias 
M u n i c i p a i s .  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

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

Ipiranga do Norte-MT, 03 Fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

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

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

realizará no dia 17/02/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 

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

Materiais para Construção para Atender as Necessidades das 

Secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, conforme especificações 

constantes no Edital. Os interessados poderão obter o Edital através do 

site: www.ipirangadonorte.mt.gov.br/licitações. Também poderão solicitar 

o edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na Sala de 

Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, de Segunda a Sexta-

Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no email: 

licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 04/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 19 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS 
ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações 
através do Edital nº. 014/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 03 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial  

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, comunica aos interessados a 
CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO de PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2021, tendo como 
objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS 
INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO 
DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE 
DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE 
DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E 
APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES, a realizar-se-á 
no DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 07:30 HORAS (HORÁRIO 
OFICIAL DE SORRISO – MT). 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

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021
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 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES, CORRELATOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E 
SANEAMENTO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19). Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 04/02/2021 até às 08:00 horas do dia 11/02/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 11/02/2021 as 
09:00 horas (horário de Brasília). (Conforme Artigo 4º-G da Lei Federal 
13979/2020, incluído através da Lei 14.035/2020). Julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do 
telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 007/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DO 
ONIBUS RODOVIÁRIO POR KM RODADO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E 
ASSISTENCIA SOCIAL DE SORRRISO - MT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) ' 
CONFORME A SEGUIR, EMPRESA VENCEDORA: PERON TUR - 
VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF Nº 03.017.988/0001-90. ITENS 
VENCEDORA - 838934 - R$3,99, - 838935 - R$3,98, VALOR TOTAL R$ 
R$438.800,00 VALOR TOTAL GERAL R$438.800,00.

AVISO DE RESULTADO

Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 22 
de fevereiro 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA 
DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NAS 
PRAÇAS MIGRANTES E DA BIBLIA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. 
Maiores Informações através do Edital nº. 013/2021, que está disponível no 
site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal 
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 03 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação  
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Equilíbrio entre defesa e ataque
DA REPORTAGEM

Como vencer o Inter? A 
pergunta atormenta os ad-
versários. Com nove vitórias 
seguidas no Brasileirão, o 
time de Abel Braga se con-
solida e quebra marcas jogo 
após jogo. A missão de der-
rubar o líder fica ainda mais 
tortuosa pelo equilíbrio que 
o treinador conseguiu impor 
entre defesa e ataque nesta 
jornada de sucesso.

Na arrancada que au-
menta o sonho dos torcedo-
res em reconquistar o nacio-
nal, o time marcou 22 gols. A 
média é de 2,44 por jogo. Ba-
lançou a rede uma vez ape-
nas no 1 a 0 sobre o Goiás, na 
29ª rodada.

Defensivamente, os co-
mandados de Abelão foram 
vazados em sete oportunida-
des, o que dá uma média de 
0,77 gol sofrido por partida. 
Somente no 4 a 2 sobre o For-
taleza, pela 30ª rodada, levou 
mais de um. Os ataques ad-
versários passaram em bran-
co em três jogos.

Ou seja, não basta furar 
o bloqueio colorado e balan-
çar as redes de Marcelo Lom-
ba em uma oportunidade. 
Pelo histórico recente, o In-
ter precisa tomar ao menos 
dois gols para ser derrotado. 
“O melhor encaixe (da zaga) 
seria o Moledo com Cuesta, e 
surge esse menino (Lucas Ri-
beiro) do nada e assume com 
uma personalidade incrível. 
Entrosamento muito bom 
com o Cuesta. Tem uma co-

laboração de todos do meio-
-campo e laterais. O Inter 
tem uma defesa firme, mas 
se deve ao bom meio-campo 
e ao ataque também. É um 
todo que está funcionando 
na frente e atrás”, ressaltou o 
treinador.

Lógico que existe a pos-
sibilidade de o Inter sair de 
campo sem fazer um gol e 
perder por 1 a 0. Porém, o úl-
timo embate que os gaúchos 
passaram em branco ocorreu 
há mais de dois meses. 

No dia 2 de dezembro, 
levou 1 a 0 do Boca Juniors 
no Beira-Rio, no duelo de ida 
das oitavas de final da Liber-
tadores. 

À época, Leomir de Sou-
za comandou interinamente, 
porque Abel estava afastado 
por ter contraído o coronaví-
rus. No Brasileirão, a última 
vez ocorreu no empate em 0 
a 0 com o Atlético-GO, no dia 
28 de novembro.

No duelo desta quin-
ta (4) contra o Athletico-PR, 
Abel Braga não terá Rodrigo 
Dourado. O capitão apresen-
tou um desconforto na coxa 
esquerda e está suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo. 
Rodrigo Lindoso será o encar-
regado de proteger a zaga. 
No ataque, Marcos Guilher-
me disputa vaga com Caio 
Vidal. O Colorado enfrenta o 
Furacão a partir das 20h, na 
Arena da Baixada, pela 34ª 
rodada do Brasileirão. O Inter 
é o líder da competição com 
65 pontos. O Furacão aparece 
em 8º, com 45.

INTER. Média de gols marcados nas nove vitórias seguidas é de 2,44 por jogo

Jogadores trocaram camisas com adversários,
algo proibido por conta da pandemia

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Os atacantes Walter 
e Carlos Eduardo, além do 
Athletico-PR, foram puni-
dos pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 
por quebrarem o protocolo 
médico da CBF, que foi cria-
do para as partidas durante a 
pandemia de coronavírus.

Ambos foram conde-
nados com um jogo de sus-
pensão por terem trocado de 
camisa com outros atletas 
após as partidas. O Athleti-
co também foi condenado a 
pagamento de multa em ou-
tros quatro casos envolvendo 
quebra de protocolo.

Walter foi julgado por 
ter trocado de camisa com 
Kevin, do Botafogo, no jogo 
da 28ª rodada do Brasileirão, 
no início de janeiro. A procu-
radoria do STJD denunciou 
os dois jogadores e os clubes. 

O Botafogo aceitou o paga-
mento de multa de R$ 2,5 mil 
a uma entidade beneficen-
te, enquanto o Athletico não 
aceitou a proposta e foi le-
vado a julgamento. Além da 
suspensão de um jogo para 
Walter, o clube recebeu mul-
ta de R$ 5 mil.

A punição a Carlos Edu-
ardo foi pela mesma razão, 
mas no jogo do Flamengo, 
na penúltima rodada, quan-
do ele trocou de camisa com 
Michael. O Flamengo aco-
lheu a punição e também 
pagou multa revertida a en-
tidade beneficente. 

O Athletico não respon-
deu ao pedido e foi levado 
a julgamento, que definiu a 
suspensão de um jogo.

A punição de ambos os 
jogadores tem validade ime-
diata, e eles não poderão jo-
gar contra o Internacional, 
nesta quinta-feira.

ATHLETICO-PR

Walter e Carlos Eduardo 
suspensos por quebra de 
protocolo médico

DA REPORTAGEM

Com dois gols de Alan 
Mineiro e um de Frontini, o 
Vila Nova-GO venceu o Pal-
mas-TO por 3 a 1 pelas oitavas 
de final da Copa Verde 2020. 
O zagueiro João Bernardo 
descontou para os tocanti-
nenses. O jogo único ocorreu 
na terça (2) no Estádio OBA, 
em Goiânia.

Com o triunfo, o Vila 
Nova garante sua classifica-
ção para encarar o Cuiabá 
nas quartas de final, em jo-
gos de ida e volta. O primei-
ro duelo será nesta sexta (5), 
às 19h, na Arena Pantanal. O 
jogo decisivo será segunda 
(8), em Goiânia.

Quem passar deste con-
fronto vai enfrentar na se-
mifinal o vencedor do duelo 
entre Brasiliense-DF e Atléti-

co-GO, que jogam na quinta 
e domingo. Nas oitavas de 
final, o Dourado, atual cam-
peão da competição e com 

Goianos eliminaram o Palmas; confronto em dois jogos

COPA VERDE

Cuiabá abre amanhã quartas
de final contra o Vila Nova

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O zagueiro Ricardo Gra-
ça admitiu que a atual inven-
cibilidade de 16 jogos do Fla-
mengo no clássico incomoda 
o Vasco. Entre 2017 e 2020, o 
time rubro-negro acumula 
sete vitórias e nove empa-
tes. Situação que, ao mesmo 
tempo, na visão do atleta, 
não pode atrapalhar a equipe 
de Vanderlei Luxemburgo na 
luta contra o rebaixamento.

De acordo com ele, o 
Vasco deve pensar no pre-
sente para tentar dar fim ao 
jejum de vitórias contra o 
rival. “Os números com cer-
teza incomodam bastante, 
mas acho que também não 
temos de levar o peso dos jo-
gos passados para agora. Te-
mos que esquecer o passado 
e focar nesse próximo jogo, 
que é o mais importante para 
gente. Tentar acabar isso na 
quinta-feira. Com certeza o 
Vanderlei Luxemburgo sabe 
o que é melhor para tentar-
mos vencer”, disse.

Como o capitão Lean-
dro Castan está suspenso, 
Graça será titular. A escala-

ção foi confirmada por Luxa 
logo após o empate sem gols 
com o Bahia no domingo. Em 
2019, no 4 a 4 pelo Brasileiro, 
o zagueiro também substi-

VASCO

Jejum contra o rival incomoda
zagueiro: “Tentar acabar na 5ª”

Graça atuará no clássico no lugar do suspenso Leandro Castán
tuiu o capitão.

“Aquele último clássico 
eu comecei jogando, o Cas-
tan estava suspenso. Isso já 
passou, fazem dois anos pra-

o acesso para a Série A do 
Brasileiro conquistado recen-
temente, eliminou a Apareci-
dense-GO, com vitória por 2 a 

ticamente. É outro momento, 
outro time. Vamos deixar o 
passado para trás. Será um 
jogo na quinta difícil e preci-
samos ganhar”, completou.

1, na Arena Pantanal. O cam-
peão da Copa Verde garante 
vaga direta na terceira fase 
da Copa do Brasil de 2021.

Foto: Miguel NoroNha

Patrick e Edenilson são pilares do time do Inter
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DA REPORTAGEM

Os motoristas que tra-
fegam pelo bairro Village, em 
Sorriso, devem ficar atentos, 
pois algumas ruas terão mu-
danças de sentido preferen-
cial. As alterações tiveram 
início na segunda (1º) e visam 
melhorar a organização e a 
segurança viária de Sorriso.

Implementada pela Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, Trânsito e Defesa Civil, a 
mudança vale para seis ruas 

SORRISO

Ruas do bairro Village 
terão alterações das 
preferências

As mudanças começaram no início da semana 

Foto: Divulgação

do bairro: São João, São Bor-
ja, Santa Barbara, São Lucas, 
Santa Gertrudes e Santo Ex-
pedito.

Os condutores devem 
prestar atenção na sinaliza-
ção de “Pare” no término das 
vias e nos cruzamentos. Nes-
te primeiro momento, guar-
das municipais de trânsito es-
tarão no trecho da mudança 
para orientar os motoristas e 
prestar apoio às equipes que 
estão fazendo as alterações 
necessárias na sinalização.

Fiscalização se inspira em metodologia 
da Nasa para identificar desmates
DA REPORTAGEM

A equipe da Coordena-
doria de Fiscalização de Flora 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) está 
desenvolvendo um méto-
do para identificar áreas em 
desmatamento mesmo em 
período chuvoso.

Para enxergar através 
das nuvens, a equipe anali-
sa imagens do Sistema SAR 
(Synthetic Aperture Radar, 
Sentinel – I) a partir de uma 
metodologia de classificação 
adaptada da Nasa, agência 
americana de Administração 
da Aeronáutica e Espaço. As 
imagens estão disponíveis na 
ferramenta pública Google 
Earth Engine.

A partir do novo método 
que auxilia a identificação de 
desmates, as equipes apre-
enderam, no primeiro mês 
do ano, 15 maquinários, entre 
tratores, máquinas agrícolas 
e caminhões utilizados no 
desmatamento ilegal na re-
gião amazônica.

“Este é o resultado do 
trabalho da equipe que, 
desde 2019, se esforça para 
buscar novas metodologias, 
métodos e ferramentas para 
análises quantitativas de 
dados por detecção remo-
ta visando ter dados mais 
precisos para fiscalização e 
monitoramento ambiental”, 
avalia o superintendente de 
Fiscalização, Bruno Nasci-
mento.

Durante operação, reali-
zada entre os dias 19 a 29 de 
janeiro, a Sema, em parceria 
com Batalhão de Rondas Os-
tensivas Tático Móvel (Rotam) 
e o 1º Batalhão da Polícia Mi-
litar, fiscalizou quatro áreas 
em Peixoto de Azevedo, Ma-

tupá, Marcelândia e Cláudia.
Além das 15 máquinas, 

uma caminhonete Toyota 
Hilux, duas niveladores e um 

Foto: Sema-mt

Metodologia ajudou a apreender equipamentos logo no primeiro mês do ano

ATRAVÉS DAS NUVENS. Equipes apreenderam máquinas e equipamentos usados em desmatamento

DA REPORTAGEM

Um casal que estava 
desaparecido foi assassi-
nado dentro de uma casa 
em Sinop. Os corpos foram 
encontrados na noite de 
terça (2) e o caso é inves-
tigado pela Polícia Civil. As 
vítimas foram encontradas 
no Jardim São Paulo. Vizi-
nhos estranharam o sumi-
ço do casal e arrombaram 
a porta da residência. Ao 
encontrarem os corpos, 
eles chamaram a polícia.

O casal foi identifica-
do como Michele Macha-
do e Cristiano Santos. 

Ela trabalhava como 
doméstica e ele estava 
desempregado. Michele 
tinha um corte no pesco-
ço. Segundo os vizinhos, 
Cristiano tinha acabado de 

DA REPORTAGEM

Na última semana, o 
prefeito de Nova Mutum, 
Leandro Félix, e o secre-
tário de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos, 
Mauro Manjabosco, es-
tiveram reunidos com o 
secretário Estadual de 
Educação Alan Porto e a 
equipe técnica da pasta 
para tratar de uma parce-
ria entre município e Esta-
do, visando a construção 
da sede própria da Escola 
Estadual da Polícia Militar 
Tiradentes Coronel Celso 
Henrique Souza Barbosa 
na região sul da cidade.

Nova Mutum foi a 1ª 

Michele e Cristiano foram encontrados mortos

SINOP

Casal que estava desaparecido 
é encontrado morto em casa

PARCERIA COM ESTADO

Nova Mutum articula construção da
sede própria da Escola Militar

Foto: Facebook

cidade do interior do es-
tado a ter uma unidade 
da Escola Militar. Este mo-
delo de escola funciona 
de forma integrada com 
a Secretaria de Seguran-
ça Pública e Secretaria 
de Educação e tem como 
objetivo contribuir no pro-
cesso de formação do ci-
dadão.

“Nossa cidade está 
crescendo muito e, neste 
sentido, é cada vez maior 
o número de alunos que 
precisa ingressar na rede 
estadual. Por isso, estamos 
nos mobilizando para a 
construção de uma nova 
escola no modelo militar”, 
destacou Félix.

ser liberado do presídio e 
estava usando tornozeleira 
eletrônica. 

O relacionamento dos 
dois era conturbado e ela 
possuía medida protetiva 

contra ele, mas havia reti-
rado a queixa e reatado o 
relacionamento.

Atualmente, a Esco-
la Militar de Nova Mutum 
atende cerca de 600 alu-
nos do 7º, 8º e 9º ano do 
ensino fundamental e 1º, 
2º e 3º ano do ensino mé-
dio. 

A proposta é triplicar 
essa capacidade com uma 
nova escola que tenha ca-
pacidade de atender cerca 
de 1,2 mil alunos nos tur-
nos matutino, vespertino e 
noturno.

Desde 2020 quando 
era vice-prefeito, Leandro 
Félix vinha demonstrando 
essa necessidade do esta-
do construir novas unida-
des educacionais em Nova 
Mutum devido o constan-

te crescimento de vagas. 
Ele avaliou de maneira 
positiva o encontro com 
Alan Porto e disse que nos 
próximos dias uma equipe 
técnica da Seduc estará 
em Nova Mutum para de-
finições de projetos.

“Foi uma reunião 
muito produtiva, nossa 
proposta é viabilizarmos 
um termo de cooperação 
com o estado onde o mu-
nicípio receberia os recur-
sos e ficaria responsável 
pela execução da obra, 
vamos aguardar a questão 
dos projetos, mas tenho a 
convicção que essa é uma 
parceria praticamente 
consolidada”, avalia.

correntão foram apreendi-
dos. As multas e polígonos 
embargados estão sendo 
calculados pela equipe de es-

critório. As equipes também 
estiveram em Colniza, na 
Reserva Extrativista Guariba 
Roosevelt e entorno. Na ação 

realizada pela Sema, Exército 
Brasileiro e Gerência de Ope-
rações Especiais (GOE) foram 
apreendidas uma motosser-

ra e duas armas de fogo. No 
total, foram embargados 150 
hectares e aplicados R$ 825 
mil em multas.
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Procon-MT auxilia consumidores
nas compras de material escolar
DA REPORTAGEM

Todo início de ano 
pais e estudantes saem à 
procura de materiais es-
colares para o novo ano 
letivo. Neste momen-
to, apesar do apelo das 
marcas, planejamento 
financeiro e consumo 
consciente devem ser 
prioridades. Vale ressaltar 
que ainda enfrentamos 
um período de instabili-
dade sanitária, devido à 
pandemia Covid-19, o que 
requer cuidados como 
distanciamento social 
e uso de máscaras para 
quem vai às compras.Este 
ano, pais de alunos de es-
colas particulares devem 
ficar atentos à quantida-
de de material que não foi 
utilizado no ano anterior, 
já que as escolas tiveram 
as aulas presenciais sus-
pensas e os alunos não 
utilizaram todos os produ-
tos da lista passada. Itens 
como régua, cola, papel, 
lápis de cor, por exemplo, 
podem ser reaproveitados 
este ano.

“Uma atividade ba-
cana é integrar a criança 
à atividade de separação 
e reaproveitamento de 
material escolar, intro-
duzindo a noção de con-
sumo consciente desde 
cedo. E se a escola coletou 
os materiais no início de 
2020, agora deve prestar 
conta sobre eles para que 
possam ser devolvidos ou 
usados novamente”, ex-
plica a coordenadora de 
Educação para o Consu-

mo do Procon-MT, Cristia-
ne Vaz.

É fundamental que 
não haja dúvidas sobre 
os materiais que serão 
comprados, e se surgir al-
guma incerteza o consu-
midor deve procurar um 
representante da escola 
e questionar. Conhecer 
a necessidade do item 
ajuda na decisão sobre a 
qualidade do produto que 
vai comprar.

Outras orientações:
- As escolas são obri-

gadas a fornecer a lista de 
material escolar para que 
os pais dos alunos possam 
pesquisar preços, mas a 
instituição não pode exi-
gir marca nem estabele-
cimento comercial para 
compra do material, que 
deve ser livre a escolha do 
consumidor;

- Algumas institui-
ções de ensino utilizam 
apostilas como material 
didático. Somente para 
este item pode haver exi-
gência de compra em 
determinados estabeleci-
mentos ou na própria es-
cola;

- Na lista de material 
devem constar apenas 
itens de uso individual, ou 
seja, produtos de limpeza, 
copos descartáveis e de-
mais itens coletivos não 
podem ser solicitados. A 
decisão entre comprar 
por conta própria os pro-
dutos ou pagar pelo paco-
te oferecido pela institui-
ção de ensino é sempre 
do consumidor. Além dis-
so, é considerada abusiva 

Foram disponibilizadas 90 vagas para Barra do Garças

ANO LETIVO. Planejamento financeiro e itens proibidos são as principais orientações do órgão
Foto: Divulgação

a cobrança da taxa de ma-
terial escolar sem a apre-
sentação de uma lista;

- Para economizar, 
a dica é evitar materiais 
com personagens, logoti-
pos e acessórios licencia-
dos, que geralmente têm 
preços mais elevados;

- Materiais como co-
las, tintas, pincéis atômi-
cos, fitas adesivas, entre 
outros devem conter in-
formações claras, precisas 
e em língua portuguesa 
a respeito do fabricante, 
importador, composição, 
condições de armazena-
gem, prazo de validade e 
se apresentam algum ris-
co ao consumidor;

- Exija sempre a nota 
fiscal, cheque se os pro-
dutos estão devidamente 
descritos na nota e recuse 
quando estiverem relacio-
nados apenas os códigos 
dos itens, o que dificulta a 
identificação.

DISTANCIAMENTO
SOCIAL
Para auxiliar os clien-

tes durante a pandemia, 
algumas papelarias ado-
taram atendimento por 
telefone ou online, por 
meio de aplicativos de 
mensagens, com serviço 
de entrega. Assim, o con-
sumidor pode solicitar 
orçamentos, tirar dúvi-
das e até mesmo realizar 
compras sem sair de casa, 
evitando aglomerações. 
Vale destacar que, ao en-
viar a lista de materiais 
solicitando orçamento, 
o consumidor não tem a 

obrigação de finalizar a 
compra, ou seja, ele pode 
orçar em diferentes esta-
belecimentos e escolher 

aquele que preferir. E caso 
o consumidor precise ir 
presencialmente às lojas, 
o uso obrigatório de más-

caras deve ser respeitado, 
e a orientação é usar álco-
ol em gel e lavar as mãos 
sempre que possível.


