
PERCEVEJO E FERRUGEM

Sugestão do 
Diário:‘O céu 
da meia-noite’
e ‘Não Fale Com 
Estranhos’

1ª soja com
tecnologias
para manejo

Começando a nossa coluna Espaço 
do Cinema, o Diário do Estado MT 
sugere duas produções para você 
assistir no fim de semana. Para 
quem gosta de filme, “O céu da meia-
-noite”, escrito e dirigido por George 
Clooney é uma adaptação do livro 
de mesmo nome escrito por Lily 
Brooks-Dalton. Para quem prefere 
séries, “Não fale com estranhos” é a 
sugestão britânica que envolve se-
gredos e mais segredos.        Página  - 7

Pesquisadores brasileiros de-
senvolveram a primeira cultivar 
de soja do país com as tecnolo-
gias Block e Shield embarcadas, 
ou seja, possui resistência à 
ferrugem asiática da legumi-
nosa – a mais severa doença 
dessa cultura – e tolerância ao 
percevejo, considerado uma das 
principais pragas do setor. A 
nova soja BRS 539 já está dispo-
nível para a safra 2020/2021.
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Divulgação

Divulgação

ESTADUAL 2021

Ação/SA
e Cuiabá
iniciam as
semifinais

As semifinais do Campe-
onato Mato-grossense 2021 
começam neste fim de semana. 
Enquanto o jogo de ida entre 
Nova Mutum e Operário-VG será 
disputado apenas na terça (4), 
a outra chave terá Ação/Santo 
Antônio e Cuiabá duelando nes-
te domingo (2), às 9h, na Arena 
Pantanal. Vale lembrar que a 
vantagem do Dourado em teoria 
seria o mando de campo, porém, 
as duas partidas serão jogadas 
no principal estádio do estado.
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assessoria

Divulgação

Os débitos de faturas de energia elétrica que forem contraídos no período 
proibitivo de fornecimento poderão ser parcelados em até 24 vezes sem 
juros, correção monetária e multa. Esse é o teor do projeto de lei. Que tem 
caráter social no momento de pandemia em que houve aumento do desem-
prego e perda do poder de compra das famílias.                               Página -3

Aprovada lei que que parcela em
até 24x dívida durante pandemia

ENERGIA ELÉTRICA
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Diante desses números, observamos que 
a vacina contra a desinformação, ou seja, 
o jornalismo e a pessoa do jornalista, tem 
sofrido para exercer a sua função

3 de maio é a data em que se come-
mora o “Dia Internacional da Liberdade 
de Imprensa”, que pode ser defi nida 
como o poder, o direito que um cida-
dão possui de publicar e disponibilizar 
informações através dos meios de co-
municação, normalmente na forma de 
notícias, sem interferência do Estado.

Mas será que esse direito tem sido 
preservado no Brasil e no mundo?

A organização “Repórteres Sem 
Fronteiras” publicou, no dia 19 de abril, 
o resultado de uma pesquisa onde foi 
avaliada a condição dos jornalistas pelo 
mundo no que tange a sua seguran-
ça, os casos de agressões, a autonomia 
dos meios de comunicação e a trans-
parência para se obter informações em 
180 nações.

Os dados revelam que houve uma 
diminuição na possibilidade de se al-
cançar informações ofi ciais do governo 
de diversos países.

Como se isso não bastasse, hou-
ve também aumento no número de 
perseguições, agressões, prisões e até 
mesmo o aumento de casos de mortes 
dos profi ssionais de jornalismo. Segun-
do o levantamento, em 73% dos países 
avaliados os jornalistas estão tendo 
seus trabalhos totalmente ou parcial-
mente limitados.

No Brasil a situação é particularmen-
te preocupante. Informações da FENAJ, 
Federação Nacional dos Jornalistas, 
apontam que em 2020 houve um au-
mento de 105,77% nos casos de violên-

cia contra jornalistas, se comparado ao 
ano de 2019. E fi ca ainda pior se levar em 
consideração os dados do início da série 
histórica.

No ano de 2011, por exemplo, foram 
registrados 62 casos, contra os 428 ca-
sos registrados em 2020. Um aumento 
de quase 700%.

Dentre esses números, houveram 76 
casos de agressões verbais ou ataques 
virtuais, 34 ameaças, 32 casos de agres-
sões físicas, chegando ao absurdo de 
termos dois sequestros e dois assassina-
tos.

É impossível falar de ataques à im-
prensa nos dias de hoje sem mencionar 
o presidente Jair Bolsonaro. Ainda se-
gundo a FENAJ, as tentativas de descre-
dibilizar a imprensa e/ou os profi ssionais 
de jornalismo, somaram 152 casos. Des-
tes, 142 ataques vieram do presidente.

Diante desses números, observamos 
que a vacina contra a desinformação, ou 
seja, o jornalismo e a pessoa do jornalis-
ta, tem sofrido para exercer a sua fun-
ção, que é imunizar a população contra 
o vírus do desconhecimento e das cha-
madas fake News, levando informação 
de qualidade, verifi cando os fatos e des-
mascarando os boatos.

Que a liberdade de imprensa preva-
leça e que possamos todos ter o direito à 
informação ampla e sem restrições, doa 
a quem doer.

Afi nal, fazer jornalismo é publicar 
aquilo que alguém não quer que se pu-
blique. Todo o resto é publicidade.

LUCAS ALEXANDRE DE 
LMEIDA É CIENTISTA POLÍTICO

O ataque à vacina contra a 
desinformação

Mas o GPS que mandou...
sim? Simples: o GPS é uma ferramenta 
tecnológica incrível, praticamente in-
dispensável hoje em dia, que equipa 
a esmagadora maioria dos celulares 
comercializados atualmente, mas não 
é à prova de falhas. Hardware insufi -

ciente, mapas desatualizados, 
problemas com nomes de lo-
gradouros, interpretação incor-
reta, falha na inteligência arti-
fi cial e tantos outros problemas 
podem fazer com que você se 
perca completamente, passan-

do, inclusive, por situações de risco.
Precisamos ter em mente que o 

GPS é uma ferramenta auxiliar, e não 
substitui, de forma alguma, as habili-
dades e conhecimentos necessários 
para deslocamentos e viagens. Con-
fi ar apenas no GPS pode ser uma gran-
de armadilha.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfi l em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Se você, em algum momento, precisar contar apenas com o GPS 
para deslocamento, busque pontos de referência, confi ra no 
mapa (pode ser online) antes de iniciar a “viagem” e pare de vez 
em quando para conferir se tudo está correto. Além disso esteja 
extremamente atento ao trânsito, inclusive em questões básicas, 
como vias preferenciais e de mão única, evitando multas e até 
mesmo acidentes.

CLIC 
FINAL 

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

Os navegadores GPS de uso do-
méstico mudaram a vida das pessoas 
de uma forma extremamente expres-
siva. Antes da popularização desse re-
curso utilizávamos mapas e pedíamos 
informações às pessoas para chegar 
ao destino. Não era a coisa 
mais prática do mundo, mas 
era o que tínhamos à dispo-
sição. Eu, que sempre viajei, 
passei por isso incontáveis 
vezes, errando caminho por 
falhas no mapa (ou mesmo 
em sua análise durante a viagem) e 
seguindo para caminhos totalmente 
fora da realidade por conta de infor-
mações incorretas, intencionais ou 
não.

Naquela época procurávamos in-
formações “seguras”, evitando, ao 
menos, o “trote” de pessoas mal-
-intencionadas. Por conta disso cos-
tumávamos tirar nossas dúvidas com 
policiais e profi ssionais da segurança, 
frentistas de posto de combustível, 
taxistas e outros profi ssionais, ou para 
pessoas de mais idade, com a ideia de 
que isso nos livraria de destinos incor-
retos. Nem sempre dava certo.

Com o GPS passamos a ter a certeza 
de que chegaríamos ao destino pelo 
melhor caminho, sem contratempos. 
Isso, claro, não aconteceu. Como as-

LUCAS A. DE ALMEIDA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) teve sua reputação abalada quando o presiden-
te, Antonio Barra Torres, médico e contra-almirante, 
acompanhou sem máscara o presidente Jair Bolsona-
ro em manifestação de março de 2020.

Depois houve a suspensão de ensaio clínico com 
a Coronavac por efeito adverso grave não relacionado 
à vacina do Butantan. As suspeitas de interferência 
política esmaeceram quando a agência chancelou 
o uso emergencial da Coronavac e da Covishield, do 
consórcio AstraZeneca/Oxford. A apresentação minu-
ciosa de dados e razões, na sessão de 17 de janeiro, 
evidenciou a ação técnica e escorreita de um órgão 
de Estado.

O prestígio reconquistado pela Anvisa se subme-
te a novo teste com sua recusa a aprovar a vacina Spu-
tnik V, do Instituto Gamaleya de Moscou. A decisão 
unânime da diretoria desencadeou despropositada 
reação de Kirill Dmitriev, diretor do fundo soberano 
russo que bancou o desenvolvimento do imunizante.

Dmitriev acusou a agência de ceder a demandas 
geopolíticas provenientes dos Estados Unidos, segun-
do ele de maneira antiprofi ssional e mentirosa. A se-
guir, ameaçou processá-la por difamação, ao supos-
tamente espalhar informações falsas e imprecisas, de 
modo intencional, sobre o produto.

Entende-se que a dezena de governadores in-
teressados em reforçar a prevenção com a Sputnik, 
diante da inépcia federal, fi quem frustrados com o 
parecer negativo. Mais obscuras são as pressões nos 
bastidores brasilienses.

Tal movimentação não pode criar atalhos para 
contornar os obstáculos levantados pela Anvisa. A 
agência apresentou argumentos sólidos, segundo 
especialistas, para não concluir a análise antes que o 
fabricante demonstre de maneira cabal a segurança 
do imunizante.

Houve várias inconformidades e informações 
defi cientes apontadas. Chamou a atenção, acima de 
tudo, a questão da presença de adenovírus ativos en-
tre os vetores empregados na vacina, que deveriam 
ser inativados. Cumpre ao Gamaleya e a Dmitriev 
comprovar com evidências, e não arroubos retóricos, 
que esse risco fi ca dentro de limites estipulados so-
beranamente.

Como qualquer órgão estatal, a Anvisa não está 
acima de críticas. Entretanto estas têm de ser funda-
das na ciência e nas melhores práticas, não na trucu-
lência descabida de partes interessadas.

Editorial

Anvisa sob pressão

“ATENDIMENTO
ESPIRITUAL”
O deputado estadual Dilmar Dal’Bosco 

emplacou lei que garante “atendimento espi-
ritual” aos pacientes internados nos leitos e 
nas UTIs. A medida foi sancionada pelo Go-
verno do Estado e publicada no Diário Ofi cial. 
Segundo a lei, o atendimento ocorrerá desde 
que demandada pelo paciente ou um de seus 
familiares e deverá respeitar as normas sani-
tárias vigentes, protocolos das instituições e a 
condição clínica do paciente. “As instituições 
de saúde devem afi xar em local acessível os 
protocolos relacionados à prestação espiritu-
al”, diz trechos da publicação.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

RESPIRADORES
PARA HOSPITAL
DE CAMPANHA
O Hospital de Campanha de Sinop, que aten-

de exclusivamente pacientes com Covid, foi 
contemplado com 10 respiradores para o enfren-
tamento ao coronavírus. A Sinop Energia reali-
zou o investimento de R$ 421 mil na compra dos 
aparelhos doados à Secretaria de Saúde. A ceri-
mônia de assinatura de entrega dos equipamen-
tos contou com a presença do diretor-presidente 
da empresa, Ricardo Padilha, o prefeito Roberto 
Dorner, e o secretário de Saúde, Valério Gobatto. 
A companhia acredita na parceria entre inicia-
tiva pública e privada como mola propulsora no 
combate aos problemas ocasionados pela pande-
mia.

Crédito: Djeferson Kronbauer/Power Mix
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A decisão unânime da diretoria desencadeou 
despropositada reação de Kirill Dmitriev, diretor 
do fundo soberano russo que bancou o desenvol-
vimento do imunizante“ “ Quatro pessoas morreram em um acidente entre o carro em que esta-

vam e um caminhão na MT-249, em Nova Mutum, na noite de quinta (29). 
Um quinto ocupante do veículo foi socorrido e encaminhado ao hospital 
com ferimentos. O motorista do caminhão não precisou de atendimento 
médico e foi liberado. À Polícia Civil, ele disse que trafegava sentido Mutum 
a São José do Rio Claro, quando o motorista do carro saiu de trás de outro 
caminhão que estava chegando em Nova Mutum e entrou na pista que ele 
seguia, batendo ao lado direito do veículo que ele dirigia. As causas do aci-
dente são investigadas pela Polícia Civil.
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Sinfra garante conclusão de obras 
de pavimentação e pontes em 2021
DA REPORTAGEM

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, percor-
reu cerca de 600 quilômetros 
da MT-100 nos municípios 
de Araguainha, Ponte Bran-
ca, Ribeirãozinho, Torixoréu, 
Barra do Garças, Pontal do 
Araguaia, Araguaiana e Co-
calinho vistoriando as condi-
ções da rodovia e das obras 
de pavimentação e pontes 
executadas pelo Governo de 
Mato Grosso. A expectativa é 
de que as obras sejam finali-
zadas ainda neste ano.

O objetivo da vistoria foi 
verificar os serviços executa-
dos, o cumprimento do cro-
nograma e, principalmente, 
a qualidade das obras em an-
damento, segundo o secre-
tário que, em cada obra, pas-
sou orientações precisas aos 
engenheiros responsáveis de 
como os serviços devem ser 
executados. 

Segundo o secretário, 
as obras na região são impor-
tantes e precisam ser acom-
panhados passo a passo, pois 
a MT-100 é considerada uma 
rodovia estruturante na re-
gião do Araguaia, já que in-
terliga os municípios do Vale 
do Araguaia ao Sul de Mato 
Grosso, sendo muito utilizada 
para o escoamento de gran-
de parte da produção agríco-
la.

“É uma determinação 
do governador Mauro Men-
des que a gente conclua a 
MT-100. Vistoriamos as pon-
tes que precisam ser executa-
das, os encabeçamentos que 
precisam ser feitos, as corre-
ções nas pistas que precisam 
ser feitas. Teve a detonação 
na Serra de Araguainha, em 
maio teremos a detonação da 
Serra da Arnica e há um com-
promisso das empresas que 
estão trabalhando na MT-100, 
de entregar essas obras em 
dezembro deste ano” disse.

Em Araguainha, foram 
vistoriados vários trechos de 
obras em andamento na ci-
dade. Ao todo, será asfaltado 
um trecho de 29,3 quilôme-
tros entre Araguainha e Pon-
te Branca. 

Já em Ponte Branca fo-
ram vistoriados outros 20 qui-
lômetros do entroncamento 
da MT-463, no município, até 
o acesso ao município de Ri-
beirãozinho. 

Ainda em Ponte Bran-
ca, também foi vistoriada 
a ponte de concreto sobre 
o Córrego Sete Voltas, com 
extensão de 60,5 metros. O 
investimento feito é de R$ 4 
milhões. 

Já em Ribeirãozinho 
são realizados os serviços de 
melhoramento em 45,4 qui-
lômetros do trecho que com-
preende o entroncamento 
da MT-461, que dá acesso a 

MT-100. O objetivo da vistoria foi verificar os serviços executados, o cumprimento do cronograma
Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

ao todo, será asfaltado um trecho de 29,3 km

Proposta abrange dívidas contraídas

Estão em andamento mais de 30 licitações
Equipe de Educação ambiental faz a orientação e

notificação dos proprietários 

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Os débitos de faturas 
de energia elétrica que fo-
rem contraídos no período 
proibitivo de fornecimento 
poderão ser parcelados em 
até 24 vezes sem juros, corre-
ção monetária e multa. Esse 
é o teor do projeto de lei (PL 
264/2021) de autoria do depu-
tado estadual Wilson Santos 
(PSDB) protocolado no dia 19 
deste mês na Assembleia Le-
gislativa.

O parlamentar justifica 
que o projeto de lei tem ca-
ráter social neste momento 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19) em que houve au-
mento do desemprego e per-
da do poder de compra das 
famílias.

“Muitos trabalhadores 
encontram-se desemprega-
dos e sem condições sequer 
de prover a alimentação bá-
sica às suas famílias. Além 
disso, um número significati-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O secretário de Governo 
de Colíder, Ed Motta, desta-
cou que a atual gestão muni-
cipal tem trabalhado com um 
ritmo avançado para promo-
ver as mudanças que a popu-
lação espera.

“Temos alcançado bons 
resultados nesses primeiros 
quatro meses de governo em 
todos os segmentos. Isso se 
deve à determinação do pre-
feito Maninho, que está em 
atividade todos os dias, desde 
às 05h. 

Ele mantém a equipe 
motivada e focada em apre-
sentar resultados”, afirmou.

Motta exemplificou que 

vo dos que contraíram a Co-
vid-19 realizam o tratamento 
em domicílio, o que aumenta 
mais ainda a necessidade de 
continuarem a ter o forneci-
mento ininterrupto de ener-
gia elétrica e o parcelamento 
ajuda a aliviar o bolso”, afir-
ma.

Na segunda-feira (26), 
foi promulgada pela Mesa Di-
retora da Assembleia Legis-
lativa a Lei 11.339, que proíbe 
o corte no fornecimento de 
energia elétrica dos consu-
midores de baixa renda pelo 
período de 90 dias.

A mesma lei assegura 
que o consumidor vai ter o 
direito de parcelar em até dez 
parcelas o pagamento das 
dívidas no período proibiti-
vo do fornecimento de ener-
gia, incluindo a possibilidade 
de quitação dos débitos no 
cartão de crédito. Porém, o 
deputado Wilson Santos de-
fende que 24 parcelas favore-
çam mais as famílias de baixa 

as licitações para as compras 
governamentais, por deter-
minação do prefeito, são pra-
ticamente todas feitas de for-
ma presencial.

“Isto contribui para que 
a maioria das empresas parti-
cipantes seja do próprio mu-
nicípio. 

O prefeito quer apoiar 
as empresas locais e realizar 
as compras nos comércios de 
Colíder, por isso as licitações 
são presenciais”, explicou.

O secretário destacou 
que estão em andamento 
mais de 30 licitações para 
compra de equipamentos e 
prestações de serviços que 
possam dar sequencias ao 
bom trabalho que a atual 
gestão vem desenvolvendo.

PROJETO DE LEI

consumidor pode pagar faturas 
de energia em até 24 vezes

COLÍDER

Secretário aponta ações de  
melhoria para o município

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de-
senvolve trabalho de cons-
cientização e orientação 
junto aos proprietários de 
chácaras e sítios de Sinop, os 
alertando para a necessida-
de de manutenção das áre-
as rurais. O objetivo é evitar 
queimadas no período de es-
tiagem da chuva e extinguir 
locais propícios a depósitos 
irregulares de lixos em de-
corrência da falta de manu-
tenção.

O trabalho realizado 
pela equipe de Educação 
Ambiental da pasta, desde o 
início desta semana, consiste 
na visita, orientação e notifi-
cação dos sitiantes e chaca-
reiros, para a realização de 
gradiação, carpinagem, rea-
lização de aceiros, remoção 
de lixos e contenção do mato 
alto. A ação tem por finalida-
de reduzir o acúmulo de lixo, 
mato alto e ocorrência de in-
cêndios.

Em Mato Grosso, histori-
camente, a estiagem da chu-
va estende por quatro meses 

e os indicadores da umidade 
relativa do ar chegam a re-
gistrar medidas abaixo dos 
10% em alguns dias. Neste 
período a temperatura ope-
ra acima dos 34 graus, o que 
aumenta significativamente, 
os riscos de incêndios de ori-
gem natural em decorrência 
da vegetação seca.

Com o trabalho realiza-
do pela pasta e o aceite por 
parte dos sitiantes e chaca-
reiros, espera-se que os nú-
meros de incêndios provo-
cados por ação do homem 
ou naturais, quando iniciado 
pelo superaquecimento da 
ação climática.

Essa ação tem como 
base a Lei Complementar 
116/2015 que especifica a 
responsabilidade do pro-
prietário em promover a 
manutenção da área. Caso a 
determinação não seja cum-
prida, o dono fica suscetível 
a recebimento multa. Em 
casos de queimadas, a multa 
varia de 75 (até 100m² atin-
gido) à 750 Unidades de Re-
ferência (UR) por hectare de 
área consumida pelo fogo. 
Em caso da não manuten-
ção, a multa é de 500UR por 
hectare.

PREVENÇÃO

Meio ambiente orienta 
proprietários de áreas
rurais sobre as queimadas

Ribeirãozinho, até o entron-
camento da MT-466, em To-
rixoréu.

Nesse trecho, contudo, 
os serviços deverão ser me-
lhorados, de acordo com o 

secretário. “Essa obra não me 
deixou contente. Pelo contrá-
rio. 

Fiquei bem chateado. 
Mas as providências serão to-
madas”, afirmou o secretário.

renda. “É o número suficiente 
de parcelas que evita o sacri-

fício financeiro dos mais po-
bres”, argumenta.
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Brasil desenvolve primeira soja 
com tecnologias para manejo
DA REPORTAGEM

Pesquisadores brasilei-
ros desenvolveram a primeira 
cultivar de soja do país com 
as tecnologias Block e Shield 
embarcadas, ou seja, possui 
resistência à ferrugem asiá-
tica da leguminosa – a mais 
severa doença dessa cultura 
– e tolerância ao percevejo, 
considerado uma das princi-
pais pragas do setor. A nova 
soja BRS 539 já está disponí-
vel para a safra 2020/2021.

Desenvolvida em parce-
ria entre a Embrapa e a Fun-
dação Meridional, a BRS 539 
é uma soja convencional que 
agrega a tecnologia Shield, li-
nha de cultivares de soja que 
apresentam genes de resis-
tência à ferrugem-asiática, 
oferecendo uma proteção ex-
tra para o produtor. 

A tecnologia não dis-
pensa o uso de fungicidas, 
mas proporciona maior se-
gurança no manejo da ferru-
gem da soja.

“A cultivar Shield é uma 
ferramenta genética impor-
tante no contexto do manejo 
integrado. 

Essa tecnologia propor-
ciona maior eficiência e se-
gurança ao manejo químico 
da doença”, explica o pesqui-
sador da Embrapa Soja Car-
los Lásaro Pereira de Melo.

Outro diferencial é que 
a BRS 539 é do portfólio da 
tecnologia Block, presente 

apenas nas cultivares Embra-
pa. “As cultivares BRS com 
essa genética ampliam a pro-
teção da lavoura ao ataque 
dos percevejos que sugam 
as vagens e os grãos de soja, 
provocando perdas de quali-
dade e produtividade. Apesar 
de não dispensarem o uso 
de inseticidas, as cultivares 
Block permitem melhor con-
vivência com os insetos no 
campo”, explica Melo.

CARACTERÍSTICAS
Além de aliar as tecno-

logias Shield e Block, a culti-
var apresenta alto potencial 
produtivo e manutenção de 
estabilidade de produção. 
Em testes experimentais re-
alizados por três safras, em 
diferentes ambientes de pro-
dução das macrorregiões so-
jícolas (1 e 2), a BRS 539 mos-
trou altas produtividades.

“Inclusive apresentou, 
em alguns desses ambientes, 
potencial produtivo acima de 
90 sacas/ha (ou 5.400 kg/ha), 
superando as cultivares mais 
produtivas do mercado com 
as quais foi comparada”, re-
lata Melo. Na safra 2019/2020, 
de acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a média de produ-
tividade da soja brasileira foi 
de 3.379 kg/ha.

O pesquisador Rafa-
el Petek reforça ainda que 
essa cultivar é convencional 
(não transgênica) e perten-

Foto: Divulgação

Tecnologia tem tolerância ao percevejo, uma das principais pragas do setor 

PERCEVEJO E FERRUGEM. Resistência à ferrugem asiática da leguminosa, a mais severa doença dessa 
cultura

ce ao grupo de maturidade 
6.1. “É uma cultivar precoce, 
que permite semeadura an-
tecipada, viabilizando plantio 
do milho safrinha na melhor 
época, nas regiões de indica-

ção da cultivar na macrorre-
gião sojícola 2 (Paraná, São 
Paulo e Mato Grosso do Sul) 
e viabiliza a sucessão/rota-
ção com culturas de inverno 
na macrorregião 1 (Paraná, 

DA REPORTAGEM

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
vai oferecer à iniciativa priva-
da a oportunidade de parce-
rias na gestão e uso de suas 
unidades de armazenagem. 
O primeiro passo foi dado 
durante reunião do Conse-
lho do Programa de Parce-
rias de Investimentos (CPPI) 
para deliberar sobre novos 
empreendimentos a serem 
qualificados no âmbito do 
programa.

A inclusão da estatal 
permite o início de estudos 
para a definição de modelos 
para essas parcerias, iniciati-
va que deve garantir avanços 
nas ações de suporte à agro-
pecuária e à operacionaliza-
ção dos programas sociais no 

DA REPORTAGEM

Nos próximos dias 5 e 7 
de maio serão realizados mais 
dois leilões de bens oriundos 
dos combates ao tráfico de 
drogas e ao crime organizado. 
Os certames são feitos pela 
Secretaria Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas (Senad) e 
em Mato Grosso são organi-
zados pela Adjunta de Justiça 
da Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública (Sesp-MT). A 
expectativa é arrecadar mais 
de R$ 3 milhões com os dois 
certames.

CLAUDIO LEITE PIMENTEL

E novamente estamos 
na época de ajustar contas 
com o Leão da Receita Fe-
deral. As declarações de ren-
da deverão ser apresentadas 
até o dia 31 de maio, portanto 
logo ali. E, para esta tarefa, 
algumas dicas são importan-
tes:

(a) Junte todos os seus 
comprovantes de rendimen-
tos, de modo a não se esque-
cer de declarar nenhum de 
seus ganhos (salários, distri-
buição de dividendos, doa-
ções em dinheiro, receitas 
de aluguéis, prêmios e bônus 
por desempenho, indeniza-
ções, pensões etc.);

(b) Verifique se você tem 
em mãos os informativos de 
suas rendas, que são expedi-
dos por seus empregadores e 
outras fontes de rendas;

(c) Não esqueça que 
nem todas as suas rendas são 
tributadas (dividendos, inde-
nizações etc.), mas todas elas 
têm de ser informadas;

(d) Despesas: junte to-
dos os comprovantes de 
suas despesas e dos seus 
dependentes e certifique-se 
que seus dados estão corre-
tos (CPF especialmente). Se 

o seu dependente ou a sua 
dependente tiver renda, não 
se esqueça de acrescê-las as 
suas rendas;

(e) Certifique-se que 
as despesas que você está 
deduzindo são efetivamen-
te dedutíveis do imposto de 
renda;

(f) Aplicação em PGBL 
ou VGBL tem tratamento tri-
butário diferenciado. Se você 
tiver dúvidas sobre ganhos 
tributários que possa ter so-
bre este tipo de investimen-
to, busque se informar com a 
Receita Federal, com a insti-
tuição onde tenha esta apli-
cação, com algum contador 
ou advogado especialista;

(g) Informe também as 
suas dívidas devidamente 
atualizadas em 31/12(dívidas 
de qualquer natureza);

(h) Não deixe a entrega 
da sua declaração de renda 
para a última hora. Quanto 
antes você entregar melhor 
será, em especial se você ti-
ver restituição de imposto de 
renda.

CLAUDIO LEITE PIMEN-
TEL É ADVOGADO TRIBUTA-
RISTA E SÓCIO FUNDADOR 
DA PIMENTEL & ROHENKO-
HL ADVOGADOS

Objetivo é atrair setor privado concedendo imóveis

POSSIBILIDADE

Conab avalia parcerias com setor 
privado para modernizar armazéns

DIAS 5 E 7

Leilões de gado e veículos deve 
arrecadar mais de R$ 3 milhões

Maio: mês de ajustar 
contas com o Leão

Foto: Divulgação

O primeiro, no dia 5, lei-
loará aproximadamente mil 
cabeças de gados apreendi-
dos no processo de lavagem 
de dinheiro que envolve João 
Arcanjo Ribeiro, acusado de 
liderar o crime organizado 
em Mato Grosso nas décadas 
de 80 e 90. O principal objeti-
vo é desocupar a fazenda Rio 
Novo, que também foi leiloa-
da em março. A expectativa é 
arrematar R$ 3 milhões.

O leilão será do tipo 
maior lance, exclusivamente 
online, em razão da pande-
mia. O rebanho foi dividido 

Santa Catarina e São Paulo)”, 
detalha Petek ressaltando 
que a cultivar, além da ferru-
gem, também é resistente a 
outras doenças da soja como: 
cancro da haste, mancha 

país.
A ideia é atrair o setor 

privado concedendo imóveis 
que não atendem mais os 
objetivos da empresa, como 
prédios, fazendas, terrenos e 
armazéns anteriormente en-
cerrados, e obter como con-
trapartida o investimento na 
rede ativa da Companhia.

A alternativa deve ala-
vancar a manutenção e de-
senvolvimento dos equipa-
mentos públicos, com uma 
necessidade menor de uti-
lização do orçamento da 
União. Análises internas e dis-
cussões com especialistas da 
área de concessões, além do 
constante acompanhamento 
pela Secretaria Especial do 
Programa de Parcerias de In-
vestimentos (SPPI), revelam 
que as necessidades da Com-

panhia têm forte correlação 
com o objetivo de interação 
entre o Estado e a iniciativa 
privada para a execução de 
empreendimentos públicos 
de infraestrutura.

Foram autorizados es-
tudos para 205 imóveis do 
portfólio de ativos imobi-
liários da empresa para a 
elaboração dos modelos de 

parceria. A partir de agora, a 
Secretaria Especial do Pro-
grama de Parcerias de In-
vestimentos (SPPI) vai atuar 
junto à Conab para identifi-
car os tipos de ações com o 
setor privado que resultem 
na otimização operacional 
dos armazéns, bem como na 
melhoria e continuidade dos 
serviços.

em lotes. Para visitar e exami-
nar o gado, o agendamento 
deve ser solicitado pelo e-mail 
cuiaba.nucleo@sbjud.com.
br. Vale ressaltar que os lotes 
estão situados na Fazenda Rio 
Novo, a cerca de 31 km de Po-
coné. Os interessados podem 
acessar o site www.superbid.
net, no dia 5, às 14h.

Já no dia 7 ocorrerá o lei-
lão de 20 lotes contendo veí-
culos, motocicletas e sucatas, 
também do tipo maior lance, 
e totalmente eletrônico. A es-
timativa é arrecadar cerca de 
R$ 138 mil. 

Os produtos são oriun-
dos de processos criminais 
envolvendo tráfico de drogas 
e lavagem de dinheiro.

Os bens móveis poderão 
ser examinados nos dias 4 e 
5, nos endereços indicados 
em cada lote, apenas em dias 
úteis e em horário comercial, 
mediante agendamento pelo 
e-mail cuiaba.nucleo@sbjud.
com.br. O leilão será realiza-
do às 14h30. Os interessados 
precisam se cadastrar no site 
www.maisativojudicial.super-
bid.net com pelo menos 48 
horas de antecedência.

“olho-de-rã”, podridão parda 
da haste, podridão radicular 
de Phytophthora e modera-
damente resistente ao oídio 
e ao nematoide-das-galhas 
(Meloidogyne javanica).



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 - 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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A empresa CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ. 
28.731.325/0012-16, torna público que requereu à SEMA a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) de Ampliação, no município de Colniza/MT. Não 
EIA/RIMA. Acácia Florestal Engenharia (66) 3532-3297).

COMPANHIA AGROPECUARIA AGROSAN, CNPJ: 
04.939.757/0001-04 torna público que requereu à SEMA - Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licença Florestal – LF 
para atividade de Manejo Florestal da Propriedade denominada 
Fazenda Agrosan, sob o número do CAR MT104970/2017, lo-
calizada no município de Juara/MT. Não EIA/RIMA.

DIEGO ANTUNES DOS SANTOS, DM ART VISUAL, CNPJ n° 
09.626.404/0001-60, torna público que requereu junto à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, o pedido para a Licença Prévia, de Instalação e Operação, 
em que a mesma se situa-se na Avenida dos Jatobás, n° 1064, 
Centro, CEP 78.556-560, no município de Sinop - Mato Grosso, 
para a atividade gráfica de impressão.

Adonilson Antonio de Souza, CNPJ: 559.259.101-25 torna 
público que requereu à SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de Manejo 
Florestal Sustentável da Propriedade denominada Fazen-
da Talismã, Matricula 3.254 e 12.991, sob o número do CAR 
MT72523/2019 e MT175396/2019 , localizada no município de 
Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

FARMÁCIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA, CNPJ: 
15.024.904/0001-24, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) para a atividade 
de:41.10-7-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários 
(condomínio vertical – comercial e escritórios). Endereço: Av. 
Natalino João Brescansin, Quadra 15-B, Lote 09, Bairro Centro. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SANTA CARMEM  - MT 
VISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 – SRP 16/2021
Processo Administrativo Licitatório Nº 51/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 17/2021 - SRP 16/2021, cujo objeto 
é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA 
CARMEM/MT. Conforme anexo I do edital em conformidade com as dispo-
sições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
039/2009.
1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de San-
ta Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 08:00 às 08:30 horas 
(horário de Brasília-DF) do dia 12 de maio de 2021, com abertura da sessão 
oficial do pregão presencial às 08:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
informações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 30 de abril de 2021.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira - Portaria nº 36/2021 RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 018/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
055/2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 021/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS 
NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAE-
JA, PNAEE, PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Ses-
são 19/05/2021 - Horário: 10:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das 
propostas eletrônicas: das 08h do dia 03/05/2021 às 18h do dia 18/05/2021 
através do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no en-
dereço abaixo ou baixado gratuitamente nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo 
telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton 
José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto 
de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-
9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de abril de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeira Oficial 
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2021

A prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT, torna público a HOMOLO-
GAÇÃO Pregão Pres. Reg. de Preço 11/2021, DO OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA ESCOLA THEODORO JOSÉ 
DUARTE. EM FAVOR DAS EMPRESAS: MR FERNANDES EPP CNPJ: 
15.198.081/0001-53 O valor total de: 59.885,00 (cinquenta e nove mil oitocen-
tos e oitenta e cinco reais).
WANDA MÓVEIS E EQ. LTDA CNPJ:12.358.170/0001-21 O valor total de: 
125,00 (cento e vinte cinco reais)
OLMI COM. E NFORMÁTICA CNPJ: 36.656.877/0001-82 O valor total de: 
62.840,00 (sessenta e dois mil oitocentos e quarenta reais) - Porto Esperidião-
-MT, 30 DE ABRIL DE 2021

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
PREFEITO.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Processo Licitatório Nº 20/2021 Tipo: Menor Preço Global A Comissão Perma-
nente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, No Exercício 
Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº 034/2021 De 21/01/2021, Tor-
na Público Aos Interessados Que Realizará Licitação Na Modalidade Tomada 
De Preços, No Dia 19/05/2021, Às 08h00, Para Contratação De Empresa Vi-
sando A Construção Do Barracão Para A Secretaria Municipal De Transpor-
tes E Obras Públicas – Setop, Para Servir De Garagem Para Os Veiculos E 
Máquinas Pertencentes Ao Municipio De Novo Mundo – Mt, Conforme Espe-
cificações Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível 
No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vis-
ta, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações Das 07h00min 
Às 11h00min De Segunda A Sexta E/Ou No Site Oficial Do Município: Www.
Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 30 De Abril De 2021. Eliel Kuss - 
Presidente Cpl

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 35 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENTA BARROS DA SILVA - ESPÓLIO, Cpf: 
57159394100, Rg: 787.513, Filiação: Maria Benedita da Silva, data de nasci-
mento: 21/03/1972, brasileiro(a), solteiro(a), serv. gerais. atualmente em local 
incerto e não sabido
FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), atual-
mente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 
dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirma-
dos na petição inicial. Ficando advertida de que não havendo resposta será 
nomeado curador especial.
Resumo da Inicial: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, qualificada nos 
autos, ingressou com a presente ação requerendo Liminar de Reintegração 
de Posse do seguinte bem: de Lote 13-A, Quadra 03, Rua 01, Jardim Maria 
Vindilina-II, com área de 150,00m2., na Cidade de Sinop-MT., alega que fir-
mou com a Requerida Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com 
pagamento de 69 parcelas; que, com o referido contrato, mediante cessão de 
direitos, a Requerente outorgou a posse do imóvel a Requerido, na confiança 
de que cumpriria o compromisso; que a Requerida efetuou o pagamento de 08 
parcelas; que, devidamente notificada a saldar a dívida, a Requerida não se 
manifestou. Colacionou Matéria Jurídica e Jurisprudência acerca do assunto e 
formulou os demais pedidos de estilo e reintegração de posse. Valor da Causa 
RS.16.022.49. Pede Deferimento.
Despacho/Decisão: Processo n. 2810-37.2011.811.0015 – Código 155499Vis-
tos em correição permanente.1. Considerando o recebimento do aditamento à 
inicial (fl. 79), retifique-se a D.R.A. quanto ao tipo da ação (RESCISÃO CON-
TRATUAL) e o polo passivo (Espólio de Benta Barros da Silva).2. Outrossim, 
tendo em vista que não há informações acerca da eventual abertura de inven-
tário em nome de Benta Barros da Silva, sendo que ela não teve filhos (fl. 68) e 
seu companheiro não foi localizado (fl. 84), à luz dos princípios da celeridade, 
economia processual, primazia do julgamento do mérito e da instrumentali-
dade das formas, DEFIRO o pedido de fl. 87, de CITAÇÃO EDITALÍCIA do 
“Espólio de Benta Barros da Silva”.3. Intime-se a parte autora, por meio de 
seu advogado, a encaminhar minuta do edital no endereço eletrônico da Se-
cretaria da Vara (snp.2civel@tjmt.jus.br), no prazo de 10 (dez) dias.4. Após, 
promova-se a respectiva citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 
querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 
forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC. Consigne-se, ainda, 
que lhes será nomeado curador especial em caso de revelia.5. Decorrido o 
prazo de resposta e não havendo apresentação de contestação, fica desde 
já nomeado como curador(a) especial (art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) 
Público(a) desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se mani-
festar, no prazo legal.6. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para 
que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.7. Decorrido o pra-
zo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem 
os autos conclusos.8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop, 
06/10/2020.Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, pos-
sa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Noeli Reichert, digitei.
Sinop, 25 de março de 2021. Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciá-
ria-Autorizado art. 1.205/CNGC. Documento Assinado Eletronicamente

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

De acordo com o Art. 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e alterada pela Lei 
8.883/94 e de conformidade com o Processo Licitatório em epígrafe, 
análises e classificação da Proposta, através da Comissão Permanente 
de Licitação, designada Portaria Municipal de n.º 151/2021, de 
15/02/2021; considerando que o presente procedimento licitatório foi 
deflagrado com base na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, que 
trata e institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. HOMOLOGO a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 
002/2021, Processo n.º 026/2021, destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação 
Asfáltica, Terraplanagem e Drenagem Pluvial do Loteamento Residencial 
Renascer no Município de Ipiranga do Norte”, com base no relatório da 
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal e Parecer 
da Procuradoria Jurídica do Município e, ADJUDICO seu objeto à 
BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 25.220.650/0001-73, com sede na 
Rua Dois, s/nº, Quadra 09, Bairro São José, na Cidade de Cuiabá – MT, 
CEP: 78.080-540, vencedora da presente licitação com valor global de R$ 
1.679.943,54 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), compatível com os 
preços referenciais integrantes do processo licitatório.
Ipiranga do Norte/MT, 29 de Abril de 2021.

Orlei José Grasseli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte – MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria Municipal n.° 152/2021, torna público 
para conhecimento de empresas interessadas que realizará Licitação na 
Modalidade Pregão, na forma Eletrônica n.° 006/2021, Tipo Menor Preço 
por Item, em conformidade com as disposições da Lei Federal n.° 10.520, 
de julho 2002, do Decreto n.° 10.024 de 20 de setembro de 2019 e 
subsidiariamente a Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes, Lei Complementar 123/2006 e alterações e o 
Decreto Municipal n.° 003/2010, de 04 de janeiro de 2010, Licitação 
destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha para as diversas secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte”, conforme especificações constantes no 
Edital. Data para cadastro de propostas: a partir das 08h00min do dia 
03/05/2021, a abertura de proposta será realizada dia 13/05/2021, às 
08h00min, a sessão de disputa no dia 13/05/2021, às 09h30min, horário 
de Brasília – DF, local: Portal do Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll.org.br. O Edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, Portal Transparência, Aba Licitações ou 
a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
licitacao@ipirangadnorte.mt.gov.br. Maiores informações no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua dos Girassóis, n.° 387, 
Centro, de segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min (Horário de Mato Grosso), exceto feriados, 
telefone (66) 3588-2000. Ipiranga do Norte – MT, 29 de Abril de 2021.

Ipiranga do Norte-MT, 29 de Abril de 2021.

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira Oficial 
designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna público que 
realizará no dia 14/05/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada ao “Registro de 
Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Engenharia, Serviços de Consultoria, 
Supervisão e Fiscalização de Obras para atender as necessidades do 
Município de Ipiranga do Norte - MT”, 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021

O Município de Marcelândia-MT, no uso de suas atribuições, através de 
sua Fiscal de Atas de Registro de Preços Sra. Adriana Pereira Gonçalves, 
vem por meio deste, NOTIFICAR a empresa ADRIANO DOS REIS 
EIRELI, portadora do CNPJ/MF nº 26.766.947/0001-00, para que no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), realize a entrega dos itens solicitados 
por esta municipalidade através da Nota de Autorização de Despesa nº 
1952/2021 de 09 de abril de 2021, referente a Ata de Registro de Preços 
nº 030/2020 e Pregão Eletrônico nº 013/2020. Informa-se que decorrido o 
prazo sem que haja cumprimento da obrigação, o Município de 
Marcelândia/MT, tomará as medidas cabíveis ao caso.

EXTRATO NOFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N° 003/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

O Município de Marcelândia-MT, no uso de suas atribuições, através de 
sua Fiscal de Atas de Registro de Preços Sra. Adriana Pereira Gonçalves, 
vem por meio deste, NOTIFICAR a empresa ADRIANO DOS REIS 
EIRELI, portadora do CNPJ/MF nº 26.766.947/0001-00, para que no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), realize a entrega dos itens solicitados 
por esta municipalidade através da Nota de Autorização de Despesa nº 
2223/2021 de 23 de abril de 2021, referente a Ata de Registro de Preços 
nº 030/2020 e Pregão Eletrônico nº 013/2020. Informa-se que decorrido o 
prazo sem que haja cumprimento da obrigação, o Município de 
Marcelândia/MT, tomará as medidas cabíveis ao caso.

EXTRATO NOFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N° 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA



DA REPORTAGEM

Desde o início da tem-
porada, o Vasco não esconde 
de ninguém que a Série B, 
marcada para começar no úl-
timo fim de semana de maio, 
é a prioridade em 2021. A um 
mês do início da competição, 
os preparadores Daniel Félix 
e Tiago Melsert traçam metas 
para fazer o futebol intenso 
pregado por Marcelo Cabo 
prosperar na Segunda Divi-
são.

Sabe-se que a parte físi-
ca é fundamental na Série B, 
competição marcada por gra-
mados acidentados e adver-
sários com futebol de muita 
pegada e entrega, ainda mais 
quando estes se deparam 
com gigantes como o Vasco.

De olho nisso, Daniel e 
Tiago focam no fortalecimen-
to de jogadores como Talles 
Magno, MT e Marquinhos Ga-
briel. O primeiro sofreu en-
torse no joelho esquerdo, em 
março, e o segundo, no mes-
mo mês, apresentou lesão na 
vértebra lombar L5. Marqui-
nhos, que pouco atuou em 
2020, tem atenção especial 

VASCO

Preparação para Série
B foca em intensidade

para poder sobressair na com-
petição.

No Vasco desde o início 
do ano, Daniel Félix afirma 
que a preparação física do 
Vasco tem como uma de suas 
metas fazer de Talles Magno 
um jogador mais pronto para 
embates corporais e espera 
vê-lo jogando na Taça Rio. Fé-
lix vê a joia em momento de 
muita motivação.

“Talles já está na fase 4 
da nossa transição. Quatro já 
para cinco, o que significa que 
já faz trabalhos gestuais mui-
to próximos dos que aconte-
cem nos treinamentos e nos 
campos. Já está sendo quase 
liberado para a preparação fí-
sica. Para que a gente a par-
tir daí possa aplicar as cargas 
de suporte aos jogos. Já está 
num momento final, a nossa 
ideia é utilizar os próximos jo-
gos da Taça Rio como prepa-
ração para que ele possa ter 
uma minutagem baixa e che-
gar no início da Série B muito 
melhor preparado e já sem 
nenhum tipo de problema no 
joelho, performando pelo me-
nos no nível fisicamente que 
ele estava anteriormente”.

Daniel Félix orienta Marquinhos Gabriel e Ernando em 
trabalho na academia

Foto: RaFael RibeiRo

Foto: PedRo Souza

Valtteri Bottas no GP de Portugal de 2021

Mariano em ação pelo Atlético contra o América de Cali 

FÓRMULA 1

Portimão terá segunda zona
DRS para o GP de Portugal

ATLÉTICO-MG

Mariano celebra maior assiduidade
DA REPORTAGEM

Mariano chegou ao 
Atlético-MG no meio de 2020, 
solicitado por Jorge Sampa-
oli, e houve quem apostasse 
que o experiente lateral di-
reito assumiria a titularidade 
de imediato. Não aconteceu. 
Guga seguiu no time princi-
pal, e Mariano fez só 11 par-
tidas em toda a temporada 
sob comando do argentino. 
A assiduidade em campo au-
mentou muito em 2021. Já 
são 10 jogos em 13 possíveis 
na temporada. O próprio Ma-
riano ajuda a explicar o que 
mudou.

“O Sampaoli tinha um 
estilo de jogo em que o late-
ral fazia o terceiro zagueiro. 
Penso eu que, pela minha 
característica de atacar mais, 
e de perder um pouco a ve-
locidade, o Guga, por ser um 
jogador mais jovem e por ter 
uma velocidade (maior), (foi o 
escolhido como titular). Pen-
so que foi isso. O estilo de 
jogo do Cuca é bem diferen-
te. É uma formação de linha 
de quatro (na defesa). 

Os laterais saem opos-

DA REPORTAGEM

Uma segunda zona 
DRS foi adicionada a Por-
timão, enquanto a zona já 
existente foi encurtada, para 
o Grande Prêmio de Portu-
gal de Fórmula 1 neste final 
de semana. A F1 regressou a 
Portugal em 2020 após uma 
ausência de 24 anos e cor-
reu no circuito de Portimão 
pela primeira vez.

Naquela ocasião, uma 
zona DRS estava instalada 
ao longo da reta principal, 
mas para o próximo even-
to uma segunda zona foi 
adicionada. Essa nova zona 
ficará localizada entre as 
curvas 4 e 5, com o ponto de 
detecção 35 metros antes da 
subida à esquerda, e o ponto 
de ativação 180 metros após 
a saída.

A zona DRS existente 
também foi reduzida em 
comparação com o evento 

tos, não juntos. Às vezes sim, 
juntos, mas não sempre”, dis-
se.

Assim como Jorge Sam-
paoli, Cuca também já havia 
comandado Mariano antes 
de trabalharem juntos no 
Atlético. Foi em 2009, no Flu-
minense. Com o atual trei-
nador, ao contrário do que 
aconteceu durante a passa-
gem do argentino, a disputa 
por titularidade na lateral di-
reita está totalmente aberta. 
Outro fator apontado por Ma-
riano para a evolução é a rea-
daptação ao futebol brasilei-
ro, segundo ele, já concluída.

“Já vou pra quase um 
ano neste retorno ao Brasil. 
Tem uma adaptação. Creio 
que já estou adaptado ao es-
tilo de jogo do Brasil, do Mi-
neiro, da Libertadores. Hoje, 
me considero, sim, adaptado 
e pronto pra jogar e ajudar o 
Atlético. Já tenho 10 jogos no 
começo da temporada. Isso é 
importante. É estar crescen-
do, ajudando. O mais impor-
tante é começar a tempora-
da jogando, estando junto 
dos companheiros e no mes-
mo ritmo”.

de 2020. 
O ponto de detecção 

será agora 65 metros após a 

Foto: RePRodução

saída da curva 15 e o ponto 
de ativação 245 metros após 
a curva 15. 

Esta é uma redução de 
120 metros em comparação 
com o ano passado.
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Ação e Cuiabá iniciam semifinais
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

As semifinais do Cam-
peonato Mato-grossense 
2021 começam neste fim de 
semana. Enquanto o jogo 
de ida entre Nova Mutum e 
Operário-VG será disputado 
apenas na terça (4), a outra 
chave terá Ação/Santo Antô-
nio e Cuiabá duelando neste 
domingo (2), às 9h, na Arena 
Pantanal. Vale lembrar que a 
vantagem do Dourado em te-
oria seria o mando de campo, 
porém, as duas partidas serão 
jogadas no principal estádio 
do estado.

O Ação vem surpre-
endendo nesta temporada. 
Após conquistar o título da 
Segunda Divisão ano passa-
do, a equipe – que nunca fez 
campanhas contundentes na 
elite – se estruturou, montou 
uma base com jovens pro-
messas de Santo Antônio do 
Leverger e, sob o comando do 
rodado técnico Odil Soares, 
fez uma primeira fase digna. 
Foram 4 vitórias, 2 empates 
– incluindo um 0 a 0 com o 
Cuiabá – e 3 derrotas, termi-
nando a primeira fase na 5ª 
posição, com 14 pontos.

Nas quartas de final, 
a equipe encarou o União 
Rondonópolis, e não tomou 
conhecimento do adversário. 
Venceu com tranquilidade o 
jogo de ida por 3 a 1 – perden-
do ainda inúmeras chances 
de ampliar o placar – e ape-

nas administrando na volta, 
com um 1 a 1 que garantiu a 
inédita vaga à semifinal.

Já o Cuiabá dispensa 
apresentações. Disparada a 
melhor equipe do estado, o 
clube se estruturou dentro 
e fora de campo, galgando 
da Série D em 2011 até a eli-
te nacional 10 anos depois. 
Recolocou Mato Grosso na 
Série A após mais de 30 anos 
e se tornou o principal pa-
pão de títulos estaduais. Já 
são 9 conquistas, sendo sete 
delas na última década – foi 
vice em 2012 e ficou pelo ca-
minho em 2016 e 2020. Após 
o acesso à Série A, a equipe 
demorou um pouco mais que 
os demais para iniciar uma re-
formulação. O técnico Alberto 
Valentim acumula experiên-
cia após treinar grandes clu-
bes do Rio, como Botafogo e 
Vasco, e foi contratado junto 
com jogadores experientes, 
com rodagem por grandes ti-
mes, como o goleiro Walter, o 
lateral Uendel, o meia Clayson 
e o atacante Jonathan Cafú 
(ex-Corinthians), o volante Ui-
lian Correia (ex-Bragantino), 
o zagueiro Paulão e o meia-
-atacante Guilherme Pato 
(ex-Inter), entre outros.

Agora, para retomar a 
hegemonia estadual, o Dou-
rado terá a difícil tarefa de 
passar pelo Ação, que tem 
um conjunto coeso e rápida 
transição entre defesa e ata-
que.

DOMINGO. Dourado tem a melhor campanha, está invicto e busca 10º título

Cuiabá do capitão Anderson Conceição segue invicto

Foto: divulgação
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A pavimentação do 
bairro Alto da Glória, em Si-
nop, foi retomada após a as-
sinatura do contrato da or-
dem de serviço pelo prefeito 
Roberto Dorner, com a nova 
empresa, que foi a segunda 
colocada na licitação, após a 
desistência da primeira. O ato 
de assinatura foi realizado no 
começo desse mês, com a 
presença de autoridades e 
representantes da empresa. 

No canteiro de obras, 
a execução dos serviços de 
drenagem está avançando 
em ritmo acelerado. Os ma-
quinários tem realizado nes-
sa etapa, a escavação das 
ruas e avenidas e instalação 
das tubulações de ligação da 
rede de drenagem das águas 
pluviais. Posteriormente, nas 
próximas etapas, devem ser 
executados os serviços de 
rebaixamento de solo para 
compactação de leito e su-

Há certo fetiche nos sus-
penses que quebram o status 
quo da família de classe mé-
dia comum. No início, todos 
estão felizes, vivendo suas 
vidas normalmente, até que 
um acontecimento vira tudo 
de cabeça para baixo. Um as-
sassinato, um segredo reve-
lado, um desaparecimento: 
tudo já serviu como estopim 
para iniciar uma grande in-
vestigação que prenderá o 
público. Pois bem, Não Fale 
Com Estranhos, série da Ne-
tflix baseada no best-seller 
homônimo de Harlan Coben, 
reúne todos esses ingredien-
tes. Não Fale Com Estranhos 
se aproveita da escolha acer-
tada de ser adaptada como 
uma minissérie. O autor, pro-
dutor-executivo e supervisor 
do roteiro, encaixou os oito 
episódios como um quebra-
-cabeça.

Essa é uma história em 
que no começo tudo são flo-
res. Adam Price (Richard Ar-
mitage) é o pai de uma famí-
lia da classe média britânica 
que tem uma vida perfeita: 
casado com uma esposa que 
o ama, bem-sucedido no tra-
balho e tem um excelente re-
lacionamento com os filhos. 
Tudo estava bem até que 
uma bela mulher desconhe-
cida (Hannah John-Kamen) 
aparece e revela a ele um se-
gredo capaz de acabar com 
o seu casamento. Paralelo a 
isso, também conhecemos a 
detetive Johanna Griffin (Sio-
bhan Finneran), uma mulher 
recém-divorciada e em vias 

Máquina abrindo valas para instalação da rede de
drenagem da água pluvial 

Foto: AssessoriA

bleito, para posterior recebi-
mento da massa asfáltica.

O secretário de Obras e 
vice-prefeito, Dalton Martini, 
tem acompanhado a execu-
ção da obra para garantir que 
seja entregue ainda em 2021, 
como firmado em compro-
misso pela empresa. “Que-
remos que o Alto da Glória, 
que viveu por muitos anos 
no esquecimento, seja con-
templado por obras e que se 
torne o sonho dos moradores 
e dos pioneiros que o inicia-
ram. A nossa administração 
buscou uma empresa séria, 
aqui de Sinop e nós temos 
certeza que vão concluir as 
obras, que já foram iniciadas, 
no prazo previsto”, afirmou.

A obra de pavimentação 
vai contemplar todo o bairro. 
O valor está orçado em apro-
ximadamente R$ 13 milhões, 
com previsão de mais de 75 
mil m² de asfalto, além de 
calçadas com acessibilidade, 
drenagem de águas pluviais 
e sinalização viária.

de se aposentar. Sem saber o 
que fazer com a sua vida, ela 
programa uma viagem há 
muito tempo desejada com 
sua melhor amiga. O pro-
blema é que, dias após de-
cidirem partir, a amiga é en-
contrada assassinada dentro 
de seu próprio restaurante. 
Soma-se uma alpaca deca-
pitada e um adolescente en-
contrado nu e inconsciente 
no meio da floresta. Pronto - 
a curiosidade foi atiçada.

A partir daí, novos segre-
dos, mentiras e mais segre-
dos são revelados como uma 
chuva de plot twists. Além do 
próprio Adam, quase todos 
do elenco secundário, que 
tem bons nomes como Paul 
Kaye e Stephen Rea, pos-
suem algo a esconder.

Pela trama se situar 
em uma pequena cidade da 
Inglaterra, todo mundo co-
nhece todo mundo; além da 
Estranha, nenhum dos perso-
nagens precisa ser apresen-
tado. Para uma comunidade 
tão cheia de segredos, todos 
falam muito. E são intrometi-
dos. Nessas circunstâncias, a 
ideia de que alguém manter 
um segredo começa a pare-
cer improvável, ou melhor, 
impossível.

Com tantos mistérios a 
serem resolvidos, o final pode 
parecer um pouco acelerado, 
mas convence por ser fiel à 
proposta que envolve toda a 
trama de Não Fale Com Es-
tranhos: alguns segredos de-
vem ser levados para o túmu-
lo. Vale a pena!

‘O céu da meia-noite’ é filme sobre
arrependimento, redenção e esperança
DA REPORTAGEM

George Clooney deu 
sorte. O ator terminou a gra-
vação de “O céu da meia-
-noite”, novo filme que dirige 
e estrela, no final de feverei-
ro de 2020 – pouco antes de 
praticamente todas as pro-
duções do mundo serem 
obrigadas a pararem por cau-
sa da pandemia de Covid-19.

“Voltamos e eles disse-
ram: ‘Esse negócio de Covid é 
bem real, e talvez tenhamos 
de encerrar. Mas não se preo-
cupe, só afeta os mais velhos’. 
E eu falei: ‘Ah, só os mais ve-
lhos...’. E eles: ‘É. Pessoas com 
mais de 55 anos’. E eu: ‘O que? 
Mais velhos?’”, conta rindo o 
ator durante entrevista cole-
tiva. A adaptação do livro de 
mesmo nome escrito por Lily 
Brooks-Dalton ainda segue 
disponível na Netflix.

No filme, Clooney inter-
preta um cientista no Ártico 
em um futuro próximo, soli-
tário durante uma catástrofe 
que dizimou a maior parte da 
população mundial. Ele luta 
contra uma doença terminal 
e as forças da natureza para 
avisar a tripulação de uma 
nave espacial, prestes a re-
tornar à Terra após a primeira 
viagem a uma lua habitável, 
que o planeta perdeu a luta 
pela sobrevivência.

Com isso, o público 
acompanha os esforços do 
protagonista solitário no 
meio do gelo e da neve ao 
mesmo tempo em que as-
siste aos astronautas supera-
rem seus últimos desafios na 
volta a um lar condenado.

CRÍTICA
Apesar do apelo em 

ficção científica, a produção 
deposita um ritmo mais di-
nâmico no núcleo do espaço, 
que encontra obstáculos já 

bem familiares para filmes 
de gênero: falta de comuni-
cação, chuva de meteoros, 
uma expedição para fora da 
nave, um radar quebrado.

E enquanto Clooney 
acerta muito bem no visual, 
que chama atenção especial-
mente por ser uma produ-
ção de streaming, nada das 
aventuras dos astronautas 
compensa em seu contexto. 
É apenas no desfecho de sua 

Foto: DivulgAção

Filme de George Clooney foi filmado antes da pandemia

ESPAÇO DO CINEMA. Ficção científica estrelada e dirigida pelo ator George Clooney está disponível na Netflix

DA REPORTAGEM

O cacique Raoni Me-
tuktire, líder do povo Kayapó, 
em Mato Grosso, participou 
ontem (30) de um evento no 
Senado para discutir o en-
frentamento da Covid-19 en-
tre as populações indígenas. 
A discussão também teve a 
participação da ativista in-
dígena do povo Kayapó do 
Pará, Maial Paiakan, de sena-
dores membros da Comissão 
de Meio Ambiente e da Co-
missão de Direitos Humanos 

Raoni Metuktire foi convidado para debater ações para proteger comunidades 

NO SENADO

Cacique participa de evento que discute
enfrentamento da Covid-19 em terras indígenas

SINOP

Pavimentação do Alto
da Glória avança após
retomada das obras

“Não Fale com Estranhos” 
convence com segredos, 
mentiras e... mais segredos

Foto: John lAmpArski

e Legislação Participativa, 
advogados indígenas, e da 
primeira deputada indígena 
e coordenadora da Frente 
Parlamentar Mista em Defe-
sa dos Povos Indígenas, Joe-
nia Wapichana.

Raoni Metuktire é co-
nhecido internacionalmen-
te pela luta em defesa da 
preservação da Amazônia e 
dos povos indígenas. Ele foi 
convidado pelo Senado para 
debater ações para proteger 
as comunidades durante a 
pandemia.

O líder indígena tem 
90 anos e é reconhecido in-
ternacionalmente pela luta 
que articula pelos povos in-
dígenas. Em 1989, ele teve 
um encontro histórico com o 
cantor Sting durante o I En-
contro dos Povos Indígenas 
do Xingu, em Altamira.

Em novembro de 2012, 
Raoni foi recebido pelo pre-
sidente da França, François 
Hollande, no Palácio do Eli-
seu. Na ocasião, o cacique 
pedia a preservação da Ama-
zônia e dos povos que vivem 

na região. No ano passado, 
Raoni foi chamado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro de 
“peça de manobra” usada 
por governos estrangeiros 
para “avançar seus interesses 
na Amazônia”. A declaração 
foi feita após o cacique ter se 
encontrado com o presiden-
te da França, Emmanuel Ma-
cron, em busca de apoio para 
a defesa da Amazônia. Em 
setembro de 2020, o líder in-
dígena foi curado da Covid-19 
após uma semana internado 
em Sinop.

história que Sully e cia. evi-
denciam uma conexão com 
o tema do filme, passando 
grande parte da trama des-
viando nossa atenção do tom 
mais encantador de O Céu 
da Meia-Noite. A produção é 
repleta de acertos. A escolha 
de escalar um outro ator para 
viver o jovem Clooney ao in-
vés de apostar na tecnologia 
de rejuvenescimento é ótima 
(o longa fez um trabalho de 
combinação vocal de Cloo-

ney e Ethan Peck que é sur-
preendente e inovador), e a 
habilidade de retratar a falta 
de gravidade nas cenas de 
espaço é chamativa. Mas o 
brilho real na história de Clo-
oney está em cada vez que o 
longa medita e leva consigo 
seu telespectador. Sem as 
distrações de histórias que já 
vimos antes, O Céu da Meia-
-Noite é um filme quieto, que 
retrata lindamente a sensa-
ção de isolamento.
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