


FIQUE DE OLHO

Setor produtivo 
cobra agilidade
no julgamento do 
marco temporal

5 acessórios
que não
deveríamos
usar no carro

Após um pedido de vista 
do ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, o julga-
mento sobre aplicação da 
tese do “marco temporal” 
na demarcação de terras 
indígenas no país segue 
suspenso. Em Mato Grosso 
entidades e produtores pe-
dem agilidade na resolução 
desse impasse.            Página  - 4

Equipar o carro com aces-
sórios que acrescentam 
alguma funcionalidade ou 
apenas mudam o visual é 
um hábito bastante popu-
lar no Brasil. Porém, alguns 
desses itens são proibidos 
ou permitidos com restri-
ções - eles precisam estar 
de acordo com o que diz a 
legislação de trânsito.
                Página  -8

DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

GUINNESS BOOK

Designer
reconstrói
casco de
jabuti

O designer Cícero 
Moraes, que é de Sinop, 
entrou para o “Guinness Book 
2022” – o livro dos recordes 
–, lançado no último dia 14, 
após reconstruir o casco de 
um jabuti que perdeu a pro-
teção durante um incêndio 
em 2015. Essa foi a primeira 
prótese de casco de jabuti 
feita em impressora 3D no 
mundo.                       Página - 6

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a homolo-
gação do resultado do leilão para concessão de um trecho de mais de mil 
km da BR-163, entre Sinop e Itaituba/PA. O documento declara vencedora 
do certame a empresa Consórcio Via Brasil 163.                                Página -3

ANTT homologa concessão e
empresa assume ano que vem

BR-163-MT/PA
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EDUARDO
BOTELHO
QUER NOME
DE VUOLO

EM FERROVIA DA RUMO
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JAKE RECUSA
DESAFIO DE
BELFORT:
“ESTÁ VELHO”

AGRICULTORES
RECEBEM
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No entanto, apesar do alto nível de incerte-
za, o melhor parecer científi co atual sugere 
que é necessária uma ação para suavizar e 
se adaptar

As mudanças climáticas impõem novos 
desafi os aos bancos centrais, reguladores e 
supervisores. Recentemente fi z um estudo 
sobre a obra “The green swan” (O cisne verde), 
publicado pelo Bank for International Settle-
ments (BIS), que analisa maneiras de abordar 
os novos riscos dentro do mandato de estabi-
lidade fi nanceira dos bancos centrais.

No entanto, integrar toda análise de ris-
co relacionado ao clima no monitoramento 
da estabilidade fi nanceira é particularmente 
desafi ador por causa da incerteza radical as-
sociada a um fenômeno físico, social e eco-
nômico que está constantemente mudando 
e envolve dinâmicas complexas e reações em 
cadeia.

Eventos fi nanceiramente perturbadores 
podem estar por trás da próxima crise fi nan-
ceira sistêmica. Os bancos centrais têm um 
papel a desempenhar para evitar tal resulta-
do, inclusive buscando melhorar sua compre-
ensão dos riscos relacionados ao clima por 
meio do desenvolvimento de análises pros-
pectivas baseadas em cenários.

Mas os bancos centrais sozinhos não po-
dem mitigar as mudanças climáticas. Este 
complexo problema de ação coletiva requer 
ações coordenadas entre muitos players, in-
cluindo governos, setor privado, sociedade 
civil e a comunidade internacional.

Os bancos centrais podem, portanto, ter 
um papel adicional a desempenhar, ajudan-
do a coordenar as medidas para combater as 
mudanças climáticas. Isso inclui políticas de 
mitigação do clima, como preços de carbono, 
a integração da sustentabilidade nas práticas 
fi nanceiras e estruturas contábeis, a busca 
por uma política adequada e o desenvolvi-
mento de novos mecanismos fi nanceiros a 

nível internacional.
Todas essas ações devem ser tratadas de 

forma adequada, pois são essenciais para pre-
servar a estabilidade fi nanceira (e de preços) 
de longo prazo na era das mudanças climáti-
cas. Um crescente corpo de pesquisa por aca-
dêmicos, bancos centrais e instituições inter-
nacionais, incluindo o BIS, concentra-se nos 
riscos relacionados ao clima.

Esses estudos mostram que os problemas 
físicos vinculados às mudanças climáticas po-
dem prejudicar gravemente nossas econo-
mias, por exemplo, através do grande custo de 
reparação de infraestrutura e enfrentamento 
com perdas não seguradas. “The green swan” 
ajuda a traçar as ligações entre os efeitos da 
mudança climática, ou aquecimento global, e 
a estabilidade de nossos setores fi nanceiros.

Inclui uma pesquisa abrangente de como 
a mudança climática tem acontecido progres-
sivamente integrada em modelos macroeco-
nômicos e como estes evoluíram para melhor 
avaliar riscos de estabilidade fi nanceira decor-
rentes do tema.

O estudo reconhece as limitações dos nos-
sos modelos, que podem não ser capazes de 
prever o impacto econômico e fi nanceiro devi-
do à complexidade das ligações e a não lineari-
dade intrínseca dos fenômenos relacionados.

No entanto, apesar do alto nível de incer-
teza, o melhor parecer científi co atual sugere 
que é necessária uma ação para suavizar e se 
adaptar.

Uma resposta efi caz requer a conscientiza-
ção das partes interessadas e a facilitação da 
coordenação entre elas. Isso é urgente, uma 
vez que os riscos relacionados ao clima conti-
nuam a crescer, e resultados como o chamado 
de eventos do “cisne verde” podem se mate-
rializar.

PÉRSIO LANDIM É ADVOGADO, 
ESPECIALISTA EM DIREITO AGRÁRIO

Cisne verde: o efeito das mudanças 
climáticas

Se precisar, é só dizer!
pessoa que você tranquilizou, dizendo 
que se precisasse, poderia contar con-
tigo, tenta de todas as formas entrar 
em contato e não consegue.

Pois é, essa é uma ironia do mun-
do tecnológico: de tanto que estamos 
conectados, acabamos nos desconec-

tando de tudo e, por vezes, 
deixando de atender alguém 
que realmente precisa.

Essa questão deve ser tra-
tada de forma individual, cada 
um com seu perfi l. Eu, particu-
larmente, estou optando por 
avisar para as pessoas que, 

em caso de necessidade fora de hora, 
basta me ligar (ligar mesmo, pelo te-
lefone), pois vou deixar o mesmo com 
sinal sonoro ativo e desativar as de-
mais notifi cações. Manter ao menos 
uma forma de contato ativa é muito 
importante.

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!

Não são raros os casos em que a pessoa só vai ver que alguém tentou 
contato durante a noite ao olhar o celular no dia seguinte. Deixar o 
aparelho ligado e sem notifi cações durante o período de descanso nos 
dá a falsa ilusão de que estamos à disposição de quem precisa, sendo 
que não vamos conseguir, de forma alguma, perceber se tentarem falar 
conosco durante esse período.

CLIC 
FINAL 

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

O telefone móvel está conosco pra-
ticamente todo o tempo. É impossível 
imaginar a vida moderna sem o celu-
lar, pois ela, simplesmente, não teria 
como funcionar da forma que estamos 
acostumados. Isso faz com que, atra-
vés de tal aparelho, tenhamos várias 
formas de comunicação em 
qualquer lugar que estejamos, 
desde que, é claro, tenhamos 
algum sinal, de rede móvel ou 
de internet.

Isso, claro, tem pontos po-
sitivos e negativos. Os posi-
tivos estão, entre outros, na 
facilidade em se localizar qualquer 
pessoa em caso de necessidade, e 
também de ser localizado sempre que 
alguém precisar.

Entre os pontos negativos está o 
excesso de notifi cações, afi nal, com a 
infi nidade de funções e recursos que 
o celular ganhou, notifi cação ao longo 
do dia (e da noite) é o que não falta. 
Isso faz com que muita gente, espe-
cialmente em momentos onde se bus-
ca o sossego, silencie as notifi cações 
do aparelho.

Em outras palavras: você tem o te-
lefone, ele está com você, mas você 
não percebe, de imediato, se alguém 
tenta entrar em contato. E aí, aquela 

PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM

Barrar os supersalários

Não se deixe enganar pelo diminutivo. A racha-
dinha —a apropriação, por parlamentares, de parte do 
salário de seus assessores nomeados — “é uma clara e 
ostensiva modalidade de corrupção”.

A defi nição é do ministro Alexandre de Moraes e 
consta do voto de relator que ele proferiu num julga-
mento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deter-
minou a inelegibilidade da ex-vereadora paulistana Ma-
ria Helena Pereira Fontes. Ela acabou condenada por 7 
votos a 0, e o acórdão foi publicado no dia 10.

Esse poderia parecer um caso menor, envolvendo 
uma quase anônima ex-parlamentar municipal, mas 
duas ordens de razões fazem com que ganhe impor-
tância.

A primeira é jurídica. Apesar de a prática das ra-
chadinhas ser antiga e ostensiva, não há um preceden-
te sólido do Supremo Tribunal Federal para esse gênero 
de processo. A corte pretendia estabelecê-lo no julga-
mento do deputado Silas Câmara, acusado de reter 
parcela dos salários dos servidores de seu gabinete.

O juízo teve início em novembro passado, mas, de-
pois de dois ministros terem votado pela condenação, 
entendendo que a rachadinha constitui peculato, o mi-
nistro Kassio Nunes Marques pediu vista e o processo 
repousa em seus escaninhos desde então.

Evidentemente, o TSE não é o STF, mas as cortes 
coincidem parcialmente. Como a Justiça Eleitoral não 
tem quadros próprios, seu tribunal superior é compos-
to por três ministros do Supremo, dois do STJ e dois 
advogados apontados pelo presidente (a partir de lista 
sêxtupla elaborada pelo Supremo). Assim, o placar de 7 
a 0 se torna particularmente eloquente.

A segunda ordem de razões é política. Há numero-
sas suspeitas de que a família Bolsonaro foi praticante 
entusiasmada das rachadinhas. Já há um caso contra o 
primeiro fi lho, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), 
que, entretanto, tem conseguido retardar os trâmites 
com base em questiúnculas processuais.

Por força de uma decisão de Nunes Marques, que 
preside a Segunda Turma do STF, um julgamento que 
poderia defi nir se Flávio tem ou não direito a foro espe-
cial foi retirado da pauta nesta semana.

O segundo fi lho, o vereador Carlos, acaba de ter 
quebrados seus sigilos fi scal e bancário no âmbito de 
uma investigação sobre seu gabinete. Há indícios con-
sideráveis de que o próprio presidente era adepto da 
prática quando deputado federal. É algo que poderá 
persegui-lo depois de deixar a Presidência e as imuni-
dades que ela lhe confere.

Ao defi nir a rachadinha como corrupção clara e 
ostensiva, Moraes mostra que não há disposição de sua 
parte de aliviar para os Bolsonaros. Que a Justiça siga 
seu curso.

Editorial

É corrupção

“CAMISETA
OU PALETÓ?”
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, negou um recurso do prefei-
to Cuiabá Emanuel Pinheiro contra a decisão 
que havia rejeitado a queixa-crime apresenta-
da contra o procurador Domingos Sávio Barros 
de Arruda. A ação foi proposta por Emanuel, 
segundo o qual uma enquete feita pelo procu-
rador em seu Instagram à época da eleição em 
2020 “poderia representar uma ofensa a sua 
honra”. “Neste calor: você vota com paletó ou 
de camiseta?”, questionou Domingos Sávio, 
numa referência ao episódio em que Emanuel 
foi fi lmado colocando maços de dinheiro no 
paletó, quando ainda era deputado estadual.

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!

FORÇA DO AGRO
Uma das grandes forças políticas e fi nancei-

ras do agronegócio, o megaprodutor Eraí Maggi 
descartou a possibilidade de ser candidato nas 
eleições do próximo ano. Nos bastidores, venti-
lava-se a possibilidade de Eraí tentar um cargo 
no Congresso Nacional. Segundo ele, o cargo 
eletivo já foi um desejo, mas a força política ad-
quirida pelo agro já lhe basta. “Pensei. Hoje não 
mais. Como empresário, consigo fazer um bom 
trabalho em Brasília com nossos deputados, se-
nadores e Governo. [...] A gente consegue fazer 
um trabalho internacional para vender um tra-
balho internacional”, afi rmou.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Ao defi nir a rachadinha como corrupção 
clara e ostensiva, Moraes mostra que não há 
disposição de sua parte de aliviar para os Bol-
sonaros. Que a Justiça siga seu curso
“ “ Um temporal causou estragos e assustou moradores de Confresa no fi nal 

da tarde de quarta (22). Um morador chegou a fi lmar o mostra momento em 
que vento arranca cobertura metálica de ofi cina. As imagens mostram que o 
vento arrancou toda a cobertura de uma ofi cina, que fi cou alagada. A chuva 
chegou acompanhada de ventos fortes, derrubando fachadas de estabeleci-
mentos da cidade. Os moradores chegaram a fi car sem energia durante um pe-
ríodo do dia por conta do temporal, mas a situação já foi normalizada. Um posto 
de combustível também teve parte da cobertura deteriorida pela tempestade.

Ranking dos Políticos - Facebook

Diário do Estado de Mato Grosso

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

Diretor-Geral
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação
José Roberto Gonçalves

Editor de Política
Clemerson Mendes

Diagramação e Artes
Thiago Slovinski

02 | OPINIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

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

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

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br

comercial@diariodoestadomt.com.br

redacao@diariodoestadomt.com.br

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

ASSINATURAS

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

Estado de Mato Grosso, 25 a 27 de Setembro de 2021



Estado de Mato Grosso, 25 a 27 de setembro de 2021 03 - Política | www.diariodoestadomt.com.br

aNtt homologa concessão da BR-163 
e empresa assume ano que vem
DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou, na quinta (23), a ho-
mologação do resultado do 
leilão para concessão de um 
trecho de mais de mil km da 
BR-163, entre Sinop e Itaitu-
ba/PA. O documento declara 
vencedora do certame a em-
presa Consórcio Via Brasil 163, 
que apresentou a proposta 
com menor valor de tarifa de 
pedágio.

Segundo a ANTT, a ho-
mologação vincula o Consór-
cio ao cumprimento das con-
dições prévias à assinatura do 
contrato de concessão, a se-
rem atendidas nos termos e 
prazos estabelecidos no edi-
tal de leilão. O contrato está 
previsto para ser assinado no 
primeiro trimestre de 2022.

A rodovia foi repassada 
para a administração priva-
da por 10 anos, prorrogáveis 
por mais dois. Os vencedores 
ofereceram R$ 0,07867 por 
quilômetro rodado e deságio 
de 8,09%, enquanto a previ-
são de investimento para o 
contrato é estimada em R$ 2 
bilhões.

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes desta-
cou, em julho, que foi o leilão 
com a maior carga emocio-
nal para ele. “É uma rodovia 
que atende sobretudo a esse 
grande Estado (Mato Grosso). 
É um passo muito importan-
te para nosso agronegócio. 
Um passo intermediário, é 

SINOP/ITAITUBA. Trecho de mais de mil km terá três praças de pedágio
Foto: Divulgação

Via Brasil 163 apresentou proposta com menor tarifa de pedágio

verdade, porque a Ferrogrão 
vem aí”. “O que a gente fizer 
para Mato Grosso é pouco”, 
pontuou. A empresa será res-
ponsável pela infraestrutura 
e prestação do serviço públi-
co de recuperação, conserva-
ção, manutenção, operação, 
implantação de melhorias e 
ampliação de capacidade da 
BR-163.

De acordo com a Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres, “o trecho rodoviá-
rio é elemento fundamental 
para o desenvolvimento da 
região, viabilizando o escoa-
mento de áreas produtoras 
e fomentando a economia 
de 13 municípios em duas 
unidades federativas (Mato 
Grosso e Pará)”. A previsão é 
que, durante os 10 anos, mais 
de 29 mil empregos sejam 
gerados.A Agência também 
informou que a “finalidade 
do projeto é obter um mode-
lo atrativo e com tratamento 
adequado dos riscos, dotar a 
rodovia de condições perenes 
de trafegabilidade, de condi-
ções para o escoamento de 
grãos compatível com a es-
trutura portuária existente, 
reduzir os custos operacio-
nais e dos tempos de viagem 
dos veículos, propor soluções 
de engenharia para os ele-
mentos do sistema rodoviário 
no longo prazo, ainda que o 
prazo da concessão seja mais 
curto que o usual, compatível 
com a entrada em operação 
esperada para a ferrovia (Fer-
rogrão)”.

Segundo divulgado pela 

agência, serão implantadas 
três praças de pedágio. A pri-
meira será em Itaúba, a se-
gunda em Guarantã do Norte 
e a terceira em Trairão/PA.

OUTRAS IMPLANTA-
ÇÕES

trento será investigado em cPi

Modal foi batizado com nome do “rei da soja”,
mas parlamentares discordam

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Eduardo Botelho (DEM) cri-
ticou a decisão da empresa 
Rumo Logística S/Aem nome-
ar a 1ª Ferrovia Estadual como 
Olacyr de Moraes, falecido 
empresário do agronegócio. 
Nesta semana, a Rumo assi-
nou contrato com Estado para 
construção e implantação de 
733 km dos trilhos da chama-
da da ferrovia Estadual e a 
batizou de Olacyr de Moraes. 
Quando vivo, o empresário foi 
considerado o rei da soja e um 
dos responsáveis pelo projeto 
da Ferronorte.Botelho, entre-
tanto, defendeu que a ferrovia 
seja batizada de senador Vi-
cente Emílio Vuolo, também 
já falecido. Em vida, o senador 
teve como uma das principais 
bandeiras a ferrovia.

“Não podemos apagar 
histórias que são construídas. 
Daqui 40 anos vai vir alguém 
querer apagar a minha his-
tória ou a história de Mauro 

Mendes? Temos que respei-
tar e acho que a empresa tem 
que começar pelo respeito a 
história de Mato Grosso”, afir-
mou Botelho.

A troca de nome desa-
gradou também outras enti-
dades e políticos. Por conta 
disso, corre na Assembleia 
Legislativa dois projetos que 
estabelecem o nome de “Fer-
rovia Estadual Senador Vicen-
te Emílio Vuolo”. “Eu acredito 
que a Assembleia tem, sim, 
poder para colocar o nome. 
Eu não concordo com essa 
mudança total de nome. [...] 
Aqui dentro da Casa a maioria 
dos deputados apoiam isso. 
Mais de 13 votos, eu tenho cer-
teza”, afirmou.

O nome da ferrovia foi 
divulgado apenas na segun-
da (20) quando a Rumo e o 
Executivo assinaram contra-
to de concessão. A Rumo irá 
explorar a concessão pelos 
próximos 45 anos, com direito 
de prorrogação de prazo por 
tempo igual.

R$ 861 MIL

cPi liga empresário
Danilo trento à
lavagem de dinheiro

FERROVIA “OLACYR DE MORAES”

Botelho quer nome de Vuolo: 
“Rumo tem que respeitar história”

DA REPORTAGEM

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Pan-
demia identificou a suposta 
participação de uma empre-
sa de Mato Grosso em um 
esquema de lavagem de di-
nheiro envolvendo a empre-
sa Primarcial Holding e Par-
ticipações Ltda. De acordo 
com relatórios do Conselho 
de Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf), a Primarcial 
pagou R$ 861 mil em 25 cré-
ditos diferentes a empresa LP 
de Oliveira Eirelli, com sede 
em Rondonópolis.

O proprietário da Pri-
macial é o cuiabano Danilo 
Trento, que também é dire-
tor institucional da Precisa 
Medicamentos - empresa 
que representou a indiana 
Bharat Biotech no contrato 
para compra dos imunizan-
tes Covaxin para o Ministé-
rio da Saúde. A suspeita da 
CPI é que o líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros 
(PP), tenha interferido junto 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) para destinar 
a compra dos imunizantes. 
Mais cara entre todas as vaci-

nas analisadas pelo governo 
federal, a indiana Covaxin foi 
negociada ao preço de US$ 
15 a dose, totalizando R$ 1,6 
bilhão, para 20 milhões de 
doses.

Os senadores apresen-
taram fluxogramas de diver-
sas empresas de Francisco 
Maximiano, dono da Precisa, 
e de Danilo Brendt Trento, 
que fariam transferências 
entre si, apontando possível 
esquema de lavagem de di-
nheiro. Uma delas é a LP de 
Oliveira.

A empresa pertence a 
Lucas Pereira de Oliveira e foi 
criada em 2016, com nome 
fantasia de Imobiliária Ciría-
co. 

Danilo Trento também 
admitiu aos senadores co-
nhecer Marcos Tolentino da 
Silva, dono do FIB Bank, ins-
tituição que teria avalizado a 
contratação da Precisa Me-
dicamentos pelo governo. O 
FIB Bank apresentou uma 
garantia bilionária através de 
dois terrenos localizados em 
São Paulo e no Paraná. Um 
dos terrenos não existe e o 
outro está em nome de ter-
ceiros, segundo a CPI.

anúncio foi feito em reunião com lideranças políticas

Foto: Mayke toscano

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado vai 
destinar R$ 40 milhões para 
que a Prefeitura de Rondo-
nópolis dê continuidade aos 
trabalhos de recuperação e 
asfaltamento dos distritos in-
dustriais.

“Vamos repassar R$ 40 
milhões para que a Prefeitura 
possa asfaltar os distritos in-
dustriais, nesse trabalho que 
já foi iniciado pelo prefeito. 
Além disso, terá uma emen-
da do senador Fávaro em 
torno de R$ 21 milhões que 
também será repassado pelo 
Governo à Prefeitura”, afir-
mou o governador.

Mendes reforçou que 
o Governo de MT tem feito 
importantes parcerias com 

as prefeituras, em especial 
na Infraestrutura, que é uma 
das demandas mais impor-
tantes para a vida da popula-
ção. “É importante para gerar 
emprego e fazer com que 
Rondonópolis continue firme 
nesse papel de ser a segunda 
maior economia do Estado 
de Mato Grosso”, completou.

A recuperação das vias 
deve abranger uma área su-
perior a 256 mil m², que hoje 
se encontra em situação pre-
cária. 

O anúncio foi feito pelo 
governador Mauro Mendes 
nesta semana após reunião 
com o prefeito José Carlos do 
Pátio, vereadores, o deputa-
do federal Carlos Bezerra; os 
deputados estaduais Thiago 
Silva, Nininho, Sebastião Re-

zende e Wilson Santos; e os 
secretários de Estado Mauro 

Carvalho (Casa Civil) e Laice 
Souza (Comunicação).

RONDONÓPOLIS

Parceria destina R$ 40 mi para
asfaltar distritos industriais

De acordo com o Pro-
grama de Exploração da Ro-
dovia (PER), as principais me-
lhorias promovidas deverão 
ocorrer até o 5º ano da con-
cessão, incluindo:

- 42,87 km de faixas adi-
cionais;

- 30,24 km de vias mar-
ginais;

- acessos definitivos aos 
terminais portuários de Miriti-
tuba, Santarenzinho e Itapa-

curá;
- 8 novos dispositivos de 

interconexão em desnível;
- 7 passarelas de pedes-

tres;
- 340 km de acostamen-

tos, entre outros.
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Setor produtivo cobra agilidade
no julgamento do marco temporal
DA REPORTAGEM

Após um pedido de vista 
do ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), o julgamento sobre 
aplicação da tese do “marco 
temporal” na demarcação de 
terras indígenas no país segue 
suspenso. Em Mato Grosso en-
tidades e produtores pedem 
agilidade na resolução desse 
impasse.

Nos municípios mato-
-grossenses com maior con-
centração indígena, o clima 
é de muita preocupação e os 
impactos podem ser significa-
tivos com a possível derrubada 
do marco temporal.

“Nós somos rodeados por 
áreas indígenas e isso compli-
ca porque a gente fica naquela 
insegurança pensando se eles 
vão requerer aquela área onde 
hoje é a cidade, ou se vão que-
rer outra área adjacente que 
rodeia o município. Vai estar 
sempre isso, nós vamos ficar 
sempre como se fosse uma 
mina terrestre, onde alguém 
pode pisar nela e acabar explo-
dindo”, conta o produtor rural 
Noberto Júnior.

“Paranatinga vai sumir 

do mapa, porque nós temos 
uma grande área onde já que-
rem pegar para criar a reserva 
do Xingú. Hoje nós temos três 
reservas indígenas dentro do 
município e estamos muito 
preocupados, porque as áreas 
perto delas podem ter pro-
blema. No passado já tivemos 
problemas com estudos lá, 
pois pessoas que nem moram 
no Brasil fizeram estudos para 
dizer que ali já houve índios 
no passado e isso causa uma 
instabilidade no campo, então 
esse marco temporal para nós 
é importante e que seja defi-
nido e dê a tranquilidade no 
campo que nós precisamos”, 
afirma o agricultor Thomas 
Paschoal.

Primavera do Leste, ou-
tro município importante na 
produção de grãos do estado, 
também é cercado por aldeias 
indígenas e pode ser impacta-
do com o possível fim do mar-
co temporal.

“Perderíamos em torno 
de 120 mil hectares, pratica-
mente 40% do município, e o 
produtor que está investindo 
perto de aldeias e fica com 
muito medo porque não sabe 
qual o momento que vai ficar 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Clima de preocupação com a possível derrubada do marco temporal

POSSÍVEL DERRUBADA. Clima de muita preocupação é maior nos municípios com maior concentração indígena
com a fazenda dele sem haver 
novas demarcações”, relata o 
presidente do sindicato rural 
de Primavera do Leste, Marcos 
Bravin.

Isso gera uma inseguran-
ça na produção e nos investi-
mentos. Então é importante 
que esse assunto seja definiti-
vamente resolvido e que seja 
bem entendido que o marco 
temporal de 1988 respeitando 
a constituição nacional seja 
estabelecido”, defende o vice-
-presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato), Francisco de 
Castro.

O governador Mauro 
Mendes critica a demora do 
julgamento sobre aplicação 
da tese do “marco temporal” 
na demarcação de terras in-
dígenas e pede agilidade por 
um desfecho. “Precisamos tra-
balhar com mais foco naquilo 
que dá resultado, e o Supremo 
tem lá 300 mil ações enros-
cadas, tem ministro que pe-
diu vista de processo há cinco 
anos e nunca devolveu a vista 
do processo, e aí vai arrumar 
uma confusão gigante dessa 
no país”, afirma.

O setor produtivo mato-

-grossense também cobra 
agilidade na definição do pro-
cesso e reforça a importância 
da permanência do marco 
temporal para demarcação de 
terras indígenas no país. “Mar-
co temporal traz a segurança 
jurídica ao produtor rural e 
também segurança jurídica ao 

indígena, pois áreas tradicio-
nalmente ocupadas são real-
mente as áreas indígenas. Não 
podemos mais aceitar amplia-
ções de reservas já demarca-
das e homologadas”, reforça o 
produtor Noberto Júnior.

De acordo com dados 
obtidos junto às federações 

DA REPORTAGEM
AGR Notícias

Com uma produção de 
quatro toneladas de algo-
dão orgânico (agroecológico) 
neste ano, Canarana rece-
beu o “Dia Especial Sobre a 
Cultura do Algodão”, even-
to promovido pela Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Ru-
ral, Secretaria de Agricultura 
(Empaer) e Cooperativa Re-
gional Agropecuária Portal 
do Xingu (Cooperportal).

O encontro ocorreu no 
Sindicato Rural, na semana 
passada, com a presença de 
59 pessoas entre produtores, 
lideranças comunitárias e sin-
dicais, técnicos das regionais 
de Barra do Garças e com-
pradores. Foi estabelecido a 
meta de tornar a região do 
Vale do Araguaia uma refe-
rência nacional na produção 
de algodão agroecológico, 
por meio da agricultura fami-
liar.

O técnico da Empa-
er, o extensionista Gildomar 
Avrella explica que esta sa-
fra foi produzida no assen-
tamento Pa Guatapara e em 
uma Unidade Técnica de Re-
ferência de Algodão em Agro-
floresta (URT), em trabalho 
conjunto com Secretaria de 
Agricultura municipal.

Ele destaca que objetivo 
é tornar o algodão uma im-
portante fonte de renda para 
os agricultores familiares, 
uma vez que a cultura não 
utiliza produtos químicos e a 
colheita é feita de forma ma-
nual. “Acreditamos que a re-

DA REPORTAGEM

O período de defeso da 
piracema em Mato Grosso 
ocorrerá entre 1º de outubro 
de 2021 e 31 de janeiro de 2022. 
O calendário foi definido pelo 
Conselho Estadual da Pesca 
(Cepesca), com base em um 

DA REPORTAGEM

Equipes da Empresa 
Mato-grossense de Pesqui-
sa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) acompa-
nharam nesta semana mais 
uma etapa da entrega de 
títulos fundiários para famí-
lias do Projeto de Assenta-
mento Wesley Manoel dos 
Santos, em Sinop. A medida 
faz parte do Programa de 
Regularização Fundiária do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra). A certidão concede o 
título de posse da terra para 
os agricultores.

Todo processo vem 
sendo acompanhado pelos 
técnicos da Empaer de Si-
nop que auxiliam as famílias 
com informações referen-
tes aos caminhos e docu-
mentos necessários para ter 
acesso à titulação. Realiza-
da na Escola Estadual Car-
los Drummond de Andrade 
com a presença de técnicos 
do Incra, representante da 
Associação de Agricultores e 
da comunidade local.

Foram contempladas 
24 famílias e objetivo é en-
tregar 490 títulos em toda 
região norte do Estado. No 
PA Wesley Manoel dos San-
tos são 502 famílias assen-
tadas e 206 delas já foram 
contempladas com o docu-
mento.

Uma delas é a do se-
nhor Hélio Alves Campo que 
def iniu a posse do título 
como troféu. “Estamos no 
assentamento desde 2001 
e aguardando ansiosamen-
te pelo documento. São 20 
anos de luta e orgulho pela 
conquista de ser dono da 
terra onde escolhemos para 
viver e construir uma famí-
lia. Agora posso dizer que 
sou dono da terra que será 
minha garantia para poder 
investir e ter qualidade de 
vida”.

O processo de titulação 
do P.A Wesley Manoel dos 
Santos começou em 2017 
e se tornou a realização de 
um sonho para os agriculto-
res que estão na área desde 
a criação do assentamento 
em 1997.

Produção de algodão se destaca e atrai investimentos

24 famílias foram contempladas

CANARANA

Produção de algodão agroecológico
atrai investidores do segmento

ATÉ JANEIRO/22

Piracema começa dia 1º de outubro 

SINOP

Agricultores familiares 
recebem título de 
posse da terraFOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: CENÁRIO MT

estudo que monitora há 17 
anos os peixes das três Bacias 
Hidrográficas do estado – do 
Paraguai, Amazonas e Ara-
guaia-Tocantins.

O estudo apresentado 
pela conselheira Lúcia Mateus, 
professora do Instituto de Bio-
ciências da Universidade Fe-

de agricultura dos estados e 
divulgados pela Frente Parla-
mentar da Agropecuária (FPA), 
a pretensão, em Mato Grosso, 
é de 5,3 milhões de hectares, 
em função de 25 áreas que es-
tão em estudo pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai) atu-
almente.

gião tem condições de se tor-
nar destaque nacional, hoje a 
referência são os estados do 

Nordeste. Com 100 pequenos 
agricultores plantando um 
hectare, o resultado será de 

300 mil kg de algodão orgâ-
nico com 100% da venda ga-
rantida”.

deral de Mato Grosso (UFMT), 
bióloga, doutora em Ciências 
Biológicas e Zoologia, aponta 
que a atividade reprodutiva 
dos peixes em Mato Grosso é 
mais presente neste período.

Em outubro, novembro e 
dezembro, a probabilidade de 
encontrar os peixes em ativi-

dade reprodutiva chega a 80%. 
Neste período os rios 

ainda estão com volume rela-
tivamente baixo de água e os 
peixes estão reunidos em car-
dumes para a migração, fator 
que aumenta a vulnerabilida-
de para a captura pela pesca 
depredatória.



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

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

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

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

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

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

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

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF nº 047.391.246-53, localizado na 
Rodovia MT 430, Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/
MT, a solicitação da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS para Ponto de 
Abastecimento na Fazenda Santa Fé, Matrícula 6.640. Nas coordenadas: Latitude: 
-10°13’10,077”S e Longitude -52°16’14,343”W. Não foi determinado EIA/RIMA. Zê-
nite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF nº 047.391.246-53, localizado na Ro-
dovia MT 430, Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
a solicitação da LICENÇA DE ADESÃO POR COMPROMISSO - LAC para Ofici-
na Mecânica na Fazenda Santa Fé, Matrícula 6.640. Nas coordenadas: Latitude: 
-10°13’10,077”S e Longitude -52°16’14,343”W. Não foi determinado EIA/RIMA. Zê-
nite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON CPF n° 809.909.751-34 torna público que requer 
junto a SEMA a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para a atividade de Arma-
zéns Gerais, instalada na Fazenda Recanto, Zona Rural do município de Novo 
mundo- MT. Não foi realizado EIA/RIMA. 

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF nº 047.391.246-53, localizado na Ro-
dovia MT 430, Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a solici-
tação das LICENÇAS PRÉVIA – (LP), DE INSTALAÇÃO – (LI) E DE OPERAÇÃO 
– (LO) para o confinamento de bovinos na Fazenda Santa Fé, Matrícula 6.640. 
Nas coordenadas: Latitude: -10°13’10,077”S e Longitude -52°16’14,343”W. Não 
foi determinado EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF nº 047.391.246-53, localizado na Ro-
dovia MT 430, Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna públi-
co que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
OUTORGA de captação de água superficial de 1024m3/dia, vazão 64m3/h, para 
abastecimento de água para dessedentação de 20.000 cabeças de gado de cor-
te na Fazenda Santa Fé, Matrícula 6.640. Nas coordenadas geográficas: Latitude 
10°12’48,555” e Longitude 52º16’20,978”. Não foi determinado EIA/RIMA. Zênite 
Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF nº 047.391.246-53, localizado na Ro-
dovia MT 430, Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna públi-
co que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
solicitação da LICENÇA DE ADESÃO POR COMPROMISSO - LAC para Fábri-
ca de Ração na Fazenda Santa Fé, Matrícula 6.640. Nas coordenadas: Latitude: 
-10°13’10,077”S e Longitude -52°16’14,343”W. Não foi determinado EIA/RIMA. Zê-
nite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF nº 047.391.246-53, localizado na Ro-
dovia MT 430, Zona Rural, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna públi-
co que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente - SEMA/MT, a solicitação 
da LICENÇA DE ADESÃO POR COMPROMISSO para Lava-jato na Fazenda 
Santa Fé, Matrícula 6.640. Nas coordenadas: Latitude: -10°13’10,077”S e Longi-
tude -52°16’14,343”W. Não foi determinado EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 
84437109/ (66) 9 84099243.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E COOPERATIVAS 
DE CARNES E DERIVADOS, DA ALIMENTAÇÃO E AFINS DE LUCAS DO RIO 
VERDE – MT - SINTRALVE. AVISO RESUMIDO DO EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS. Pelo presente aviso resumido do Edital, na 
condição de presidente, faço saber aos associados que no dia 29 de outubro de 
2021, no horário das 08h00 horas as 17h00 horas, ininterruptamente, com uma 
urna fixa – urna nº 01 - na sede do sindicato, sito a Rua Passo Fundo, nº 169-E, 
bairro Pioneiro, cidade de Lucas do Rio Verde/MT; segunda urna fixa – urna nº 
02 – junto a catraca de entrada do Frigorífico de Aves da empresa BRF S/A, 
sito na Avenida das Indústrias nº 6.000, Ala 2, Distrito Industrial Senador Atílio 
Fontana, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT; terceira urna fixa - urna de nº 
03, junto da catraca de entrada do Frigorífico de Suínos da empresa BRF S/A, 
sito na Avenida das Indústrias nº 6.000, Ala 2, Distrito Industrial Senador Atílio 
Fontana, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT; quarta urna fixa – urna nº 04,  
junto a catraca de entrada da Indústria da empresa BRF S/A, sito na Avenida das 
Indústrias nº 6.000, Ala 2, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, na cidade 
de Lucas do Rio Verde-MT; uma urna itinerante - urna de nº 05, para coleta de 
votos dos associados lotados no Setor de Agropecuário, abrangendo a fábrica 
de rações, armazém, granja e incubatório da empresa BRF S/A, sito na Avenida 
das Indústrias nº 6.000, Ala 2, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, na cida-
de de Lucas do Rio Verde-MT; mais uma urna itinerante - urna de número seis 
(6), para coleta de votos junto a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, 
filial CNPJ  nº 77.294.254/0055-87, cujos votos dos associados serão colhidos 
na área de lazer da empresa, sito na Rodovia MT - 449, KM 46, s/nº, Zona Rural, 
na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e outras localidades não cobertas pelas de-
mais urnas eleitorais, haverá eleições nesta entidade sindical para composição 
da Diretoria Executiva efetiva e suplentes; Delegados Representantes junto a 
Federação efetivos e suplentes e Conselho Fiscal efetivos e suplentes. Abrindo–
se prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste para registro de chapas. 
O requerimento do pedido de registro de chapas deverá ser encaminhado, em 
duas vias, ao Presidente do sindicato, na forma do edital. A secretaria do sin-
dicato no período destinado ao registro de chapas, funcionará no horário das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 de segunda a sexta feira. O prazo para 
impugnação de candidaturas é de três (3) dias contados do encerramento do 
prazo para registro de chapas. O edital de convocação das eleições encontra-se 
afixado na sede do sindicato para as informações que se fizerem necessárias. 
Não havendo quórum em primeira convocação, as eleições em segunda convo-
cação ocorrerão no dia 16/11/2021, nos mesmos locais e horários da primeira 
convocação. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de setembro de 2021. Roberto Denis 
Padilha. CPF nº 037.135.859-03. Presidente do Sindicato. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – SRP 55/2021
Processo Administrativo Licitatório Nº 254/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os inte-
ressados que estará realizando processo licitatório, objetivando a AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. 
Os interessados em obter o edital deverão solicitar através do e-mail licitacao@
santacarmem.mt.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br, conformidade 
com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Mu-
nicipal nº 039/2009.
O Pregão será operado através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
com início às 09:00hrs (horário de Brasília/DF) no dia 13 de outubro de 2021.

Santa Carmem, 27 de setembro de 2021.

Maitê Sehnem
Pregoeira – Portaria nº 36/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
ORDEM DE SERVIÇOS TOMADA DE PREÇOS n°006/2021

INÍCIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n.º 106/2021;Tomada de Preços n.º 
006/2021;Contrato Administrativo n.º 072/2021;OBJETO: PAVIMENTAÇÃO AS-
FÁLTICACONTRATANTE: Município de Cotriguaçu-MT; CONTRATADA: VIVÁ 
PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ; 18.979.234/0001-98 Pela presen-
te Ordem de Serviços, AUTORIZO e DETERMINO a empresa, VIVÁ PROJE-
TOS & CONSTRUÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ/ sob o nº 18.979.234/0001-98, endereçada em  Logradouro Av. do Contor-
no, Número 70, Complemento ********, Cep 78.335-000, Bairro/Distrito Centro, 
Município Colniza Uf MT, os serviços de obras e de engenharia, objeto do Con-
trato Administrativo n.º 072/2021, celebrado com a Administração Municipal de 
Cotriguaçu-MT, referente à execução da “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS GUI-
DO DREHMER E SANTANA CONFORME DETALHAMENTOS CONSTANTES 
NO PROJETO TÉCNICO”. O descumprimento da presente ORDEM DE SER-
VIÇOS ensejará a rescisão do referido Contrato Administrativo. ADVIRTO, ou-
trossim, que segundo o art. 3.º, do Decreto Municipal n.º 1.401, de 25 de janeiro 
de 2021, o protocolo de Requerimentos de equilíbrio econômico-financeiro de 
Contrato Administrativo, seja de reajuste, revisão ou repactuação, não é cau-
sa ou fundamento que autoriza ou justifique a interrupção das obrigações nele 
contraídas, em especial, do fornecimento de produtos, materiais, serviços e pa-
ralisação de obras e serviços de engenharia, respondendo o infrator no termos 
da legislação vigente.                                                                               

Cotriguaçu-MT, 24 de setembro de 2021.

OLÍRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 056/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 55, de 
Janeiro de 2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de 
Pregão Eletrônico - SRP nº 56/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A AM-
PLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNI-
CÍPIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS”. Informamos que o pregão em epigrafe, 
consta suspenso para análise dos esclarecimentos acerca das especificações 
técnicas do objeto pretendido. A nova data será publicada em órgão oficial assim 
que definida, respeitando os prazos legais.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de Setembro de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021

Registro De Preços (Conforme Lei Nº 10.520/2002 E, Subsidiariamente, Lei 
Nº 8.666/93)Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De 
Um Laboratório De Informática Com 30 Computadores Para A Escola Municipal 
Daniel Titton, Um Switch, Dois Computadores E Um Notebook Para Suprir As 
Necessidades Das Secretarias Municipais De Cláudia-Mt. A Prefeitura Municipal 
De Cláudia/Mt Torna Público Que No Dia 08 De Outubro De 2021, Estará Re-
cebendo Propostas, Para Abertura Às 08h00min, Do Pregão Presencial, Para 
As Aquisições Supracitadas. O Edital Estará Disponível No Site Www.Claudia.
Mt.Gov.Br. Maiores Informações Poderão Ser Obtidas Junto Ao Departamento 
De Licitação, Na Prefeitura Municipal, Em Horário De Expediente, Ou Através Do 
Telefone (66) 3546-3100. Cláudia-Mt, 24 De Setembro De 2021.Altamir Kurten 
- Prefeito Municipal.

SHIRLEY YOTZCHETZ
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO TERMO DE SUSPENSÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021

Processo Licitatório Nº 204/2021. A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato 
Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Aos Interessados Que Conside-
rando A Necessidade De Adequação (Retificação) Do Edital, Comunica A Sus-
pensão Sine Die Da Entrega Dos Envelopes, Realização Da Sessão Pública E 
A Abertura Do Processo Licitatório Nº 204/2021,  Pregão Presencial – Srp N° 
068/2021, Que Tem Por Objeto: Pregão Presencial Registro De Preços Para 
Eventual E Futura Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De 
Serviços De Publicação Em Paginas De Revistas E Jornais Informativos, Para 
Atender As Demandas Das Secretarias Do Poder Executivo De Confresa-Mt. 
Confresa-Mt, 24 De Setembro De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
PREGOEIRA - PORTARIA N° 126/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 30/2021, cujo objeto é a: Registro 
de Preço para Aquisição futura e fracionada de gêneros alimentícios e bebidas 
(serviço de panificadora), que serão fornecidos nas escolas municipais e em 
dias comemorativos, cursos, palestras e reuniões a serem promovidas através 
das secretarias Municipais da Prefeitura de Nova Guarita-MT, tudo em confor-
midade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital.Con-
forme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste Município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Abertura da Ses-
são no dia 07/10/2021 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) no site www.
licitanet.com.br. Cópia do edital e maiores informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em 
Nova Guarita – MT, no horário das 07:00h às 12:00h ou através do e-mail licita-
cao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados 
nos sites www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br.Nova Guarita – MT, 
em 24 de setembro de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

Solicitamos aos clientes abaixo relacionados, comparecimento ao Escritório So-
mar Organização Contábil Ltda, com CNPJ 10.559.967/0001-61, sito na Aveni-
da dos Jacarandás, 2466, complemento: sala A, Si9nop – MT, CEP 78557-466, 
para tratar de assuntos referente ao encerramento de contrato de prestação de 
serviços contábeis e entrega da documentação da empresa respectiva, visto não 
ter conseguido contato nas diversas tentativas, respectivamente. O não compa-
recimento no prazo de 30 dias, procederemos com o Termo de desvinculação de 
responsabilidade, junto ao CRC-Conselho Regional de Contabilidade e junto à 
SEFAZ-MT. Segue nesta publicação:
ANA MARIA HAUBERT DE MORAES – 10.459.487/0001-29
ANTONIO TEIXEIRA LUCAS - 00.477.510/0001-54
BAMBERG & CIA LTDA -  20.025.833/0001-14
CARDOSO DE MORAES & CIA. LTDA - 16.892.210/0001-71
CONSTRUPIRES EIRELI - 22.635.282/0001-36
ENIO HASSELSTROM MARCENARIA - 10.782.130/0001-87
JOANA DE SOUZA 31773567187 - 12.313.538/0001-35
JOSIMAR RODRIGUES - 00.074.225/0001-92
LUIZ FELIPE MARTINS CARNEIRO - 18.485.302/0001-62
MARCELO AUGUSTO DA SILVA - 17.922.681/0001-48
MOBE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 18.288.216/0001-60
PEDRO PAULO DAMASCENO LINS PAPELARIA - 11.510.954/0001-60
SWB PALESTRAS E TREINAMENTOS EIRELI - 22.993.128/0001-36
R DE SOUZA SILVA EIRELI - 23.532.370/0001-75
R. C. VASQUI - 14.170.701/0001-83
SOLIMÕES CONSTRUTORA E MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - 
10.940.838/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT

AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2.021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar PREGÃO PRESENCIAL – Para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MEIO 
FIO E SARJETAS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, CON-
FORME PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, 
data de abertura dos envelopes 13/10/2.021, às 9h00 (horário de Brasília), no 
Palácio dos Pioneiros – sala de licitações, sito Avenida Expedição Roncador 
Xingu, 249 – centro – St. Xavantina. Os Interessados se dirigirem a Comissão 
de Licitações no endereço supracitado e/ou através do e-mail: licitacao@no-
vaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://www.novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/
pregao-presencial&ano=2021

Nova Xavantina – MT, 24 de setembro de 2.021.

Marina Angélica Marca
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES, 
TÁBUAS E VIGAS DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO 
MUNICÍPIO, às 9h00min (horário de Brasília) do dia 07 de outubro de 2.021, no 
Palácio dos Pioneiros – Sala de Licitações, sito Avenida Expedição Roncador 
Xingu, 249 – Centro – St. Xavantina. Os interessados em obter informações e 
cópia do Edital, poderão fazê-lo junto ao setor de Licitações, através do telefo-
ne 66-3438-3362, no endereço supracitado e através do endereço eletrônico: 
licitacao@novaxavantina.mt.gov.br mailto:compraspmnx@gmail.come /ou site: 
https://www.novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-presencial&ano=2021 
Quaisquer informações através dos telefones (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 24 de setembro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT

AVISO DE CANCELAMENTO 
 TERMO DE SELEÇÃO 001/2.020

O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO, através 
do seu Prefeito Municipal senhor JOÃO MACHADO NETO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação torna público o cancelamento do Ter-
mo de Seleção 001/2020 celebrada entre o Município de Nova Xavantina – MT 
e a empresa CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 03.705.579/0001-86, conforme os termos da Concorrência 
Pública nº 002/2020 - Chamada Pública 002-2020. O presente cancelamento se 
da com fundamento na legislação pertinente e na manifestação jurídica exarado 
pelo Assessor Jurídico.
Nova Xavantina-MT, 24 de setembro de 2.021.

João Machado Neto
Prefeito Municipal

MERCADO E ACOUGUE TODO DIA EIRELI, CNPJ. 33.466.035/0001-70, solicita o 
comparecimento do Senhor, DIRCEU FRANCISCO DUARTE MACIEL, portadora da 
CTPS nº 36905, série 00013 MT, ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 
72 (Setenta e Duas Horas), para tratar de assuntos de seu interesse. Sorriso – MT, 
22 de setembro de 2021. 23,24,25/09/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da M3S PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 31.027.726/0001-41, no 
uso de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 04 de outubro de 2021, na sede da 
companhia, iniciando-se os trabalhos às 17hrs, para deliberarem sobre a seguin-
te ordem do dia: (i) redução do capital social; (ii) outros assuntos de interesse da 
companhia. Nada mais. 24,25,28/09/2021

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/2021 

  
O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Santo Antônio do 

Leste/MT, no uso das atribuições e de acordo com o art. 43, VI, da 
Lei 8.666/93, Resolve, ADJUDICAR o item licitado a empresa J. B. 
PENIDO E J. F. DE ARRUDA LTDA-ME, CNPJ: 18.262.815/0001-
04, estando de acordo com as exigências do edital ficando 
vencedora com o valor total de R$ 326.260,74 (duzentos e vinte e 
seis mil, duzentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), 
e, HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade 
Tomada de Preços Nº 005/2021, tipo menor preço, cujo objeto é a 
contratação de empresa para construção de um centro comunitário 
no Município de Santo Antônio do Leste/MT, conforme convênio nº 
884133/2019 do Ministério da Defesa. 

 
Santo Antônio do Leste - MT, 24 de setembro de 2021 
_________________________________ 

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES 
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 091/2021
O Pregoeiro Município de Campo Novo do Parecis torna público aos 
interessados a Retificação da forma de julgamento inserida na Plataforma 
BLL do Pregão Eletrônico nº 091/2021, que tem por o REGISTRO DE 
PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento e instalação de portas, vidros, janelas e acessórios. O 
Julgamento passará a ser Global, conforme Edital. A abertura do 
processo ocorrerá da seguinte forma: Do encerramento das propostas: 
dia 08 de outubro de 2021, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 08 de outubro de 2021, às 15:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 08 de 
outubro de 2021, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). As demais 
disposições ficam sem alterações. O edital com as retificações pode ser 
o b t i d o  j u n t o  a o  s i t e : 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.
Campo Novo do Parecis 24 de setembro de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 083/2021, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
materiais elétricos, teve como vencedoras as empresas: : MOREIRA & 
CIA LTDA, com valor total de R$ 756.927,36 (setecentos e cinqüenta e 
seis mil e novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), 
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, com valor total de R$ 
1.367.640,88 (um milhão e trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e 
quarenta reais e oitenta e oito centavos), ELETRO MENDONÇA 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, com valor total de R$ 
2.421,50 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinqüenta 
centavos), ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - ME, com valor total de R$ 1.381.598,50 (um milhão e trezentos e 
oitenta e um mil e quinhentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos), 
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, com valor 
total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), A. PEREIRA LEITE 
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, com valor total de R$ 26.800,95 
(vinte e seis mil e oitocentos reais e noventa e cinco centavos), 
PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI, com valor 
total de R$ 4.370,00 (quatro mil e trezentos e setenta reais), R J M 
COMERCIAL EIRELI, com valor total de R$ 182.825,72 (cento e oitenta e 
dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), FM 
SERVICOS COMBINADOS LTDA, com valor total de R$ 48.730,50 
(quarenta e oito mil e setecentos e trinta reais e cinqüenta centavos), 
D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 29.985,00 (vinte e 
nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais), SUN TEC MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA, com valor total de R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil e 
seiscentos reais), WEB ELETRICA EIRELI, com valor total de R$ 
38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 24 de setembro de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de grama Esmeralda 
para atender a demanda das Secretarias Municipais de Marcelândia-MT. 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 08 de outubro de 2021, às 
09h00min. (Horário de Brasília-DF); INÍCIO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 12:00hrs do dia 27/09/2021. REALIZAÇÃO: Por meio do 
Site www.licitanet.com.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: 
www.licitanet.com.br e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.
Marcelândia/MT, 24 de setembro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 002/2021, cujo objeto é o Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Materiais Hospitalares para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de 
Marcelândia - MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: IMPACTO 
INDUTRIA E COMERCIO CONFECCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
08.952.092/0001-11, vencedora de 03 itens, com o valor total de R$ 
36.768,50; AVELAR MEDICAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
37.530.695/0001-23, vencedora de 06 itens, com o valor total de R$ 
33.470,20; UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 18.812.673/0001-01, vencedora de 02 itens, com o valor total 
de  R$ 68.500,00; INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
12.889.035/0001-02, vencedora de 04 itens, com o valor total de R$ 
53.174,00; C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ 
nº 37.970.604/0001-70, vencedora de 01 item, com o valor total de R$ 
9.000,00; CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
02.248.312/0001-44, vencedora de 02 itens, com o valor total de R$ 
92.600,00; ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO 
DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
10.462.477/0001-42, vencedora de 02 itens, com o valor total de R$ 
3.043,70; DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 10.566.711/0001-81, vencedora de 05 itens, com o valor total 
de  R$  2 .795 ,00 ;  C IRURGICA CERON EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
18.258.209/0001-15, vencedora de 01 item, com o valor total de R$ 
2.350,00; VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 301.701,40. Publique-se.
Marcelândia/MT, 23 de setembro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2021

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de 

consumo - aviamentos, tecidos, material para artesanato e afins para 

atender os Programas Sociais e as Secretarias Municipais. Tipo: menor 

preço por item - Data de abertura: 11 de outubro de 2021. Horário: 

09h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum 

–  M T .  E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o 

sitehttp://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-

mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-

3308.5400.  Nova Mutum – MT, 24 de setembro de 2021.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO - LEILÃO N° 002/2021

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada à Avenida, nº 1.250 N, 
Centro, Nova Mutum – MT, torna público através de sua CPL, que fará 
realizar às 09h00min (nove horas) do dia 18 de Outubro de 2021, leilão 
para alienação de bens móveis inservíveis (sucatas) para o município de 
Nova Mutum, conforme Anexo I. Edital e anexos: Deverá ser retirado site 
do município ou pelo e–mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores 
informações pelo telefone **65–3308.5400.
Nova Mutum – MT, 24 de setembro de 2021.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 032/2021
Objeto: contratação de Serviços de Agrimensura, data de abertura: 14 de 
outubro de 2021. Horário: 09h:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de 
Nova Mutum. Tipo: Menor preço (global). Edital Completo: Deverá ser 
retirado no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, 
ou pelo email licitacao@novamutum.mt.gov .br, e ou telefone **65-
3308.5400ou telefone: 65 3308-5400.
Nova Mutum - MT, 24 de setembro de 2021.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente da CPL

 

AVISO DE RESULTADO - CREDENCIAMENTO 04/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que recebeu documentos e 
credenciou no PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 
MÉDICOS E/OU EMPRESAS ESPECIALIZADOS (AS) QUE TENHAM 
INTERESSE NOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA 
O HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT as Empresas HENDRICK 
VIEIRA DA SILVA – ME – CNPJ 25.070.101/0001-60 E CLINICA DR. ALEX 
CUNHA ALONSO S/S LTDA - ME – CNPJ 05.778.877/0001-21  para o 
Tópico 4.1 do Edital 089/2021. 

Matupá – MT, 24 de setembro de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Designer reconstrói casco de jabuti 
que perdeu a proteção em incêndio
DA REPORTAGEM
G1-MT

O designer Cícero Mo-
raes, que é de Sinop, entrou 
para o “Guinness Book 2022” – 
o livro dos recordes –, lançado 
no último dia 14, após recons-
truir o casco de um jabuti que 
perdeu a proteção durante 
um incêndio em 2015. Essa foi 
a primeira prótese de casco 
de jabuti feita em impressora 
3D no mundo.

Cícero contou que rece-
beu a notícia com surpresa e, 
no início, pensou até que era 
uma pegadinha. “Só acreditei 
quando entrei no link oficial e 
vi o nome do grupo que aju-
dou na reconstrução. Quando 
criei o casco não esperava isso. 
Estava preocupado em saber 
se a prótese iria funcionar. O 
medo do insucesso estava 
presente. Felizmente, deu cer-
to e o estouro midiático foi um 
bônus que nos trouxe muita 
honra e alegria”, destacou.

O jabuti que recebeu a 
nova proteção ficou grave-
mente ferido em um incêndio 
florestal que ocorreu em Bra-
sília. 

Além disso, sobreviveu a 
duas crises de pneumonia e 
45 dias sem comer, antes de 
ser encontrado pelo grupo de 
voluntários ‘Animal Avengers’ 
e encaminhado a um veteri-
nário especialista em animais 
silvestres.

Sem o casco, o jabuti não 
consegue ficar muito tempo 
no sol e fica exposto a ataques 
de outros animais e a espi-
nhos encontrados nas matas. 
“Quando foi resgatada, Fred 
tinha apenas um restinho de 
casco, que logo caiu. Ela fi-
cou totalmente desprotegida. 

Solicitei várias fotos dela e de 
um jabuti de estimação de 
um colega de Sinop para fazer 
o parâmetro. Depois, joguei 
tudo no computador e fui re-
construindo a volumetria”, ex-
plicou.

À época, o animal foi 
apelidado de ‘Fred’ por se 
assemelhar ao personagem 
do filme de terror ‘Freddy 
Krueger’, mas, tempo depois, 
descobriram que o réptil era 
fêmea, então passaram a cha-
mar de ‘A Fred’.

RECONSTRUÇÃO
Segundo Cícero, quando 

o animal chegou na clínica, 
tinha larvas de insetos na re-
gião onde o casco foi destru-
ído. 

Enquanto Fred recebia o 
tratamento em Brasília, o de-
signer preparava o novo casco 
em Mato Grosso.

“Fizemos a reconstrução 
a partir das fotos. O mais difí-
cil foi dividir essa próstese em 
quatro partes. Nunca tínha-
mos feito isso e não podíamos 
errar. A impressão 3D foi um 
processo extremamente com-
plexo”, contou.

As peças maiores do 
casco levaram cerca de 50 
horas para serem impressas e 
as menores de 28 a 35 horas, 
segundo Cícero. Ao todo, o 
projeto demorou cerca de um 
mês para ser concluído.

Depois de pronta, a nova 
casca foi encaminhada para 
Brasília e a cirurgia foi feita 
pelos veterinários Roberto 
Fecchio, Rodrigo Rabello e 
Matheus Rabello, e pelo cirur-
gião dentista Paulo Miamoto.

“Assim que a jabuti vol-
tou da anestesia, o primeiro 

Foto: Divulgação

Nick e Sophie: um casamento perfeito? 

GUINNESS BOOK. Essa foi a primeira prótese de casco de jabuti feita em impressora 3D no mundo

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
desenvolve, neste sábado 
(25), o projeto De Mãos Dadas, 
que consiste na atualização 
cadastral dos beneficiários 
do programa Bolsa Família. 
A ação, que será realizada 
das 8h às 17h, na Escola Mu-
nicipal Rodrigo Damasceno, é 
voltada para pais e responsá-
veis dos alunos da unidade e 

SINOP

Ação em escola visa atualizar
cadastro do Bolsa Família

que são beneficiários do pro-
grama, bem como aos mo-
radores da região, como por 
exemplo dos bairros Jardim 
Violetas, Palmeiras, Jequiti-
bás, Imperial e Oliveiras.

No período, haverá atu-
alização das informações do 
cadastro único, atualização 
de pesagem para o Bolsa Fa-
mília, administração de vita-
mina A para crianças e, tam-
bém, atualização do cartão 
de vacinas. É importante levar 

documentos pessoais (RG e 
CPF) do beneficiário, cader-
neta de vacinação e, apresen-
tar também, o NIS (Número 
de Identificação Social).

A atualização é funda-
mental para que se evite um 
futuro bloqueio ou cancela-
mento do benefício. O Bolsa 
Família, programa do Gover-
no Federal, tem como objeti-
vo contribuir para o combate 
à pobreza ou extrema pobre-
za de duas formas: transferin-

do por mês uma quantia em 
dinheiro diretamente para as 
famílias beneficiárias e acom-
panhando elas nas áreas de 
saúde e educação.

Em caso de dúvidas em 
relação aos serviços oferta-
dos, a Secretaria de Saúde 
disponibilizou um número de 
WhatsApp para orientações: 
(66) 99995-1731. O projeto De 
mãos dadas é uma parceria 
entre as secretarias de Saúde, 
Assistência Social e Educação.

KELVIN RAMIREZ
Estagiário

Jake Paul mira novos 
oponentes no boxe, no en-
tanto, parece que Vitor Bel-
fort não está na sua mira. O 
brasileiro desafiou o youtu-
ber depois do duelo contra 
Evander Holyfield e ainda co-
locou 30 milhões de dólares 
em jogo. A grande proposta 
parece não ter atraído o ame-
ricano, que em entrevista ao 
‘THE MMA Hour’, afirmou não 
acreditar no valor proposto.

“É inteligente da parte 
deles, porque agora estamos 
falando sobre eles, estamos 
falando sobre o Vitor Belfort, 
dando mídia. Sabemos que 
eles não têm esse dinheiro. 
Se eles mostrassem provas 
e colocassem o dinheiro em 
uma conta bancária, seria 
uma história diferente, mas 
já trabalhamos com eles e sa-
bemos que eles não possuem 
essa grana toda”, afirmou.

Além da questão finan-
ceira, Paul não vê em Vitor 
Belfort um nome que possa 
alavancar a sua meteórica 
carreira, que já possui vitórias 
notáveis sobre nomes como 
Ben Askren e Tyron Woodley.

“Vitor Belfort não é um 

nome tão grande. Ele sim-
plesmente não é. Ele não é 
um nome maior nem que 
Tyron Woodley. Estou ten-
tando crescer com cada uma 
dessas lutas. Estou tentando 
desafios maiores e melho-
res. Acho que Vitor é uma 
luta muito mais fácil do que 
Woodley. Ele é mais velho e 
usa esteroides. Isso não me 
empolga. O dinheiro me em-
polga. Se eles colocassem 
o dinheiro em uma conta e 
mostrassem provas, talvez 
pudéssemos conversar”, con-
cluiu Paul.

CARREIRA
Aos 24 anos, Jake Paul 

segue ganhando espaço no 
cenário das lutas. Conhecido 
pelos vídeos na internet ele 
apareceu de forma incisiva 
ao ter nocauteado no boxe 
o ex-jogador da NBA Nate 
Robinson em novembro de 
2020. Logo em seguida foi a 
vez de enfrentar o ex-lutador 
do UFC Ben Askren, onde 
saiu vitorioso por nocaute no 
primeiro round.

 E sua última aparição 
na nobre arte superou o ex-
-campeão dos meio-médios 
do UFC Tyron Woodley na de-
cisão dividida.

DA REPORTAGEM

Diante do Fluminen-
se, na última segunda (20), 
o Cuiabá teve o desfalque 
de seus principais atacantes 
no Campeonato Brasileiro. 
Apesar das baixas, a equipe 
balançou a rede duas vezes, 
justamente com jogadores 
do setor ofensivo. Em busca 
de dar sequência ao retros-
pecto recente, para o duelo 
da 22ª rodada diante do Atlé-
tico-GO, no domingo (26), às 
19h30, fora de casa, o técnico 
Jorginho terá o retorno do 
trio que já participou de 65% 
dos gols marcados na com-
petição, somando tentos e 
assistências.

O artilheiro do time au-
riverde no Brasileirão é Elton, 
seguido por Jenison. Jun-
tos, eles fizeram 10 gols. Já o 
meia-atacante Clayson lidera 
os números de passes para 
gol – ao lado de Rafael Gava – 
além de já ter marcado duas 
vezes. Suspensos, eles não 
estiveram à disposição de 
Jorginho na última partida e 
retornam como reforços para 
mais um duelo importante 
no campeonato.

Outro jogador que volta 

Clayson, Elton e Jenison participaram diretamente de 15 gols do Dourado

Jake Paul provocou Belfort 

FÓRMULA 1

Com participação em 65% dos gols, 
trio de ataque retorna ao Cuiabá

PROVOCAÇÃO

Jake recusa desafio de 
Belfort: “Está velho e 
usa esteroides”

Foto: Divulgação/Só NotíciaS

Foto: Divulgação

a ser uma opção é o volante 
Yuri Lima, que desfalcou a 
equipe por pertencer ao Flu-
minense, além de também 
estar suspenso pelo acúmulo 
de cartões.

Uma baixa confirmada 
para o jogo contra o Dragão 

é o zagueiro Marllon, expulso 
nos instantes finais da última 
partida. 

O defensor é o atleta 
que atuou mais minutos com 
a camisa auriverde na Série 
A, titular em 20 dos 21 jogos 
no campeonato. Com isso, o 

recém-contratado Alan Em-
pereur pode ganhar a pri-
meira oportunidade na equi-
pe, assim como o experiente 
Anderson Conceição. Rafael 
Papagaio também está fora, 
por conta do terceiro cartão 
amarelo.

movimento dela foi se escon-
der no casco e essa foi uma 
prova concreta de que o pro-

jeto deu certo. Todos ficaram 
muito contentes”.

Em 2016, um engenhei-

ro fez uma pintura realista no 
casco para completar o pro-
jeto e, desde então, o animal 

vive em um espaço reservado 
na casa do veterinário que fez 
os primeiros socorros.
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5 acessórios que brasileiro adora,
mas não deveria instalar no carro
DA REPORTAGEM

Equipar o carro com aces-
sórios que acrescentam algu-
ma funcionalidade ou apenas 
mudam o visual é um hábito 
bastante popular no Brasil. 
Porém, alguns desses itens 
são proibidos ou permitidos 
com restrições - eles precisam 
estar de acordo com o que diz 
a legislação de trânsito.

Utilizar acessórios fora das 
especificações autorizadas 
ou vetados rende prejuízo 
e dor de cabeça: na maioria 
dos casos, a prática é tipifica-
da como infração grave, com 
acréscimo de cinco pontos 
no prontuário da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
multa de R$ 195,23 e retenção 
do veículo até a sua regulari-
zação.

A mesma penalidade é 
aplicável em caso de altera-
ções nas características origi-
nais não autorizadas. Suspen-
são rebaixada é um exemplo: 
essa alteração, bem como 
outras, exige a emissão do 
Certificado de Segurança do 
Veículo (CSV), expedido me-
diante vistoria por instituição 
técnica credenciada.

De posse do CSV, é neces-
sário requerer novas vias do 
CRLV (Certificado de Registro 
e Licenciamento do Veículo), 
o documento de porte obri-
gatório, e do Certificado de 
Registro do Veículo (CRV), o 
documento de compra e ven-
da.

Eles passam a trazer, no 
campo de observação, que o 
veículo passou por modifica-
ção. Confira cinco exemplos 
de acessórios proibidos.

ENGATE EM CARRO IN-
CAPAZ DE TRACIONAR RE-
BOQUE

O engate de reboque 
é mania dos brasileiros. Ao 
comprar um carro, muitos já 

tratam de instalar o dispo-
sitivo, mesmo que não te-
nham algo para rebocar - por 
acreditarem que ele ajuda a 
proteger a traseira em even-
tual colisão. Outros colocam 
o equipamento apenas por 
questão estética.

Vale esclarecer que engate 
não é equipamento de prote-
ção contra batidas. Além dis-
so, nem todos os automóveis 
estão habilitados a receber o 
item, pois não têm capacida-
de para tracionar reboques.

Caso tenham engate, veí-
culos na condição menciona-
da, como a geração anterior 
do Toyota Corolla, estão sujei-
tos a multa por infração gra-
ve, com multa de R$ 195,23, 
cinco pontos na habilitação e 
retenção para regularização. 
Também podem perder a ga-
rantia de fábrica.

As penalidades estão pre-
vistas, inclusive, se não houver 
reboque acoplado durante 
eventual fiscalização de trân-
sito, informa Marco Fabrício 
Vieira, conselheiro do Cetran-
-SP (Conselho Estadual de 
Trânsito de São Paulo) e autor 
do livro “Gestão Municipal de 
Trânsito”.

O uso de engate por veí-
culos leves é regulamentado 
pela Resolução 197 do Con-
tran (Conselho Nacional de 
Trânsito).

“Essa regulamentação 
não proíbe engate para fins 
estéticos. Se o equipamento 
atender os requisitos legais e 
o veículo possuir capacidade 
de tração de reboque, não há 
como coibir sua utilização”.

De acordo com Vieira, no 
caso de veículos leves aptos a 
receber engate, o PBT (Peso 
Bruto Total) não pode passar 
de 3,5 mil kg. O PBT compre-
ende a soma dos pesos do 
veículo, do reboque, dos pas-
sageiros e da carga transpor-
tada.

FIQUE DE OLHO.  Vale a pena ficar de olho para não levar uma multa quase de graça

Engate de reboque tem regras e em determinados modelos de veículos é proibida

Foto: Divulgação

Essa capacidade deve ser 
informada pelo fabricante ou 
importador ao Denatran (De-
partamento Nacional de Trân-
sito) e constar no manual do 
proprietário, como também 
no CRLV. Além desses docu-
mentos, esclarece o especia-
lista, o agente da autoridade 
de trânsito também deve ve-
rificar se o engate apresenta 
todos os requisitos legais.

Se for instalado como 
acessório, deve trazer uma 
plaqueta metálica inviolável 
trazendo registro no Inmetro 
(Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Metrologia), 
nome e CNPJ da fabricante, 
modelo de veículo ao qual se 
destina e a capacidade máxi-
ma de tração do automóvel.

Além disso, o equipamen-
to tem de trazer tomada para 
ativar as luzes de sinalização 
do reboque, dispositivo para 
fixação de corrente de segu-
rança e não apresentar super-
fícies cortantes.

PELÍCULA G5
A Resolução 254 do Con-

tran exige que os vidros do 
veículo tenham uma trans-
parência mínima - com ou 
sem a aplicação de película. 
O para-brisa incolor tem de 
apresentar transparência de 
pelo menos 75% e o colorido, 
de 70% - o mesmo percentu-
al vale para os vidros laterais 
dianteiros.

No caso dos vidros tra-
seiros, estes podem ser mais 
escuros: pelo menos 28%, 
desde que o carro seja equi-
pado com retrovisor externo 
no lado direito. O percentual 
deve obrigatoriamente estar 
gravado em cada película, ge-
ralmente precedido pela letra 
G. Com base nessa marcação, 
ou com o uso de medidor de 
transmitância luminosa, o 
agente de trânsito tem como 
verificar se o “insulfilme” está 

dentro da lei.
As películas também têm 

de trazer o nome da empre-
sa fabricante e exibir o selo de 
homologação pelo Inmetro. 
Uma das especificações pre-
feridas do público é a G5, que 
traz apenas 5% de transpa-
rência e, portanto, está total-
mente irregular, prejudicando 
a visibilidade. Uso de película 
ilegal é infração grave, que 
prevê retenção do veículo 
para regularização.

ENVELOPAR CARRO SEM 
ALTERAR DOCUMENTO

Envelopar o veículo é uma 
alternativa mais acessível para 
modificar sua aparência, sem 
a necessidade de recorrer à 
pintura. 

Porém, de acordo com o 
CTB (Código de Trânsito Bra-
sileiro), conduzir veículo com 
cor alterada é infração grave, 
com retenção do automóvel 
até a respectiva regularização. 
Para evitar as penalidades, 
deve-se requerer a emissão 
de novos CRLV e do CRV, in-
formando a mudança de cor. 

Muitos não se dão conta 
que a regra também vale para 
o envelopamento. A exce-
ção, válida tanto para pintura 
quanto para veículos envelo-
pados, é quando a alteração 
não ultrapassa 50% da área 
da carroceria - nesse caso, não 
são exigidos novos documen-
tos.

TV VISÍVEL PELO MOTO-
RISTA COM CARRO EM MO-
VIMENTO

Muita gente instala cen-
tral multimídia no carro equi-
pada com tocador de DVD e 
TV digital. No entanto, essas 
funcionalidades só podem ser 
desfrutadas pelo motorista 
caso o veículo esteja estacio-
nado ou se houver um recur-
so que impeça a respectiva 
visualização com o carro em 
movimento - conforme deter-
mina a Resolução 242 do Con-
tran. Por esse motivo, as TVs e 
os DVDs originais em veículos 
comercializados no Brasil cos-
tumam “travar” a exibição das 
respectivas imagens enquan-
to o automóvel é conduzido. 

Segundo a mesma resolução, 
o uso desses recursos é au-
torizado pelos ocupantes do 
banco ou dos bancos traseiros 
em qualquer situação. O des-
cumprimento da resolução 
constitui infração grave e re-
tenção do veículo até que seja 
regularizado.

FARÓIS DE XENÔNIO 
NÃO ORIGINAIS

A Resolução 384 do Con-
tran, publicada em 2 de junho 
de 2011, proíbe a instalação 
dos faróis de descarga de gás, 
popularmente conhecidos 
como faróis de xenônio, caso 
o equipamento não seja item 
original do automóvel. A exce-
ção é referente a veículos nos 
quais o acessório não original 
foi instalado cujo CSV tenha 
sido emitido antes da data de 
publicação da referida resolu-
ção. Carros flagrados com xe-
nônio não original de fábrica 
após 2 de junho de 2011 estão 
sujeitos a enquadramento 
por infração grave, somada à 
retenção do veículo até que o 
mesmo seja regularizado.
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