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Manifesto
contra projeto
que propicia
o desmatamento

Aprendendo
a produzir
doces gourmet
para venda

O Observatório Sociombiental 
de Mato Grosso publicou um 
manifesto com alerta ao PLC 
58/2020. Segundo o observa-
tório, o projeto abre caminho 
para que áreas destinadas à 
conservação ambiental sejam 
exploradas por atividades de 
mineração e realocadas fora da 
propriedade.                        Página  - 7

O último fi m de semana 
foi de muita produtivi-
dade e aprendizado para 
10 moradoras do bairro 
Tessele Junior, em Lucas 
do Rio Verde, que pude-
rem aprender na prática 
como fazer doces gour-
met para venda.      Página  -7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FLAMENGO
Gabi e BH
assumem
diferentes
protagonismos

Força. Velocidade. Inte-
ligência. Sincronia. Elementos 
que, quando fundidos, criam um 
ser com grande nível de poder. 
Inspirados no desenho infantil 
Dragon Ball Z, Gabigol e Bruno 
Henrique ativam o modo ‘fusão’ 
e invertem papéis no Flamengo.   

               Página - 6

DIVULGAÇÃO
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Com as exportações de carne bovina para a China suspensas volun-
tariamente pelo governo brasileiro, devido ao surgimento de dois 
casos (em MG e em Mato Grosso) atípicos do mal da Vaca Louca em 
bovinos no Brasil em setembro, o Ministério da Agricultura decidiu 
permitir aos frigorífi cos, temporariamente, o armazenamento do 
produto em contêineres refrigerados.                          Página -4

Frigorífi cos estão autorizados
a armazenar carne bovina

IRIA PARA A CHINA
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Assim como o sedentarismo físico, o sedenta-
rismo de cidadania acarreta graves problemas, 
porém não apenas para quem dele é adepto, 
mas para toda a coletividade

Médicos e profi ssionais de saúde cos-
tumam nos alertar para os riscos do seden-
tarismo. Está mais do que cientifi camente 
comprovado que o sedentarismo compro-
mete não apenas a saúde física, mas tam-
bém a mental, incrementando o risco de 
doenças graves, reduzindo a expectativa de 
vida e comprometendo a qualidade da vida 
restante. Ainda assim, é grande a proporção 
de brasileiros sedentários, que não praticam 
atividades físicas regularmente.

Existe outro tipo de sedentarismo que 
também propicia consequências danosas. É 
o sedentarismo cidadão, característico das 
pessoas que não exercitam a sua cidadania.

Você as conhece, leitor amigo. São aque-
las que dizem ter raiva da política, que se 
comprazem em insultar políticos e que se 
proclamam “neutros” em relação a temas po-
lêmicos. São as prisioneiras do egoísmo, que 
não se interessam por nada que diga respeito 
ao bem comum. São as que não querem se 
informar antes de se posicionar.

São as que não estendem as mãos em 
ações solidárias. São as que não participam 
de nada, não colaboram com nenhuma cau-
sa, mas criticam a todos que o fazem e re-
clamam sempre de tudo. São as que nunca 
podem ajudar por estarem sempre muito 
ocupadas, mas não perdem a oportunidade 
da maledicência contra quem atua. São as 
que não têm paciência para o diálogo, o de-
bate e a refl exão, mas nunca lhes falta dispo-
sição para a intriga, o boato e o fuxico.

Assim como o sedentarismo físico, o se-
dentarismo de cidadania acarreta graves pro-
blemas, porém não apenas para quem dele 
é adepto, mas para toda a coletividade. O ci-
dadão apático, inerte, alienado é o alvo prefe-
rencial e a vítima potencial dos maiores vícios 
da política da qual diz ter ojeriza. É facilmen-

te engambelado por discursos extremistas, 
metamorfoseia-se em dócil robô reprodutor 
de conteúdos falsos nas redes sociais e in-
conscientemente torna-se serviçal voluntário 
daquilo que publicamente condena: a dema-
gogia e a manipulação.

O indivíduo sedentário prejudica a saúde 
do seu próprio organismo. O sedentarismo 
de cidadania afeta a todos, porque infl uencia 
negativamente a escolha de nossos represen-
tantes e a condução de políticas públicas. Pro-
voca confusão no debate e polui a atmosfera 
política.  Debilita e deslegitima instrumentos 
de controle social, como os conselhos de saú-
de, educação, meio ambiente etc. Atrasa o 
amadurecimento e a tomada de decisões. Fra-
giliza a democracia e as instituições.

Para evitar o sedentarismo físico, não é ne-
cessário converter-se num superatleta. Uma 
caminhada de trinta minutos, três vezes por 
semana, já é sufi ciente para trazer signifi ca-
tivos benefícios no aparelho cardiorrespirató-
rio, na regeneração muscular, no controle de 
peso, além de melhorar a qualidade do sono e 
a sensação de bem-estar.

Da mesma forma, para evitar o sedentaris-
mo cidadão, não é necessário engajar-se em 
causas humanitárias ou partidárias todos os 
dias, o tempo todo. Aumentar a participação 
em atividades de interesse coletivo é algo sim-
ples que ocasiona bons resultados. Por exem-
plo: colaborar com iniciativas na sua comuni-
dade escolar, na sua organização religiosa, no 
seu bairro ou condomínio, junto a grupos de 
pessoas vulneráveis, na defesa de animais; en-
fi m, há uma infi nidade de possíveis áreas de 
exercício de cidadania, que não demandam 
muito tempo de um indivíduo, mas podem 
gerar realização pessoal e proveito coletivo. 
Vamos estimular a participação cidadã?

Por brasileiros mais sadios e um Brasil mais 
saudável, não ao sedentarismo cidadão!

LUIZ HENRIQUE LIMA É AUDITOR 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO DO 
TCE-MT

Não ao sedentarismo cidadão!

Será que presta?
dito nos resultados mais importantes.

Existem, também, sites especializa-
dos em mediação e solução de proble-
mas, como o Reclame Aqui. Nele você 
encontra sínteses a respeito das mais 
variadas empresas, com frequência de 
reclamações e percentual de soluções 
oferecidas, além de poder visualizar 

os comentários de quem está 
tendo problemas.

Essas são apenas duas das 
tantas formas que você tem 
de pesquisar antes de fechar 
um negócio. É muito, mas 

muito melhor gastar alguns minutos 
pesquisando e evitar problemas que 
“embarcar” em uma negociação sem 
informação sobre a empresa e acabar 
se incomodando no futuro. Pesquisar 
é a melhor forma de evitar problemas.

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

Sempre que tiver difi culdades para pesquisar sobre alguma empresa 
que tenha intenção de negociar peça ajuda para quem tem mais conhe-
cimento na área que você. Mais do que isso: acompanhe a forma que 
essa pessoa busca tais informações, e use a oportunidade para, além de 
evitar transtornos, aprender a pesquisar, trazendo essas estratégias para 
sua vida e fazendo delas um hábito em todas as suas negociações.

CLIC 
FINAL 

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

Na edição passada, falando sobre 
seguro para celular, falei sobre a im-
portância de se pesquisar a empresa 
antes de fazer qualquer contratação, 
verifi cando o índice de satisfação dos 
usuários. O motivo é simples: se mui-
ta gente estiver reclamando, existem 
sérias chances da empresa ser proble-
mática, e você também se inco-
modar.

Mas como fazer para pesqui-
sar essa informação? Muita gen-
te, hoje em dia, tem difi culdades 
com fazer pesquisas na internet. 
Por mais que isso pareça absurdo es-
távamos em meio a uma geração que 
sabe “gastar tempo” na internet, mas 
“enrosca” sempre que precisa fazer 
pesquisas específi cas ou mesmo na-
vegar por serviços que fujam da rotina 
das redes sociais e dos serviços entre-
tenimento.

Para fazer pesquisas dessa nature-
za você pode usar o próprio Google, 
digitando algo como “satisfação com 
a empresa tal” ou “opinião empre-
sa tal”. Ali você vai encontrar vários 
resultados, de vários sites, que vão 
nortear, de forma rápida, sua visão a 
respeito da empresa. É mais do que 
evidente que você não pode ser su-
perfi cial nesse momento, e deve se 
dedicar ao menos a conferir o que é 

LUIZ HENRIQUE LIMA

Troca de marcha

A uma semana do início de mais uma reunião de cúpula 
sobre a crise do clima, parece duvidoso que os 197 países que 
há seis anos se comprometeram em Paris com medidas para 
conter o aquecimento do planeta superem os obstáculos que 
impedem os avanços necessários.

O Acordo de Paris apontou como objetivo limitar o au-
mento da temperatura global em 1,5°C, mas entraves técnicos, 
fi nanceiros e políticos fi zeram com que os compromissos as-
sumidos fi cassem muito aquém do exigido para alcançar tal 
meta.

A COP-26, a se realizar em Glasgow, na Escócia, oferece o 
que pode ser a derradeira oportunidade diante do maior desa-
fi o de longo prazo enfrentado pelo planeta. Infelizmente, paí-
ses como o Brasil caminham no sentido oposto, por descaso e 
incompetência. Até a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, 
a nação mais rica do mundo também regredia nessa matéria.

Não há mais controvérsia sobre a física por trás das mu-
danças climáticas, cujos efeitos desastrosos são sentidos em 
toda parte, inclusive no Brasil. Emissões de carbono causadas 
pela queima de combustíveis fósseis e pelo uso da terra preci-
sam ser neutralizadas até 2050.

As reduções propostas pelos países em Paris, ainda que 
efetivamente realizadas, implicariam aumento da temperatura 
atmosférica acima de 2,5ºC. Isso acarretaria eventos extremos 
—secas, inundações, incêndios— em frequência e intensidade 
que nenhum governo está preparado para enfrentar.

Novas metas foram anunciadas desde então, mas tam-
bém fi cam aquém do imprescindível, ultrapassando 2ºC. Ainda 
está por ser feita a maior parte do esforço exigido para afastar 
os piores cenários.

Impõe-se uma reforma cabal do sistema energético 
mundial, para substituir carvão, petróleo e gás natural por fon-
tes renováveis e menos poluentes. Revoltas recentes em vários 
países com escassez, blecautes e fl utuações de preços dão 
ideia das difi culdades envolvidas.

A Agência Internacional de Energia diz que a maioria das 
tecnologias necessárias está disponível e outras inovações re-
queridas para o desenvolvimento de fontes limpas de energia 
são factíveis.

Existem ainda 770 milhões de pessoas sem eletricidade 
em nações pobres, as mais vulneráveis diante das ameaças do 
clima. Seria preciso assegurar-lhes acesso a fontes de energia 
sustentáveis e meios para adaptação às mudanças.

O Brasil teria muito para contribuir com esses debates, 
mas Jair Bolsonaro destruiu a credibilidade angariada pela di-
plomacia e pela banda menos atrasada do setor empresarial 
em décadas de negociações.

Em Glasgow se debaterá a formatação de novas normas 
para esses mercados sem que o Brasil tenha voz forte. Dimi-
nuirão, assim, suas chances de obter recursos volumosos para 
iniciativas de refl orestamento, agricultura de baixo carbono e 
energias renováveis.

Jair Bolsonaro certamente desempenhará mais uma vez 
o papel de bufão no encontro de cúpula. Ele poderá até entrar 
no coro que aproveitará a COP-26 para cobrar mais recursos 
dos países ricos. Ninguém em Glasgow lhe dará atenção.

Editorial

Desafi o em Glasgow

AÇÃO NO STF
O atual presidente da Assembleia Legisla-

tiva, deputado Max Russi, minimizou a possi-
bilidade de deixar o comando da Casa de Leis 
por conta do julgamento no STF que pode re-
conduzir o deputado estadual Eduardo Botelho 
à função. Max afi rmou estar tranquilo e que se 
a decisão for favorável a Botelho, retornará à 
função de primeiro-secretário, que é o orde-
nador de despesas da Casa, que tem um orça-
mento de pouco mais de R$ 500 milhões. Em 
tempo: Na ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) impetrada pela Rede Sustentabilida-
de, o ministro Alexandre de Moraes, concedeu 
liminar anulando a eleição que havia condu-
zido Botelho ao terceiro mandato consecutivo 
como presidente do Legislativo. Agora, o méri-
to da ADI está sendo julgado pelo Pleno.

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!

SEM MÁSCARAS
O governador Mauro Mendes ironizou a au-

sência de máscaras por parte dos torcedores 
no jogo entre Cuiabá e Atlético, no estádio Mi-
neirão, em Belo Horizonte, no domingo. “Talvez 
comer queijo baixa a transmissão [do coronaví-
rus]”, disse, numa referência à fama do mineiro 
de gostar de queijo. Antes, Mendes disse que o 
Estado ainda deve demorar para decretar o fi m 
da obrigatoriedade do uso de máscaras. “É um 
incômodo que reduz a transmissão do vírus; 
demoraremos um pouco mais para tomar essa 
decisão”, disse.

Crédito: Visão Notícias
IMAGEM DO DIA

Ainda está por ser feita a maior parte do 
esforço exigido para afastar os piores cenários“ “ Uma ossada humana foi encontrada na última segunda-feira (25), em Sinop. 

A PM foi acionada após pessoas que passavam pelo local avistar um crânio e 
outros osso. O local fi ca aos fundos do Residencial Florença, em uma área de 
plantação. O local foi isolado pelos policiais e está sendo aguardada peritos cri-
minais para analisar os restos mortais. Um casal estava caminhandando pela 
região, quando o cachorro que estava com eles se aproximou e começou a me-
xer nos ossos. Acredita-se que o corpo estaria no local há meses. Um incêndio 
foi registrado no local há 45 dias. Junto à ossada foi encontrado um pedaço de 
tecido esverdeado e foi recolhido pelos peritos.
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MT apresenta ao mundo ser possível  
produzir e preservar o meio ambiente
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), viajou ontem 
(26), para a Dinamarca, rumo 
à Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas.

Por lá, o governador 
mato-grossense vai apresen-
tar as metas alcançadas pelo 
Estado na produção susten-
tável e na preservação do 
meio ambiente, mostrando 
ser possível, produzir e con-
versar as riquezas naturais.

Atualmente, Mato Gros-
so está entre os maiores pro-
dutores agrícolas e mantém 
62% de seu território preser-
vado. Recentemente aderiu 
à campanha “Race to Zero” 
das Nações Unidas, que tem 
como meta, neutralizar em 
sua totalidade a emissão de 
gás carbono até 2035. A meta 
mundial do programa é até 
2050.

Para Mendes, estar na 
frente de potências mun-
diais reflete o trabalho que 
já está realizado. “É possível 
que Mato Grosso alcance a 
meta não por aquilo que nós 
vamos fazer, mas pelo que 
já estamos fazendo. Essa é a 
grande diferença. Não vamos 
começar agora a estruturar 
ações para a descarboniza-
ção da economia. Já existem 
ações que apresentamos, 
uma estratégia com 12 eixos, 
que já são trabalhados em 
Mato Grosso. Trataremos so-

COP 26. Uma das ações do governador será a de apresentar o programa Carbono Zero de Mato Grosso
FOTO: MAYKE TOSCANO/SECOM-MT

Mendes retorna ao Brasil no dia 9 de novembro

bre essas questões durante 
a COP 26 e também aprovei-
taremos a oportunidade para 
mostrar que Mato Grosso é o 
melhor Estado para os inves-
tidores internacionais”, conta 
o governador.

Hoje a noite (27), o go-
vernador desembarca em 
Copenhagen, na Dinamarca, 
onde fica até o próximo sá-
bado (30) cumprindo agen-
da no país nórdico. Ainda no 
sábado a noite, ele chega em 
Glasgow, na Escócia para aí 
sim iniciar a semana de ativi-
dades da COP 26.

Entre os compromissos 
na COP 26, Mendes, junta-
mente com sua comitiva vai 
apresentar o programa Car-
bono Zero MT e vai partici-
par do Painel “Finanças para 
infraestrutura sustentável”, 
promovido pela Embaixada 
do Reino Unido, com o prínci-
pe Charles e investidores.

Faz parte do itinerário 
do governador o “Evento ICV” 
para atrair investidores pri-
vados em apoio às iniciativas 
de Mato Grosso no âmbito 
da PCI, e também, o Ama-
zon Day – reunião promovida 
pelo GCF com governadores 
da Amazônia.

O governador retorna 
para o Brasil na segunda-fei-
ra (8) e chega em Cuiabá na 
terça-feira (9). 

Outros membros da co-
mitiva podem retornar antes 
ou após a permanência do 
governador nos países.

Fazem parte da comi-

tiva do Governo, além de 
Mauro Mendes, os secretários 
de Estado Mauro Carvalho 
(Casa Civil), Mauren Lazzaret-

Falta de acesso impede o exercício pleno da cidadania

ESTATUTO DO IDOSO

Projeto de lei propõe 
campanha de  inclusão 
digital à pessoa idosa
DA REPORTAGEM

Mais de 11% da popula-
ção estadual tem mais de 60 
anos, o equivalente a cerca 
de 300 mil pessoas. Com a 
proposta de beneficiar essa 
parcela da população, o de-
putado estadual Dr. Gimenez 
(PV) apresentou o Projeto de 
Lei 980/2021 que institui de 
maneira permanente a Cam-
panha de Inclusão Digital 
à Pessoa Idosa. “Se a gente 
considerar pessoas como eu, 
a partir dos 70 anos, somos 
mais de 160 mil cidadãos, 
que ao contrário das novas 
gerações, têm certa dificul-
dade ou muita dificuldade 
em usar as novas tecnologias 
e muitas vezes se torna alvo 
de golpes e estelionatários”, 
justificou o parlamentar.  

A campanha visa priori-
tariamente capacitar a pes-
soa idosa a partir de oficinas 
de inclusão digital para o uso 
das novas tecnologias da in-
formação e ainda incentivar 
programas voluntários que 
fortaleçam a conexão das 
pessoas de diferentes gera-
ções, gêneros e culturas.  

“O filósofo francês Pier-
re Lévy dizia que ‘toda nova 
tecnologia cria seus excluí-
dos’, em face desta realidade, 
que muitas vezes se mostra 
cruel, de exclusão, solidão e 
medo, queremos atuar de 

maneira preventiva, promo-
vendo mais conhecimento e 
interação social, porque as-
sim vamos gerar maior senso 
de pertencimento aos ido-
sos”.  

Uma pesquisa realizada 
pelo Sesc São Paulo e pela 
Fundação Perseu Abramo 
mostra que os idosos no Bra-
sil se sentem excluídos do 
mundo digital. A pesquisa 
consultou, entre 25 de janei-
ro e 2 de março de 2020, mais 
de 2,3 mil pessoas com mais 
de 60 anos, nas cinco regiões 
do país.

“A grande maioria dos 
idosos, embora tenha acesso 
à internet, raramente faz uso 
efetivo, menos de 20% segun-
do a pesquisa, que também 
mostrou que mais de 70% 
nunca utilizou um aplicativo 
no celular e 62% nunca usou 
as redes sociais, portanto, é 
realmente importante rever 
este cenário”. 

Para Dr. Gimenez, a di-
ficuldade para o acesso dos 
idosos à internet impede o 
exercício pleno da cidadania 
na era da informação, além 
de tornar os idosos um alvo 
fácil de criminosos. “A inte-
gração ao mundo virtual é 
um direito essencial assegu-
rado pelo Estatuto do Idoso, 
precisamos nos engajar a 
esta causa”, defende o parla-
mentar. 

Devolução passa dos R$ 300 mil 
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DA REPORTAGEM

Ao não cumprir prazo 
de execução e de conclusão 
das obras da Unidades Bá-
sicas de Saúde nos bairros, 
Menino Jesus, Camping Clu-
be e Montreal Park, a admi-
nistração pública municipal 
se viu obrigada a devolver ao 
ministério da Saúde, recur-
sos conquistados na ordem 
de R$ 307,2 mil (R$ 102,4 mil 
de cada UBS inclusa na por-
taria).

A portaria do ministério 
da Saúde que autorizava o 
repasse da verba é de 22 de 
outubro de 2015, período da 
gestão do ex-prefeito Juarez 
Costa (MDB). 

A licitação para a cons-
trução das UBS ocorreu dois 
anos depois, em 2017, já no 

mandato da ex-prefeita Ro-
sana Martinelli (PL).

Casos as obras tivessem 
sido concluídas, Sinop teria 
recebido uma verba adicio-
nar de R$ 520 mil para cada 
UBS, totalizando R$ 1,5 mi-
lhão.

De acordo com a por-
taria federal, os entes fe-
derativos que tiverem suas 
propostas desabilitadas es-
tão sujeitas à devolução dos 
recursos enviados pelo Fun-
do Nacional de Saúde, com 
a devida correção monetária 
prevista em lei.

De forma surpreenden-
te, em Mato Grosso, Sinop foi 
o único município que deixou 
de executar as obras, e por 
consequência perder o inves-
timento conquistado.

De acordo com a asses-

soria da prefeitura, apesar da 
publicação da portaria ter sa-
ído apenas há alguns dias, a 

devolução já havia sido reali-
zada ainda em 2020 durante 
a gestão passada.

Agricultura familiar e regularização fundiária estão entre 
as prioridades

DA REPORTAGEM

Municípios da região 
Oeste deverão receber mais 
investimentos. É o que pre-
tende os vereadores ao cria-
rem a Frente Parlamentar da 
Região Oeste, composta por 
representantes de Comodo-
ro, Sapezal, Campos de Júlio, 
Brasnorte, Conquista D’Oeste 
e Nova Lacerda.

A comitiva foi recebida 
pelo deputado estadual Edu-
ardo Botelho, oportunidade 
em que solicitaram o inter-
médio do junto ao Governo 
para ações que fomentem 
a agricultura familiar e re-
gularização fundiária. Esses 
setores são amplamente de-
fendidos por Botelho, que é 
presidente da Comissão de 
Agropecuária, Desenvolvi-
mento Florestal e Agrário e 
Regularização Fundiária na 
Assembleia Legislativa.  

A vereadora Gleyscler 
Belussi, presidente da Câ-
mara de Comodoro, explicou 

que o apoio de Botelho será 
fundamental para fortalecer 
o movimento e assegurar 
investimentos. “Queremos 
unir forças para sermos aten-
didos. Temos uma grande 
extensão da economia re-
gional voltada à agricultura 
familiar. Vemos a dificuldade 
do poder público em atender 
as necessidades dessa ca-
tegoria e a dificuldade de o 
governo do estado em fazer 
alguns programas chegarem 
à ponta. Não temos equipe 
técnica preparada para dar 
suporte aos nossos agricul-
tores e, com isso, estamos 
vendo a agricultura familiar 
ser extinta, porque os gran-
des produtores compram as 
terras dos pequenos e vão 
transformando em grandes 
lavouras. Com isso, a dificul-
dade de alimento básico para 
chegar à mesa dos peque-
nos tem sido uma demanda 
muito grande, alguns já não 
têm mais agricultura familiar. 
Queremos provocar o poder 

REGIÃO OESTE

Vereadores criam frente parlamentar 
e pedem apoio para investimentos

público para dar o suporte 
necessário ao setor”, alertou.

Para os integrantes da 
Frente Parlamentar, a partir 
de agora, com o apoio, po-
derá acelerar a regularização 
fundiária também. “Falamos 
sobre agricultura familiar, 
obras no município e deixa-
mos as portas abertas para 
atender essa frente parla-
mentar. Estamos fazendo 

um trabalho de regulariza-
ção fundiária muito grande 
com o Intermat e o Incra. A 
comissão de agropecuária 
tem atuado muito para que 
avance essa regularização 
fundiária, com a previsão de 
entregarmos mais de 20 mil 
títulos definitivos até o final 
deste ano. E os vereadores 
nos solicitaram esse trabalho 
na região”, garantiu Botelho. 

ACREDITE SE QUISER

Por não concluir obras, 
Sinop perde três UBS´s

ti (Meio Ambiente), Rogério 
Gallo (Fazenda), César Miran-
da (Desenvolvimento Econô-
mico) e Alex Marega (Executi-

vo de Meio Ambiente). 
Também estão na comi-

tiva a assessora de Assuntos 
Internacionais, Rita Chiletto, 

o ajudante de ordens Ricardo 
Mendes, e representantes da 
Empaer, Daniela de Melo e 
Marcos Balbino.
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Frigoríficos são autorizados
para armazenar carne bovina
DA REPORTAGEM

Com as exportações de 
carne bovina para a China sus-
pensas voluntariamente pelo 
governo brasileiro, devido ao 
surgimento de dois casos atí-
picos do mal da Vaca Louca 
em bovinos no Brasil no início 
do mês passado, o Ministério 
da Agricultura decidiu permi-
tir aos frigoríficos, temporaria-
mente, o armazenamento do 
produto em contêineres refri-
gerados.

O motivo é a demora da 
China em aceitar comprar de 
novo carne do Brasil e, com 
isso, o Ministério da Agricultu-
ra voltar a emitir certificados 
autorizando as operações. As 
empresas exportadoras estão 
sem espaço em seus estabele-
cimentos.

Esta foi a principal novi-
dade de uma circular emitida 
pela pasta nesta terça (26). O 
documento, que reitera a sus-
pensão da produção de carne 
bovina para o país asiático, foi 
enviado aos chefes dos Servi-
ços de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal, à Coorde-
nação-Geral de Inspeção e à 
Coordenação-Geral de Contro-

le e Avaliação do Departamen-
to de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal.

Atualmente, a carne pre-
cisa ser armazenada em câ-
maras frias dos frigoríficos. A 
utilização de contêineres refri-
gerados não é permitida por 
razões de controle sanitário, 
como temperatura e condi-
ções de armazenamento. Mas 
foi aberta uma exceção, até 
que a situação seja resolvida.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, já indicou que 
está disposta a ir até Pequim 
conversar com autoridades 
sanitárias sobre o tema. Na se-
mana passada, ela enviou uma 
carta à Administração Geral da 
Alfândegas da China (GACC), 
colocando-se à disposição para 
tratar pessoalmente do caso.

O principal argumento a 
ser usado pela ministra é o fato 
de a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) ter manti-
do, há mais de um mês, o sta-
tus do Brasil de país com “risco 
insignificante” para Encefa-
lopatia Espongiforme Bovina 
(EEB), ou vaca louca.

Os casos, identificados 
em Minas Gerais e no Mato 
Grosso, são de “origem atípi-
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Empresas exportadoras estão sem espaço em seus estabelecimentos 

IRIA PARA A CHINA. Motivo é a demora do país asiático em aceitar comprar de novo carne do Brasil

ca” — ou seja, em que a causa 
é uma mutação em um úni-
co animal, e não por meio de 
da contaminação entre dois 
ou mais bovinos. A China é 
um dos maiores compradores 
de carne bovina brasileira. Os 
embarques para aquele país 
somaram US$ 4 bilhões em 
2020 e este ano, até setembro, 
as vendas estavam em US$ 3,8 

bilhões. Os dados são do Minis-
tério da Economia.

Em nota, o Ministério da 
Agricultura reforçou que a ex-
portação para a China já está 
suspensa desde o dia 4 de se-
tembro. A pasta destacou que 
a autorização para a estoca-
gem em contêineres terá du-
ração de 60 dias e se aplica à 
carne produzida antes da inter-

rupção das vendas para aquele 
país. A medida foi tomada pelo 
governo brasileiro com base 
em um protocolo sanitário bi-
lateral.

O diretor técnico da Con-
federação de Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), Bruno 
Lucci, disse que os produto-
res brasileiros estão bastante 
preocupados com a queda no 

DA REPORTAGEM

A semeadura da safra 
de soja já chegou a 25% das 
lavouras em Nova Xavanti-
na. A informação é do pre-
sidente do Sindicato Rural, 
Artemio Antonini. Segundo 
ele, cerca de 13 mil hectares 
foram plantados no atual 
ciclo, a área com soja f icará 
entre 65 mil e 70 mil hec-
tares nesse ano. A previsão 
dos meteorologistas aponta 
chuvas a partir da semana 
que vem.

Com a normalização 
das precipitações, o ritmo 
de plantio deve ser acelera-
do. A expectativa dos pro-
dutores de Nova Xavantina 
é atingir a produtividade de 
58 sacas de soja por hectare, 
se o clima colaborar.

DA REPORTAGEM

Entre uma boa diver-
sidade de frutas, legumes, 
verduras, derivados de lei-
te, um grupo de pequenos 
produtores rurais que expe-
rimentava pela primeira vez 
a sensação de vender direta-
mente ao consumidor – em 
um shopping center – o ali-
mento que colheu.

A ação foi idealizada 
pela equipe de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG), 
que oferece aos produtores 
conhecimentos fundamen-
tais para melhorar o desem-
penho no campo, na gestão 
e comercialização da produ-
ção.

Oportunidade ímpar 
para quem gosta de adquirir 
alimentos de qualidade, di-
reto do campo, valorizando 
quem se dedica diariamente 
a produzir. Aliás, também é 
uma boa chance para mos-
trar ou lembrar aos f ilhos 

DA REPORTAGEM

As recentes desvalori-
zações do milho no mercado 
interno e as altas dos preços 
nos portos têm diminuído a 
diferença entre as cotações 
médias dessas regiões. Nes-
ta parcial até o dia 22 de ou-
tubro, os valores médios do 
cereal nos portos de Parana-
guá e de Santos estão apenas 
R$ 8,98/saca de 60 kg e R$ 
8,46/sc abaixo do Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa (Cam-
pinas), as menores diferenças 
registradas nesta 2ª safra.

Ressalta-se que, em ju-
lho, início da segunda tem-
porada, a diferença entre os 
valores era de mais de R$ 20/

sc, com vantagem para o In-
dicador. Já na comparação 
com outubro de 2020, quan-
do as exportações estavam 
aquecidas, o Indicador opera-
va próximo de R$ 2 acima dos 
valores nos portos.

No geral, segundo cola-
boradores do Cepea, consu-
midores seguem afastados 
do spot nacional, sinalizando 
ter estoques, sobretudo para 
curto prazo, enquanto vende-
dores estão mais flexíveis nos 
valores, apesar de evitarem 
negociar grandes volumes. 

Já nos portos, as cota-
ções são sustentadas pela 
valorização do dólar frente ao 
real e pelas altas nos preços 
externos.

Semeadura atingiu um quarto do projetado 

Fatores contribuem para diferença nas cotações 

NOVA XAVANTINA

Semeadura da soja chega
a 25% da área esperada

FEIRA NATURAL DO CAMPO

Um espaço para quem produz, num
símbolo dos centros urbanos

MILHO

Indicador segue em 
queda, mas dólar 
sustenta valor no porto
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que toda comida que chega 
ao prato foi produzida por 
alguém no campo. 

preço da arroba do boi. O valor, 
que estava em R$ 313, caiu para 
R$ 270.

“É um momento preocu-
pante, porque os produtores 
estão tirando o gado do confi-
namento em um ano em que 
o custo com alimentação foi 
muito alto. É um cenário deli-
cado. Confiamos na ministra 
da Agricultura”, afirmou.

A primeira edição do 
“Feira Natural do Campo” foi 
realizada na última semana, 

e agora segue até o dia 8 de 
dezembro, sempre às quar-
tas-feiras.

Iniciativa reúne pequenos produtores  atendidos por programa 
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800533400  723.309.371
279002800823300  519.516.901
279002701770700  054.241.041
279233200   37.828.531/0001
279605200   688.971.461/003
279047900002200  174.407.501
279002400041200  805.741.491
279970700000400  015.581.091
279002700716700  947.478.140
279002800958100  055.315.241
279002701849000  945.126.471
27900280098100  057.806.881
279002800460100  925.394.751
279002800226400  650.052.521

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

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002900017400  347.143.178
279002701600300  992.211.011
279162900   50.025.73201
279122400                     35.817.062/0001
279002800626600  581.638.241
279002701799800  071.090.011
279989500007500  036.131.091
279052800                   07.471.960/0001
279002701837000  028.602.492
279002900072000  055.830.491
279002800769500  041.727.641
279396000002000  837.131.231
279002800932200  721.443.601

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

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

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

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

 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 025/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe de Pregão, torna público que realizará no próximo dia 05 DE OUTUBRO DE 2021, às 13h30min, na 
Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E 
COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, sob a gestão do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL Nº 026 DO PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 025/2021, que poderá ser adquirido pelo e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com, ou 
baixado gratuitamente no endereço eletrônico www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e das 13h às 17h. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 21 de setembro de 2021. 

 
 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 
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Peixoto de Azevedo MT, 21 de setembro de 2021. 

 
 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2021
EDITAL N° 033/2021

CREDENCIAMENTO DE MÉDICO EXECUTOR PARA EXAME DE ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no seg-
mento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÉDICO EXECUTOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EN-
DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZE-
VEDO, GERIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO VALE DO PEIXOTO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO 
DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA”, para 
credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços como procedi-
mentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante da Lista de 
Serviços do respectivo Edital da Chamada Pública n° 003/2021.
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edi-
tal na imprensa oficial permanecendo em aberto pelo período mínimo de 12 meses 
para quaisquer novos interessados, na Sede Administrativa do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Rua Teotônio Vilela, nº 
645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1757, na Cidade 
de Peixoto de Azevedo/MT.
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: de segunda à sexta-feira das 07h às 11h e das 13h às 
17h, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bair-
ro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto 
pelo período mínimo de 12 meses a contar do primeiro dia útil da publicação para 
quaisquer novos interessados, pelo e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site 
www.cisvaledopeixoto.com.br.

Peixoto de Azevedo-MT, 25 de outubro de 2021.
Aciomar Marques Carvalho

Presidente - CPL     

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 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 27 de outubro de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

EDIO LUIZ MARIAN, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 543.553.119-53, re-
sidente e domiciliado na rua Evat Davi da Silva, 410, bairro Tajuba II, São João 
Batista-SC, requereu junto a SEMA-MT para o Plano de Manejo Florestal Sustentá-
vel –PMFS para a FAZENDA MIRA SOL IV, localizada no município de Marcelândia 
- MT com dispensa de EIA/RIMA.

VIENA CARBONIZACAO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 19.965.458/0013-47, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS para produção de carvão vegetal - flo-
restas plantadas, na Faz. Califórnia, município de Santa Terezinha/MT, nas coorde-
nadas: Latitude 10º22’45,278” S e Longitude 50º47’53,739” W. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

DEL MORO & DEL MORO LTDA, CNPJ: 00.877.761/0004-79, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) e Ampliação da área construída, 
para as atividades de: 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - supermercados; 10.91-1-02 - Fabri-
cação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção pró-
pria;46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominân-
cia de produtos alimentícios;47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). Endereço: Rua 
Belo Horizonte, nº 94, Bairro Ind. Centro-Sul, Sorriso/MT.  Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

VERA REGINA BERTÉ, CPF 866.488.701-25, torna público que requereu junto 
a Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença por Adesão e 
Compromisso – LAC referente ao Armazém e silo localizado na FAZENDA SETE 
IRMÃOS, zona rural de Novo Horizonte do Norte/MT. Com capacidade de armaze-
namento de 3120 toneladas. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0204-85 torna público que 
irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licença 
por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista de 
Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Es-
trada Vitoria Km 01 nº 2690, Bairro Centro, Município de Vera/MT. Não foi solicitado 
estudo de impacto ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0203-02 torna público que 
irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licen-
ça por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na 
Estrada Alda Km 01 S/N, Zona Rural, Município de Santa Carmem/MT.  Não foi 
solicitado estudo de impacto ambiental.

JOSIMAR PERON, inscrito no CPF 020.091.051-50, torna público que requereu 
junta à SEMA/MT a Autorização de Desmatamento (AD) de uma área de 16,8110 
ha na propriedade denominada Sítio JP, sob número de inscrição no SIMCAR 
MT155081/2018, localizada no município de União do Sul/MT.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0172-63 torna público que 
irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licença 
por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista de 
Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Ave-
nida Tancredo Neves nº 1791, Bairro Centro, Município de Nova Ubiratã/MT. Não foi 
solicitado estudo de impacto ambiental.

CRISTAL SORVETES LTDA, CNPJ: 31.139.435/0001-45, torna público que reque-
reu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para fabricação de sorvete e outros gelados comestíveis, 
localizado na Avenida das Itaubas, número 1088, Bairro Jardim Celeste, município 
de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA , CNPJ:05.147.458/0001-91, situada na Estrada 
áurea, lote 302, bairro Chácaras, município de Sinop/MT, torna público que reque-
reu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, para a atividade de FRIGORÍFICO - ABATE DE 
SUÍNOS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E PREPARAÇÃO DE SUB-
PRODUTOS DO ABATE. Não foi determinado EIA/RIMA. Responsável Técnico: 
ENG. AGRÍCOLA CAMILA TAFFAREL, Fone: (66) 99603-0962. E-mail: camilata-
ffarel@hotmail.com

O ESPÓLIO DE ROMILDO EUCLYDES BOCCHI, CPF n° 127.738.089-91 torna pú-
blico que requer junto à SAMA, as Licenças Prévia e de Instalação, para a atividade 
de irrigação por aspersão com um pivô central de 212 hectares de área irrigada, 
localizado na Fazenda Berrante de Ouro, Zona Rural do município de Sorriso- MT. 
Não foi realizado EIA/RIMA. 

CLAIR REOLON, CPF n° 712.715.389-20 torna público que requer junto à SAMA 
as Licenças Prévia e de Instalação de ampliação, para uma área de 297,00 m², e 
a Licença de Operação para a área total, com 2.021,00 m², para a atividade de 
Armazéns Gerais, localizada na Fazenda Barro Vermelho, Zona Rural do município 
de Sorriso-MT. Não foi realizado EIA/RIMA. 

GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI, CPF N° 346.463.531-72, torna público que requer 
junto à SAMA a Renovação da Licença de Operação n° 061/2019, para um pivô 
central de irrigação com 131,52 hectares de área irrigada, localizado Fazenda da 
Pedra, na Rodovia BR 163, KM 719, Zona Rural do município de Sorriso-MT. Não 
foi realizado EIA/RIMA.

JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, CPF n° 244.618.730-72, torna público que requer 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a Renovação da Licença 
de Operação n° 509/2018, para os pontos de abastecimento, unidades 1 e 2, locali-
zados na MT-404, km 72, propriedade Fazenda Colorado, no município de Sorriso/
MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

CLAIR REOLON, CPF n° 712.715.389-20, torna público que requer junto à SAMA 
a Alteração de Razão Social das Licenças Prévia e de Instalação n° 224/2019 e 
226/2019 respectivamente, passando de Agropecuária Reolon LTDA para Clair Re-
olon, para a atividade de Armazéns Gerais, localizada na Fazenda Barro Vermelho, 
Zona Rural do município de Sorriso- MT.  

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - MATRIZ, CNPJ n° 07.534.739/0001-
22, torna público que requer junto a SAMA, a Renovação da Licença de Operação 
n° 335/2018 da área total construída de 1.121,25 m², para a Atividade de Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, locali-
zada na Av. Idemar Riedi, n° 9762, Bairro Industrial, Zonal de Sorriso – MT. Não foi 
realizado o EIA/RIMA. 

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 07.534.739/0006-37, torna públi-
co que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop- SDS, as Licenças Prévia e de Instalação de Ampliação, 
para uma área de 232 m², e a Renovação da Licença de Operação n° 303/2019 
para a área total , com 957,61 m², para a atividade de Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, localizado na Rua 
João Pedro Moreira de Carvalho, n° 605, Distrito Industrial do município de Sinop- 
MT. Não foi realizado EIA/RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
A prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT, torna público a HOMOLOGAÇÃO do 
Pregão Pres. Reg. De Preço 20/2021, DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZARA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE 
ÁGUA PLUVIAL E SINALIZAÇÃO. Em favor da empresa: SOLOFORTE TECNOLO-
GIA EM PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.633.850/0001-40. O valor total de R$: 
5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais). Porto Esperidião-MT, 26 DE 
OUTUBRO 2021.

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
PREFEITO.

ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S/A 
CNPJ Nº. 01.920.494/0001-95  - NIRE 51.300.006.430

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA   REALIZADA EM 01 DE ABRIL 
DE 2021 - DATA: 01/04/2021 – HORA: 09:00 – LOCAL: Sede social da Companhia, 
na Rodovia BR 163, s/nº, Km 926, Margem Esquerda, Fazenda Itaúba, na cidade de 
Itaúba, Estado de Mato Grosso, (CEP 78510-000). PRESENÇAS: Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Pre-
sença dos Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, confor-
me o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem 
comparecido à assembléia acionistas representando a totalidade do capital social. 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ildo Alduino Bedin que convidou a mim Vol-
nei Roberto Bedin, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. ORDEM DO 
DIA: abertura de filial no município de Nova Santa Helena/MT. DELIBERAÇÕES EM 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Por unanimidade os acionistas resolvem 
efetuar a criação da FILIAL nº 01 que terá sua sede e endereço na Rodovia MT 320, 
s/nº, Km 01, Gleba Acará, Zona Rural, município de Nova Santa Helena, Estado de 
Mato Grosso, (CEP 78548-000), a qual explorará a mesma atividade econômica 
da matriz; destaca-se para fins fiscais, a parcela de R$ 1.000,00 (um mil reais) do 
capital social da matriz, iniciando suas atividades a partir da data de registro do pre-
sente instrumento na JUCEMAT. ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E 
ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo 
sido lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Ildo Alduino Bedin, pelo secretário 
Volnei Roberto Bedin e por todos os acionistas presentes.  A presente é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. Itaúba-MT, 01 de abril de 2021. ldo Alduino Bedin 
Presidente da Mesa, Volnei Roberto Bedin Secretário. Registrada na Jucemat sob 
nº 2360926 em 09/04/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ- MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2021

Formalizada Através Do Pregão Eletronico N° 006/2021 – Fundo Nacional De De-
senvolvimento Da Educação - Fnde. 1. Visto. 2. Observou-Se A Necessidade Apre-
sentada Pela Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Para Adesão À Ata De 
Registro De Preços Supracitada, Oriunda Do Processo Licitatório Na Modalidade 
De Pregão Eletrônico N. 006/2021 - Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Edu-
cação - Fnde, Objeto: “Futura E Eventual Aquisição Por Meio De Registro De Preços 
De Veículos De Transporte Escolar Diário De Estudantes, Denominado De Ônibus 
Rural Escolar (Ore) E Ônibus Urbano Escolar Acessível (Onurea), De Acordo Com 
As Descrições E Especificações Do Termo De Referência.”. 3. Verificou-Se Ainda, 
Que A Secretaria Solicitante Pleiteia Que Seja Aderidos A Ata, Sendo A Adesão De 
Ônibus Urbano Escolar Acessível (Onurea) Na Sua Quantidade De  02 (Dois). 4. 
Formalizada Coleta De Preços, Comprovou-Se A Vantajosidade E Cumprimento 
Dos Requisitos Legais, Uma Vez Que A Arp Se Encontra Vigente, À Administração 
Autorizou A Adesão E O Fornecedor Também Concordou Com A Pretendida Adesão, 
Através De Termo De Anuência. 5. A Procuradoria Geral Do Município Emitiu Pare-
cer Favorável À Adesão. 6. Desse Modo Autorizo A Adesão, Da Ata De Registro De 
Preços N. 010/2021 – Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - Fnde. 
7. Publica-Se E Cumpra-Se. 8. Empenhem-Se Os Recursos Necessários.Tabaporã/
Mt, Em 26 De Outubro De 2021.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
Processo Administrativo Licitatório nº 282/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento aos termos 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a homologação do resultado 
da Tomada de Preços nº 15/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFI-
CIAL DE VIAS URBANAS, NAS RUAS CARLOS GOMES E LIBERAL BORTOLAS 
DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, no qual a empresa que apresentou a 
proposta classificada mais vantajosa foi da empresa CONSTRUTORA 55 LTDA 
ME, inscrita no CNPJ nº 01.729.797/0001-25, por apresentar o valor global de  R$ 
635.395,22 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte 
e dois centavos).

Santa Carmem/MT, 26 de outubro de 2021.
Rodrigo Audrey Frantz

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021
Processo Administrativo Licitatório nº 282/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público que na licitação modalidade Tomada de Preços nº 
15/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS, 
NAS RUAS CARLOS GOMES E LIBERAL BORTOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA 
CARMEM/MT, conforme projeto básico de engenharia, foram HABILITADAS as em-
presas CONSTRUTORA 55 LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.729.797/0001-25 e 
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.118.726/0001-11

Santa Carmem/MT, 26 de outubro de 2021.
Maitê Sehnem

Presidente CPL – Portaria nº 35/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS PREÂMBULO. No dia 26 de outubro de 2021, às 
11:00h (horário de Brasília), reuniram-se na sala licitação, na sede da Prefeitura 
Municipal de Santa Carmem a Pregoeira e equipe de apoio, composta por Maitê 
Sehnem, Ieda Deise Feyh Bettoni e Paula Rejane Weber designada pela porta-
ria 36/2021 de 04 de janeiro de 2021. Conforme determinado em ata referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021, estando as empresas inabilitadas, a comissão 
declarou LICITAÇÃO FRACASSADA. Onde o mesmo será republicado.Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata será assinada pelos integrantes 
da comissão e pelos demais presentes. 
ASSINAM:

______________________
Maitê Sehnem

Pregoeira
___________

Ieda Deise Feyh Bettoni
Equipe de apoio

_____________________
Paula Rejane Weber

Equipe de apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 
NOTA DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2.021
O Prefeito Municipal de Nova Xavantina – MT, senhor João Machado Neto, no uso 
de suas atribuições legais, resolve REVOGAR, o Processo licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico nº 015/2.021, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FARDAMENTOS 
DO TIPO, PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR GERAL, JARDINEI-
RO, TOPÓGRAFO, ASSENTADOR DE TUBOS, SERVIÇO DE ENTREGAS RÁPI-
DAS, SERRALHEIRO, AUXILIAR DE SERRALHEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA NO MUNICÍPIO DE NOVA 
XAVANTINA-MT, considerando as razões de interesse público com amparo no ar-
tigo 49 da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes em vigor, de acordo com 
o Parecer Jurídico nº 173/2021 , recebida por essa Pregoeira Oficial no dia 26 de 
outubro de 2.021.

Nova Xavantina – MT, 26 de outubro de 2.021.
João Machado Neto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2.021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que fará 
realizar TOMADA DE PREÇOS – objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES-
COLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ RODRIGUES SILQUEIRA-JR, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS 
INTEGRANTES DO EDITAL, data de abertura dos envelopes 22/11/2.021, às 9h00 
(horário de Brasília), no Palácio dos Pioneiros – sala de licitações, sito Avenida Ex-
pedição Roncador Xingu, 249 – centro – St. Xavantina. Os Interessados se dirigirem 
a Comissão de Licitações no endereço supracitado e/ou através do e-mail: licita-
cao@novaxavantina.mt.gov.br ou site: https://www.novaxavantina.mt.gov.br/licitaco-
es/tomada-de-preco&ano=2021  ou ainda pelo telefone (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 26 de outubro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de emissão de passagens e transporte rodoviários nacionais, compreendendo os 
serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermu-
nicipais, interestaduais e nacional bem como a prestação de serviços de transporte 
de passageiros e prestação de serviços fretes/despachos  envelopes e prestação 
de serviços fretes/despachos  caixas e fretamento de ônibus, no dia 16 de novem-
bro de 2.021,  às 9h00min (horário de Brasília) 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 telefone 66-3438-3362, no endereço supracitado e/
ou pelo endereço eletrônico: https://www.novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-
-presencial&ano=2021. Quaisquer informações através do telefone (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 26 de outubro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

O FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, através do seu 
Diretor Sr. CARLOS SILVERIO RIBEIRO, comunica a todos os interessados que 
após todos os procedimentos necessários e de acordo com Parecer exarado pela 
Procuradoria Previdenciária, homologa e adjudica o Processo de Dispensa de Licita-
ção nº 002/2.021, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA.

Nova Xavantina – MT, 25 de outubro de 2021.
CARLOS SILVÉRIO RIBEIRO

Diretor do PREVINX

ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ Nº. 01.920.494/0001-95 NIRE 51.300.006.430

    ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
   REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2021  

DATA: 20/09/2021 – HORA: 09:00 – LOCAL: Sede social da Companhia, na Rodovia 
BR 163, s/nº, Km 926, Margem Esquerda, Fazenda Itaúba, na cidade de Itaúba, 
Estado de Mato Grosso, (CEP 78510-000). PRESENÇAS: Acionistas representan-
do a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença 
dos Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o 
disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem com-
parecido à Assembléia Geral, acionistas representando a totalidade do capital social. 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ildo Alduino Bedin que convidou a mim Volnei 
Roberto Bedin, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. ORDEM DO DIA: 
(1) ratificação dos atos praticados pelos membros da diretoria; (2) aprovação das 
contas; (3) reeleição e eleição da diretoria; (4) alteração do objeto social. 
DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1-Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Socie-
dade, até a presente data.
2-Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, na edição do dia 12/08/2020 pág. 84 e no jornal local Diário de Cuiabá na 
edição do dia 12/08/2020 pág. A7 e o Relatório dos Administradores, o Balanço Patri-
monial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 
na edição do dia 17/09/2021 pág. 201 e no jornal local Diário do Estado na edição 
do dia 17/09/2021 pág. 05/Classificados, dispensada a publicação do Aviso de que 
trata o art. 133, da Lei 6.404, de 15.12.76, em face do disposto no parágrafo 4º, do 
mesmo artigo da referida lei. 
Os referidos relatórios deixaram de ser publicados em virtude do disposto no art. 
294 da Lei 6.404/76.
3-Foram eleitos e empossados nos cargos de Diretores da Sociedade com mandato 
de 2 (dois) anos, os membros da Diretoria:
Diretor-Presidente: Ildo Alduino Bedin, brasileiro, casado sob o Regime de Comu-
nhão Universal de Bens, produtor rural, nascido em 07/08/1942, residente e domi-
ciliado na Rua Timor, nº 150, Bairro Jardim Shangri-lá, na cidade de Cuiabá, estado 
de Mato Grosso, CEP 78.070-220, portador da Cédula de Identidade RG n°. 74.767 
SESPDC/SC, inscrito no CPF/MF sob o n°. 003.124.449-15; Diretores sem desig-
nação: Volnei Roberto Bedin, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 
23/11/1959, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.437.227 SSP/PR e do CPF 
nº 359.664.089-04, residente e domiciliado na Avenida Eugênio Bedin, s/nº, Bairro 
Recanto dos Pássaros, município de Itaúba/MT, CEP 78.510-000; Adriano Bedin, 
brasileiro, casado sob o Regime de Separação de Bens, administrador de empre-
sa, nascido em 02/12/1975, residente e domiciliado na Rua Guido Venâncio, n° 80, 
bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Itaúba, estado de Mato Grosso, CEP 
78.510-000, portador da Cédula de Identidade RG n°. 834.576-7 SSP/MT, inscrito 
no CPF/MF sob o n°. 017.724.789-46 e Luiz Carlos Bedin, brasileiro, casado sob o 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, advogado, nascido em 10/01/1957, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 1.037.777 SSP/PR e do CPF nº 250.901.199-53, re-
sidente e domiciliado na Avenida Eugênio Bedin, s/nº, Bairro Recanto dos Pássaros, 
município de Itaúba/MT, CEP 78.510-000.
3.1 - A remuneração dos Diretores se dará em conformidade com os contratos a 
serem elaborados com cada qual e a companhia, não podendo ultrapassar a remu-
neração global de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao ano.
3.21 – Os Senhores Diretores eleitos, foram empossados neste ato conforme as-
sinatura do Termo de Posse dos Membros da Diretoria constante no Anexo I e das 
Declarações de Desimpedimento constantes nos Anexos II, III, IV e V, cada qual por 
si, nos cargos acima descritos, “declarando sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer  o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei espe-
cial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.” 
DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1-Fica aprovada a alteração do objeto social passando a ser: exploração de ativi-
dades agrícolas e pecuárias em terras próprias e de terceiros, compreendendo o 
cultivo de soja, milho, arroz, feijão, sorgo, milheto e a criação de bovinos para corte, 
extração de madeira em florestas nativas e atividades de compra, venda e adminis-
tração de imóveis próprios.
2-Em face da alteração acima aprovada, fica alterado o Artigo 4º do Estatuto social, 
que de agora em diante, passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 4° - A companhia tem por objeto social a exploração de atividades agrícolas e 
pecuárias em terras próprias e de terceiros, compreendendo o cultivo de soja, milho, 
arroz, feijão, sorgo, milheto e a criação de bovinos para corte, extração de madei-
ra em florestas nativas e atividades de compra, venda e administração de imóveis 
próprios.”
ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelo 
presidente Ildo Alduino Bedin, pelo secretário Volnei Roberto Bedin e por todos os 
acionistas presentes.  A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Itaúba-
-MT, 20 de setembro de 2021. Ildo Alduino Bedin Presidente da Mesa, Volnei Roberto 
Bedin Secretário. Registrada na Jucemat sob nº 2419306 em 22/09/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ, CNPJ Nº 01.614.521/0001-00, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE (SEMA-MT), A LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO 
(LAC) PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 16 SALAS, A SER IM-
PLANTADA NA RUA JEQUITIBÁS ESQUINA COM RUA DAS AMOREIRAS, LOTE 
05-A, MATRICULA N. 5.459; MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021 – SRP Nº 070/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário 
Local), do dia 10 de Novembro de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 059/2021, com Registro de Preços nº 070/2021, 
DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO,, tipo “menor 
preço por ITEM”, conforme quantidades e especificações descritas no termo 
de referência que integra o presente edital. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura 
Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a 
sexta-feira no horário de atendimento das 07h00min às 13h00min. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-
mail: licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 26 de outubro de 2021 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 

 
O MUNICÍPIO DE VERA – MT, por meio de seu Pregoeiro, 

nomeado pela Portaria nº 015/2021, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 014/2021, Registro de Preços nº 066/2021, tipo menor preço 
por ITEM, cujo objeto destina-se a da FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA, NOVO, ZERO KM, TRAÇÃO MÍNIMA 6X4, 
MOTOR DIESEL, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMO 275 CV, PESO BRUTO 
TOTAL MÍNIMO 23.000 KG, EQUIPADO COM CAÇAMBA, COM 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 14M³, PARA USO DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
URBANOS,  CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 
912310/2021/SUDECO, cuja abertura se deu em 22/10/2021, sagrou-se 
vencedora a empresa, TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrito no CNPJ nº 02.416.362/0001-93, conforme 
segue: Item 01, VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, NOVO DE FÁBRICA, 
ZERO KM, ANO/MODELO 2021, IVECO, TECTOR 260E30 6X4, valor 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). 

Vera – MT, 22 de Outubro de 2021 
PABLO JÚNIOR GONÇALES, PREGOEIRO 

PORTARIA Nº 015/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÉNCIA Nº 002/2021 

 
O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria nº 014/2021, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local) 
do dia 29 de novembro de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura da 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob 
regime de execução INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) 
ESCOLA PADRÃO FNDE C/12 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA, EM 
ATENÇÃO AO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3º CICLO 
2017/2020, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900029-1, em conformidade 
com os Projetos e Memoriais Descritivos do Ministério da Educação – FNDE 
e Planilha Atualizada, partes integrantes deste Edital. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, 
(Publicações/Licitações/Concorrência) ou ainda na Prefeitura Municipal de 
Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 
1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário 
de atendimento das 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 26 de outubro de 2021 
PABLO JUNIOR GONÇALES 

Presidente da CPL – Portaria nº 015/2021 

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO

JULGAMENTO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021

Processo Administrativo Licitatório nº 282/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento aos termos da Lei 
8.666/93, torna público o resultado do julgamento das propostas de preço da Tomada de 
Preços nº 15/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS, NAS 
RUAS CARLOS GOMES E LIBERAL BORTOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021 
Processo Administrativo Licitatório nº 282/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento aos termos da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, torna público a homologação do resultado da Tomada de Preços nº 15/2021, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS, NAS RUAS CARLOS GOMES E LIBERAL 
BORTOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, no qual a empresa que apresentou a proposta 
classificada mais vantajosa foi da empresa CONSTRUTORA 55 LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
01.729.797/0001-25, por apresentar o valor global de  R$ 635.395,22 (seiscentos e trinta e cinco mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). 
 
Santa Carmem/MT, 26 de outubro de 2021. 

 
Rodrigo Audrey Frantz 

Prefeito Municipal 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
 

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021 

Processo Administrativo Licitatório nº 282/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que na licitação modalidade Tomada de Preços nº 15/2021, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 
DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS, NAS RUAS CARLOS GOMES E LIBERAL 
BORTOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, conforme projeto básico de engenharia, foram 
HABILITADAS as empresas CONSTRUTORA 55 LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.729.797/0001-25 e 
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.118.726/0001-11 
 
Santa Carmem/MT, 26 de outubro de 2021. 
 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL – Portaria nº 35/2021 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
 

AVISO DE RESULTADO 
JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021 

Processo Administrativo Licitatório nº 282/2021 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento aos termos da Lei 8.666/93, torna 
público o resultado do julgamento das propostas de preço da Tomada de Preços nº 15/2021, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 
DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS, NAS RUAS CARLOS GOMES E LIBERAL 
BORTOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT. 

EMPRESA VALOR HABILITADA 
CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.118.726/0001-11 

R$ 657.304,33 SIM 

CONSTRUTORA 55 LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
01.729.797/0001-25 

R$ 635.395,22 SIM 

Santa Carmem/MT, 26 de outubro de 2021. 
Maitê Sehnem 

Presidente CPL – Portaria nº 35/2021 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – SRP 55/2021 

Processo Administrativo Nº 254/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS PREÂMBULO. No dia 26 de outubro de 2021, às 11:00h (horário de Brasília), reuniram-se 
na sala licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem a Pregoeira e equipe de apoio, 
composta por Maitê Sehnem, Ieda Deise Feyh Bettoni e Paula Rejane Weber designada pela portaria 
36/2021 de 04 de janeiro de 2021. Conforme determinado em ata referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 
05/2021, estando as empresas inabilitadas, a comissão declarou LICITAÇÃO FRACASSADA. Onde o 
mesmo será republicado.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata será assinada 
pelos integrantes da comissão e pelos demais presentes.  

ASSINAM: 
______________________ 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

 
______________________ 

Ieda Deise Feyh Bettoni 
Equipe de apoio 

_____________________ 
Paula Rejane Weber 

Equipe de apoio 
 

 

Santa Carmem/MT, 26 de outubro de 2021.
Maitê Sehnem

Presidente CPL – Portaria nº 35/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2021

O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 

Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que após a 

análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 

conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, 

Inciso I da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO a favor da contratação da empresa N.M. FRANCO 

ENGENHARIA – ME inscrita no CNPJ n° 27.402.093/0001-37, 

objetivando a Contratação de empresa especializada para elaboração de 

Estudos técnicos para construção Civil nas dependências da Escola 

Estadual Etelvina Ferreira de Cerqueira Diamante e E.E. Curumim, 

perfazendo o valor total da contratação em R$ 32.900,00 (trinta e dois mil 

e novecentos). P U B L I Q U E – S E.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2021.

Celso Luiz Padovani

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 - 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 gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para manutenção 
das diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. ABERTURA 
DA SESSÃO DE LANCES: 11 de novembro de 2021, às 09h00min. 
(Horário de Brasília-DF); INÍCIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
27/10/2021. 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, 26 de outubro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2021
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 
abertura prevista para o dia 12 de novembro de 2021, ás 08:00 horas 
(Horário de Mato Grosso), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
tendo como objeto o registro de Preços para Futura e Eventual aquisição 
de veículos do tipo Ônibus Escolar para atender a Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Marcelândia-MT O Edital completo está à 
disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 
777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação). 
Publique-se. Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

REPUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 035/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que em 
virtude de nenhuma empresa ter manifestado interesse em tempo hábil, 
foi prorrogado o julgamento deste certame para o dia 16.11.2021 às 09:00 
horas. Nova Mutum – MT, 26 de outubro de 2021.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 133/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de 
uniformes e bandeiras para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 12 de novembro 
de 2021. HORÁRIO: 14hh00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas. Nova Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser retirado 
pelo site: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 26 de outubro de 2021.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2021
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na confecção de Próteses Dentárias, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Tipo: Menor preço por 
lote. Data de Abertura: 16 de novembro de 2021. HORÁRIO: 14hh00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas. Nova Mutum – 
M T.   E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 26 de outubro de 2021.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 26 de Outubro 
de 2021, com início às 10:00hs, tendo como objeto a contratação de 
seguro para os veículos da administração pública, para suprir 
necessidades de prevenir-se de eventuais sinistros. Da qual foi 
vencedora a empresa: Item 840527, PORTO SEGURO CIA DE 
SEGUROS GERAIS inscrita no CNPJ sob o número 61.198.164/0001-60 
no valor de R$ 28.425,00. Não houve manifestação para interposição de 
recursos. Nova Mutum - MT, 26 de Outubro de 2021.

Débora Maiara Brancalione
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2021
O Município de Nova Mutum, e torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 25 de Outubro 2021, com 
início às 09:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
intermunicipal (passagem terrestre), para atender às necessidades da 
Secretaria de Cidadania e Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Saúde. Da qual foi vencedora a empresa: Lote 001 - Itens 210757, 
230557, Lote 003 - Itens 219991, 224144, Lote 004 - Itens 224132, 
224133, Lote 006 - Itens 218597, 224137, Lote 007 - Itens 224404, Lote 
008 - Itens 224401, Lote 011 - Itens 224403, Lote 016 - Itens 219988, Lote 
018 - Itens 220502, 225325, Lote 020 - Itens 224142, 224143, Lote 021 - 
Itens 224138, 224139, Lote 022 - Itens 224140, 224141, JOTAMAR 
COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 14.378.830/0001-61 no valor de R$ 319.069,85. 
Foram fracassados os itens: Lote 002 - itens 189489, 232462, Lote 005 - 
itens 222866, 222798, Lote 009 - itens 224145, Lote 010 - itens 224402, 
Lote 012 - itens 825092, Lote 013 - itens 825093, Lote 014 - itens 822881, 
Lote 015 - itens 224134, Lote 017 - itens 224146, Lote 019 - itens 224135, 
224136. Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 26 de Outubro de 2021.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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Gabigol e BH invertem papéis e
assumem diferentes protagonismos
DA REPORTAGEM

Força. Velocidade. Inteli-
gência. Sincronia. Elementos 
que, quando fundidos, criam 
um ser com grande nível de 
poder. Inspirados no desenho 
infantil Dragon Ball Z, Gabi-
gol e Bruno Henrique ativam 
o modo ‘fusão’ e invertem pa-
péis no Flamengo.

Sem marcar há sete jo-
gos, o camisa 9 agora faz a 
função de garçom enquanto 
o camisa 27 assume o pro-
tagonismo e emenda o efei-
to goleador em um período 
decisivo. Juntos novamente, 
eles são a aposta rubro-negra 
para despachar o Athletico-
-PR, quarta (27), às 20h30, no 
Maracanã, e chegar à decisão 
da Copa do Brasil.

O reencontro da dupla 
acontece justamente dian-
te do rival da última vez que 
estiveram em campo juntos. 
No dia 3 de outubro, Gabriel 
serviu Bruno Henrique para 
marcar um dos gols na vitó-
ria por 3 a 0 contra o Furacão 
em partida pelo Brasileirão. 
Desde então, são 24 dias de 
saudade por conta da convo-
cação do camisa 9 e lesões de 
ambos.

Gabigol e Bruno Henri-
que atuam com a camisa do 
Flamengo desde 2019. Neste 
período, a dupla já marcou 
171 gols, sendo 97 feitos por 
Gabriel Barbosa e 74 pelo ca-
misa 27. Mas nem só de gols 
vivem os atacantes. Além de 
goleadores, os companheiros 

procuram a versatilidade em 
campo e também funcionam 
como ‘garçons’, servindo es-
pecialmente um ao outro. 
É a partir daí que a ‘fusão’ 
acontece. No desenho, a fu-
são acontece quando dois 
personagens unem forças, e 
tornam-se um só para derro-
tar seus adversários. Porém, a 
fusão “Gabriel Henrique” ou 
“Bruno Barbosa” foi separada 
pela Seleção Brasileira e por 
lesões. Convocado, Gabigol 
não marca gol pelo Flamen-
go desde o dia 28 de agosto, 
no confronto com o Santos, 
ex-clube dos atacantes.

Antes de se juntar a Tite 
e companhia, Gabriel viu seu 
parceiro ofensivo ser decisi-
vo na Libertadores, contra o 
Barcelona de Guayaquil. Bru-
no Henrique marcou quatro 
gols na semifinal, dois no 
Maracanã, e dois no Equador. 
O primeiro gol no Rio de Ja-
neiro é um exemplo de como 
o centroavante tem servido 
seu companheiro de ataque.

No domingo seguinte 
ao segundo duelo contra o 
Barcelona, a dupla voltou a 
desempenhar os papéis in-
vertidos. Contra o Athletico-
-PR, Gabigol cruzou nova 
bola na cabeça de Bruno 
Henrique, aumentando a 
marca em uma situação que 
não é comum. Pela primeira 
vez em uma temporada, Ga-
briel Barbosa tem mais assis-
tências para Bruno Henrique, 
do que o contrário.

Os números da dupla 
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FLAMENGO. Ora garçons, ora artilheiros, a dupla segue como a mais participativa na Libertadores desde 2019
também são impressionan-
tes em um panorama geral. 
Foram ao todo 209 participa-
ções diretas em gols. Gabigol 
já soma 30 assistências pelo 
Flamengo, sendo 43% delas 
destinadas a Bruno Henri-
que. Já o camisa 27 supera o 
companheiro com 34 passes 
para gol, sendo 38% para o 
camisa 9. Assim, a ‘fusão’ se 
torna cada vez mais comum 
nas comemorações da dupla.

Entre vários gols mar-
cados e assistências conce-
didas, a dupla gosta mais é 
do poder de decisão. Em três 
anos, o Flamengo fará a se-
gunda final da Libertadores 
e terá em campo os mesmos 
jogadores de ataque da con-
quista de 2019. De lá para cá, 
Bruno Henrique e Gabigol 
são os atletas com mais par-
ticipações diretas em gols 
na disputa continental. O 
centroavante rubro-negro li-
dera com 21 gols e seis assis-
tências. O companheiro vem 
atrás, com 13 gols e 11 assis-
tências.

Ora garçons, ora arti-
lheiros. Gabigol e Bruno Hen-
rique também estão na pra-
teleira histórica de artilheiros 
do Flamengo na Libertado-
res. No início do ano, Gabi-
gol superou Zico, que tem 16 
gols no torneio, e se isolou no 
ranking. O camisa 9 tem 21 
bolas na rede na competição. 
Bruno Henrique é o terceiro 
artilheiro do clube na Copa, 
com 13 gols.

Decisivos na Libertado-

Missão da dupla agora é repetir a dose na Copa do Brasil

Cuca prega cautela após vitória por 4 a 0 no jogo de ida

DA REPORTAGEM

Após a vitória diante do 
Cuiabá, em casa, o próximo 
desafio do Atlético-MG será 
pela Copa do Brasil. A partida 
de volta, contra o Fortaleza, é 
nessa quarta (27), às 20h30, 
no Castelão. Cuca, treinador 
do Galo, ressaltou que a equi-
pe precisa estar atenta, mes-
mo após vantagem constru-
ída no primeiro jogo: vitória 
por 4 a 0.

O comandante alvine-
gro ressaltou que respeita 
muito a equipe do Fortaleza. 
Atual vice-líder do Brasileirão, 
com 48 pontos, a equipe nor-
destina precisa reverter um 
placar de 4 a 0 para se clas-
sificar para final da Copa do 
Brasil.

Mesmo com toda essa 
vantagem, Cuca afastou 
o discurso que o confron-
to está decidido. Para ele, o 
Atlético precisa entrar em 
campo e seguir o embalo e 
buscar mais uma vitória na 
temporada.

“A gente está se expon-
do a outra decisão quarta-
-feira, também é outro enga-
no, se alguém pensa que tem 
algo decidido, não tem nada 
decidido, futebol é muito pe-
rigoso. Tudo é muito perto, 
sucesso e fracasso e a gente 
tem que tomar muito cuida-
do. Humildade, feijão com ar-

roz é o que a gente vai fazer 
na quarta”, finalizou.

Cuca é daqueles treina-
dores dotados de memória 
invejável da própria carreira. 
Ao falar da estratégia de atu-
ar na quarta, indicou que di-
ficilmente irá poupar o time. 
Lembrou de 2009, quando o 
Fluminense quase foi cam-
peão da Sul-Americana após 
perder o jogo de ida da deci-
são, para a LDU, por 5 a 1, no 
Equador. Tudo isso com o Flu 
tendo 99% de chances de cair 
para a Série B.

“Quando foi o jogo de 
volta, tinham vendido todos 
os 75 mil ingressos no Mara-
canã. Eu me lembro que con-
versei com a diretoria, e ago-
ra gente? Colocamos o time 
titular ou guardamos pra 
domingo a final com o Coxa 
que quem perder vai cair? E 
dividiu-se. 

Cuca acho que fazer 
quatro nós não vamos fazer... 
e o campo lotou. 75 mil, ta-
vam garoando, fizeram a rua 
de fogo e eu falei ‘cara, nós 
vamos ganhar isso aqui’ e nós 
não ganhamos o título por 
um gol, Fred foi expulso, me 
lembro, Amarilla expulsou. 
Foi 3 a 0, vocês vão lembrar 
desse jogo.

 E daí nós cansamos um 
pouco o time e fomos para 
Curitiba, conseguimos o em-
pate e aquela salvação”.

JÁ GANHOU?

Cuca prega Atlético-MG 
“de olhos bem abertos” 
diante do Fortaleza

Conor McGregor se recupera de lesão e não tem previsão de retorno ao octógono

Lucas Crispim é um dos 6 desfalques do Fortaleza
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KELVIN RAMIREZ
Estagiário

Ele não para! Conor Mc-
Gregor apareceu novamente 
nos holofotes de forma nega-
tiva. Dessa vez, o irlandês arru-
mou confusão em Roma. O DJ 
italiano Francesco Facchinetti 
alegou ter sido agredido pelo 
lutador em uma boate da ca-
pital italiana. Através de suas 
redes sociais, o DJ comentou 
a situação e ainda publicou 
imagens de ferimentos cau-
sados pelas agressões.

“Às 2h30 da manhã, fui 
atacado pelo Sr. McGregor. O 
famoso Conor McGregor, que 
me deu um soco na boca, 
quebrou meu nariz na fren-
te de dez testemunhas, seus 
amigos e seguranças. Ele me 
atacou sem motivo nenhum, 
já que nós conversamos por 
mais de duas horas e nos di-
vertimos juntos. Eu poderia 
me calar e não dizer nada a 
ninguém, mas já que estou 
aqui para dizer isto, eu devo 
dizer que esta pessoa é muito 

DA REPORTAGEM

O Fortaleza tem seis 
desfalques diante do Atléti-
co-MG nesta quarta (27), pela 
segunda semifinal da Copa 
do Brasil. No primeiro jogo, o 
Tricolor perdeu por 4 a 0. O 
atacante Robson sofreu le-
são diante do Athletico-PR e 
está usando bota ortopédica 
no pé direito. Com isso, não 
vai a campo. Yago Pikachu 
machucou o ombro esquer-
do contra o Furacão e tam-
bém fica fora.

O lateral Tinga ainda se 
recupera de lesão na coxa es-
querda. Lucas Crispim sentiu 
problema muscular contra 
Athletico-PR e também é 
desfalque. Os detalhes do 
departamento médico, con-
tudo, só serão divulgados 
uma hora antes do jogo. Za-
gueiro Marcelo Benevenuto 

MAIS POLÊMICA!

McGregor é novamente acusado
de agressão: “pessoa perigosa”

COPA DO BRASIL

Fortaleza terá 6 desfalques

violenta e perigosa”, afirmou o 
DJ através de seus stories no 
Instagram.

“Eu tomei um soco por 
nada. Este soco poderia ter 
acertado qualquer um. Meus 
amigos, minha esposa, ou ou-
tros amigos. Por isso eu decidi 

e meia Lucas Lima ficam fora 
por terem vestido camisas, 
respectivamente, de Botafo-
go e Palmeiras.

processar Conor McGregor, 
porque ele é uma pessoa vio-
lenta e perigosa”. Aos 33 anos, 
Conor McGregor é um dos 
maiores nomes da história re-
cente do esporte.  O ex-cam-
peão dos penas e dos médios, 
atropelou nomes como Max 

Com tantos desfalques, 
e precisando reverter uma 
situação amplamente desfa-
vorável, o Fortaleza não deve 

Holloway, Diego Brandão, 
Dustin Poirier, Chad Mendes, 
José Aldo, Nate Diaz, Eddie 
Alvarez e Donald Cerrone. Re-
centemente foi derrotado por 
Dustin Poirier na trilogia do 
UFC 264. Seu cartel é compos-
to por 22 vitórias e 6 derrotas.

complicar a situação do líder 
do Brasileirão, cotado ao títu-
lo e, agora, à decisão da Copa 
do Brasil.

res, Bruno Henrique e Gabriel 
agora tentam repetir a dose 
na Copa do Brasil. Em qua-
tro partidas pela competição, 

o camisa 9 foi às redes duas 
vezes, ambas em confronto 
com o ABC pelas oitavas de 
final. Já BH27, também em 

quatro participações, marcou 
os mesmos dois gols (contra 
Coritiba e ABC) e deu uma as-
sistência.
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Observatório faz manifesto contra
projeto que propicia desmatamento
DA REPORTAGEM
G1-MT

O Observatório So-
ciombiental de Mato Gros-
so publicou um manifesto 
com alerta ao projeto de lei 
complementar 58/2020, que 
deve ser pautado na sessão 
da Assembleia Legislativa, 
nesta terça (26). Segundo o 
observatório, o projeto abre 
caminho para que áreas 
destinadas à conservação 
ambiental sejam exploradas 
por atividades de mineração 
e realocadas fora da proprie-
dade.

De autoria do deputa-
do Carlos Avallone (PSDB), a 
proposta altera a finalidade 
da Reserva Legal - área lo-
calizada dentro de uma pro-
priedade rural com a função 
de assegurar o uso econômi-
co de modo sustentável dos 
recursos naturais, segundo o 
observatório.

Segundo o observató-
rio, o projeto é inconstitu-
cional. Para sustentar seus 
argumentos, o Observa-MT 
elaborou um parecer jurídi-
co em que a jurista Mariana 
Jéssica Barboza Lacerda da 
Matta chama a atenção para 
aspectos ilegais e inconstitu-
cionais do texto do PLC. Se-
gundo o observatório, a aná-
lise técnica apontou que há 
vício de iniciativa, uma vez 
que o artigo 22 da Constitui-
ção Federal estabelece que 
cabe privativamente à União 
legislar sobre “jazidas, minas, 
outros recursos minerais e 
metalurgia”.

Para sustentar seus ar-
gumentos contra o projeto, 
o Observa-MT diz que texto 
ainda desconsidera a fun-

ção social da propriedade e 
afronta os princípios do ar-
tigo 225, que trata da proibi-
ção de retrocessos em maté-
ria ambiental.
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Garimpo ilegal instalado na região Amazônica

TRAMITA NA ASSEMBLEIA. Deputados analisam projeto que flexibiliza atividades de mineração em Reservas Legais

DA REPORTAGEM

O último sábado (23) 
foi de muita produtividade 
e aprendizado para 10 mo-
radoras do bairro Tessele Ju-
nior que puderem aprender 
na prática como fazer doces 
gourmet para venda. 

O projeto foi realizado 
pelo Projeto de Trabalho So-
cial da Setorização do Abas-
tecimento de Água (PTS), por 
meio do Senai, em parceria 
com a Prefeitura de Lucas do 

L.R.VERDE

Mulheres aprendem a fazer
doces gourmet para venda

Rio Verde e com o Saae, na 
Escola Cecília Meireles.

O curso foi dividido em 
dois módulos, sendo o pri-
meiro, de cunho mais teórico, 
apresentado no período da 
manhã, enquanto a parte prá-
tica de produção dos doces 
foi realizada durante a tarde. 
As alunas puderam aprender 
a fazer cupcakes, bombons e 
trufas, desde o preparo dos 
doces à precificação e emba-
lo para venda.

A iniciativa ocorreu após 

a realização de uma pesquisa 
sobre as necessidades daque-
la comunidade e os cursos 
que poderiam ser de interes-
se para gerar renda de forma 
rápida, com um baixo inves-
timento e de forma que os 
interessados conseguissem 
aprender facilmente.

Uma das alunas é a me-
rendeira Cláudia Cristina Ca-
margo, que viu na iniciativa 
uma forma de conseguir uma 
renda extra. 

Assim como outras alu-

nas, ela soube da oportuni-
dade pelas redes sociais do 
PTS e logo fez a inscrição para 
participar.

“Já trabalho vendendo 
trufas e bolos, mas aprendi 
muita coisa. Com isso vou po-
der variar as minhas opções, 
diferenciar para o cliente. 

Por isso achei o curso 
muito interessante e ainda de 
graça. Tem sacrifício e esfor-
ço, mas lá na frente é gratifi-
cante”, contou a aluna empol-
gada.

DA REPORTAGEM

O Viveiro Municipal 
Roque Canelli de Sinop, co-
ordenado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, distribui mudas 
gratuitamente à população 
que queira contribuir com 
a arborização do município. 
Oiti e Alecrim de Campinas 
são exemplos das mudas 
doadas. Atualmente são 
produzidas no viveiro de 5 a 
10 mil mudas por mês, e o 
estoque é de mais de 51 mil 
mudas.

Edvaldo Bezerra é en-
carregado do viveiro muni-
cipal e ressalta alguns de-
talhes sobre esse trabalho. 
“São produzidas árvores de 

calçada e também as árvo-
res ornamentais, que são 
para a arborização das vias 
públicas”. Ele ressalta que 
a população pode realizar 
visitas ao viveiro. “O viveiro 
também é aberto à visita-
ção, quem quiser conhecer, 
o nosso horário de atendi-
mento é das 6h às 12h”, fri-
sou. O Viveiro é responsável 
por reproduzir plantas or-
namentais e as árvores de 
arborização urbana, e reali-
zar a manutenção dos can-
teiros na região central do 
município. O munícipe que 
deseja adquirir sua muda, 
pode retirar no Viveiro, que 
fica localizado na Avenida 
dos Flamboyants, no Jardim 
Botânico.

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Superintendên-
cia do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco) 
aprovou, na última sema-
na, a formalização do proje-
to de R$ 17,6 milhões para 
obras de implantação turís-
tica no Portão do Inferno, 
em Chapada do Guima-
rães. Segundo a autarquia, 
o empreendimento trará 
destaque e visibilidade 
para um dos mais belos ce-
nários naturais do estado.

O Complexo do Portão 
do Inferno prevê mais de 
mil metros de área cons-
truída, contendo estacio-
namento, lanchonete, pra-
ça e área de contemplação. 
O projeto ainda conta com 
uma passarela de vidro sus-
pensa sobre um penhasco 
com mais de 70 metros de 
altura.

Para o superintenden-
te da Sudeco, Nelson Fraga, 
o apoio da autarquia neste 
projeto evidencia o interes-
se do Governo Federal em 
apoiar empreendimentos 

Sudeco aprovou convênio

Mudas são doadas para quem quer contribuir com
arborização

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Ponto turístico terá passarela
de vidro a 70 metros de altura

SINOP

Viveiro Municipal distribui 
mudas gratuitamente para 
a população
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que venham promover o 
turismo regional e o fo-
mento à economia local. 
“A formalização deste con-
vênio reflete nossa vontade 
em apoiar cada vez mais 
iniciativas inovadoras do 
setor do turismo, uma das 
vocações econômicas do 

Centro-Oeste”.
Segundo a secretaria 

estadual de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedec), 
com a execução do projeto, 
espera-se um aumento sig-
nificativo do fluxo de turis-
tas, bem como o aumento 
de satisfação, conforto e se-

gurança do público. Além 
disso, pretende-se ainda 
que ocorra a divulgação 
do Parque como modelo 
de operação reconhecido 
e referenciado. Segundo o 
secretário César Miranda, 
as obras devem ser finaliza-
das até dezembro de 2022.

Segundo a entidade, as 
ilegalidades identificadas, 
estão flexibilização na pro-
teção da Reserva Legal e o 
retrocesso quanto à possi-

bilidade de deslocamento 
dessas áreas, um tema já é 
pacificado pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Além disso, segundo a 

jurista, o PL descaracteriza a 
Reserva Legal estabelecida 
pelo art. 14 (que a localiza-
ção atenda a um propósito 
de preservação relacionado 

ao Zoneamento) e fere a pos-
sibilidade de seu uso susten-
tável, ao estabelecer critérios 
mais brandos para ações po-
tencialmente mais lesivas.
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Licitação visa ampliação da
Avenida Parque do Barbado
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso lançou a licitação 
para contratar empresa 
que ficará responsável por 
executar as obras de am-
pliação da Avenida Parque 
do Barbado. O novo trecho 
da avenida tem 700 metros 
de extensão e ligará a Ave-
nida Arquimedes Pereira 
Lima até a Avenida das Tor-
res, margeando o Córrego 
do Barbado no bairro Pe-
dregal.

Além da implantação 
da avenida em pista dupla, 
o projeto prevê a canaliza-
ção do Córrego no trecho 
indicado, além de calça-
mento, drenagem, sinaliza-
ção, iluminação e a implan-
tação de uma ciclovia em 
concreto. A obra está orça-
da em R$ 13.814.247,28, em 
recursos próprios do Gover-
no e do Fethab.

Quando finalizada, a 
Avenida Parque do Barba-
do será a principal ligação 
direta entre as avenidas 
das Torres e Fernando Cor-
rêa da Costa. A via irá facili-
tar o acesso à ponte Sérgio 
Motta para moradores de 
várias regiões de Cuiabá, 
além de melhorar a mobi-
lidade da região do Coxipó.

“Essa obra vai melhorar 
a mobilidade urbana e será 
importante para a qualida-
de de vida da população. A 
canalização do Córrego do 
Barbado vai garantir mais 
saneamento para os mo-
radores da região, preve-
nindo enchentes e promo-
vendo a saúde de todos”, 
afirmou o secretário de 
Infraestrutura, Marcelo de 
Oliveira.

A licitação será realizada 

na modalidade de Regime 
Diferenciado de Contrata-
ção, do tipo de menor pre-
ço, e em lote único. As pro-
postas serão abertas no dia 
18 de novembro, às 8h, na 
sala de licitações da Sinfra-
-MT. A partir da emissão da 
ordem de serviço, a empre-
sa vencedora terá 270 dias 
de prazo para executar as 
obras.

OBRAS EM
CUIABÁ
A extensão da Avenida 

Parque do Barbado é um 
dos investimentos realiza-
dos pelo Governo de Mato 
Grosso na Capital. O Estado 
investe atualmente na res-
tauração da MT-251, estra-
da que liga Cuiabá até Cha-
pada dos Guimarães, na 
restauração da trincheira 
Jurumirim e em uma nova 
ponte sobre o Rio Cuiabá, 
ligando os bairros Parque 
Atalaia e Parque do Lago e 
na pavimentação da Aveni-
da Mário Palma.

Além disso, o Governo 
está construindo dois no-
vos hospitais em Cuiabá, o 
Hospital Central na região 
do Centro Político e o novo 
Hospital Universitário Júlio 
Muller, na MT-040 entre 
Cuiabá e Santo Antônio do 
Leverger.

A atual gestão tam-
bém finalizou obras como 
a primeira parte da Aveni-
da Parque do Barbado e 
do Centro de Treinamento 
da UFMT. Recentemente, 
o Governo anunciou que 
vai pavimentar a MT-400, 
conhecida como antiga 
Estrada da Guia. Em bre-
ve o governo deve licitar 
a restauração da Avenida 
Arquimedes Pereira Lima, 

GOVERNO LANÇA. Obra está orçada em R$ 13,8 milhões e prevê implantação da avenida com pista dupla e ciclovia

Projeto também prevê a canalização do Córrego no trecho

Foto: Divulgação

cujo projeto está pronto e 
aguarda trâmites internos.

As obras fazem parte do 

programa Mais MT, o maior 
programa de investimen-
tos públicos da história de 

Mato Grosso, lançado pelo 
governador Mauro Men-
des. Apenas para o eixo de 

infraestrutura estão pre-
vistos investimentos de R$ 
4,73 bilhões.
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