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O primeiro Feirão do Emprego, organizado pela Associação Comercial e Empresarial de 
Sinop (ACES) será entre quinta (9) e sexta-feira (10), no campus da Unemat, com o cadas-
tro de currículos e workshops gratuitos para a população.                 Página - 4

SINOP 

ACES realiza “Feirão do Emprego”
para o cadastro de currículos

Distrito de
Primavera:
luminárias
de LED
O Distrito de Primavera, em 
Sorriso, está fi cando bem mais 
iluminado desde a semana 
passada. Além do brilho con-
ferido pelo Natal Luz, o Dis-
trito está recebendo as ações 
do Sorriso Iluminado. Com 
a iniciativa, 228 luminárias 
de LED passarão a compor o 
parque de iluminação pública 
do Distrito.   Página  -7

À ESPERA DE UM MILAGRE

O que o Grêmio precisa
para não ser rebaixado

O Grêmio está literalmente à espera de um milagre para não 
ser rebaixado à Série B do Brasileirão pela terceira vez em sua his-
tória. A derrota do Juventude para o São Paulo na noite de segunda 
manteve o Tricolor vivo até a última partida, mas precisará de três 
resultados para evitar o descenso.         Página -6

DIVULGAÇÃO

BARRA DO GARÇAS

O Governo de Mato Grosso assinou um convênio com a prefeitura de Barra do Garças 
para a recuperação do asfalto de várias ruas da região central da cidade. No total, o 
Estado irá repassar, por meio da Sinfra-MT, R$ 15.103.381,95 e a prefeitura irá garantir 
R$ 387.266 como contrapartida.                                Página-3
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R$ 15 MI EM ASFALTO
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Manhã Tarde Noite

Máx 30  | Mín 22
QUARTA-FEIRA

PRAÇA DOS
MIGRANTES:
ABERTURA
DO NATAL

L.R.VERDE
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GOVERNO
ENTREGA
RAIOS 3 E 4
DA PCE

CONSUMO
DE ETANOL
RECUA 32%
NO BRASIL
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Se ele for eleito para presidente será uma esco-
lha serena, diferente das opções apaixonadas 
por Lula e Bolsonaro

Não concordo com os adversários do 
Moro que o acusam de ter planejado o 
ingresso na política, usando a Lava-Jato 
para se projetar nacionalmente.

Eu creio que ele sonhava com uma 
carreira na justiça e tinha como objetivo 
alcançar uma vaga no STF. Deu errado 
porque confi ou no Bolsonaro. A história 
do Presidente recomenda cautela, pois 
já jurou fi delidade quatro vezes - três em 
casamentos tradicionais e uma no matri-
mônio com o Valdemar Costa Neto, dono 
do PFL.  Além disso passou por nove par-
tidos durante a carreira parlamentar. Vê-
-se, pois, que não é muito constante nos 
amores, nem confi ável na política.

Mas parece que o Moro ouviu o canto 
da Sereia e, crendo que o Ministério da 
Justiça lhe abriria o caminho para o Su-
premo, ignorou a cautela e aliou-se ao 
Bolsonaro. Traído pelo Presidente, optou 
pela política.

Incorporando a nova missão, o reser-
vado ex-juiz botou um vistoso sorriso no 
rosto, passou a abraçar pessoas – ainda 
que meio desconfortável - e dar entrevis-
tas a torto e a direito. Fez mais: recorreu 
a um fonoaudiólogo para amenizar o tom 
um pouco áspero da fala e disfarçar as fre-
quentes oitavadas. Este esforço pode lhe 
garantir um emprego de locutor de FM, se 
não ganhar o cargo de presidente.

E pegou tanto gosto pelas palmas e 
paparicações que, segundo informa a im-
prensa, até sua esposa, Rosângela Moro 
– advogada e escritora - vai concorrer a 
deputada federal. Também o amigo e 
companheiro de Lava-Jato, Deltan Dallag-
nol, já deixou o Ministério Público e vai 
buscar uma vaga no parlamento.

Tenho particular admiração pelo Moro 
e por sua coragem na punição dos polí-

ticos e empresários corruptos. Entretanto, 
acho que ele teve um pequeno erro – mas 
afi nal quem não erra? Pareceu-me um 
pouco obcecado em punir o Lula e sua tur-
ma.

O erro, que na verdade deveria ser con-
siderada uma virtude, foi julgar com rapi-
dez os crimes das autoridades e dos gran-
des empresários, que saqueavam a nação. 
Mas, alguns inimigos malandramente 
viram nessa agilidade, um justiçamento, 
que de fato não existia.  É bom lembrar 
que esses julgamentos foram submetidos 
a instâncias superiores e confi rmados to-
talmente.

Mas, tal qual a Mãos Limpas da Itália 
que foi desfi gurada pelos políticos locais, 
aqui quando a Lava-Jato começou a che-
gar perto dos políticos e familiares, ame-
açando-os com prisão, uniram-se o Presi-
dente, deputados, senadores e o STF e a 
liquidaram.

Claro que de todos os candidatos que 
até agora apresentam alguma viabilidade 
nas pesquisas para 2022 (Lula, Bolsonaro, 
Moro e Ciro) eu escolheria o ex-juiz, sem a 
menor dúvida, embora não veja nele o per-
fi l ideal para Presidente.

Contudo, se ele for eleito para presiden-
te será uma escolha serena, diferente das 
opções apaixonadas por Lula e Bolsonaro. 
Qualquer destes dois que ganhar, mante-
rá o clima de guerra e ódio recíproco que 
existe no país.

O Moro teria a oportunidade de reinsta-
lar a harmonia que o petismo e o bolsona-
rismo baniram do meio social. Os vaidosos 
“mitos” chefes desses grupos, convence-
ram seus eleitores de que a virtude está 
no confronto não na cooperação. Parece 
que eles não sabem que a civilização só foi 
possível quando as tribos compreenderam 
que era melhor cooperar do que guerrear.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EM-
PRESÁRIO E ESCRITOR

Moro

Por quanto tempo?
Entre as conversas de precisam ser guar-

dadas é importante avaliar sua utilidade. 
Por exemplo: um cliente que tenha feito 
um orçamento pode voltar a procurar tem-
po depois para pedir novamente a mesma 
informação? Pode. Isso justifi ca armazenar 
a mensagem o resto a vida? Não. A conver-
sa com alguém com quem você tenha feito 

uma negociação com um parce-
lamento que ainda não acabou é 
importante? Com certeza, e deve 
ser mantida, no mínimo, até que a 
situação esteja fi nalizada e ofi ciali-
zada (por meio de transferências ou 

escrituras).
Esses exemplos mostram que o tempo 

que se deve armazenar algo é um conceito 
variável, depende da situação, do assunto e 
das pessoas envolvidas. Sem uma resposta 
“genérica” é importante que você avalie 
suas necessidades com calma, buscando 
ajuda profi ssional para tomar tal decisão se 
julgar necessário.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, 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!

Mais do que simplesmente manter as mensagens no comunicador, sem 
apagar, é fundamental que se faça back-up regularmente, evitando 
problemas caso algo anormal aconteça. Confi rmar em dispositivos 
eletrônicos sem ter cópias dos dados importantes em local seguro é um 
dos caminhos mais comuns para fi car sem as informações que você mais 
precisa.

CLIC 
FINAL 

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

Utilizar comunicadores instantâneos. 
Esse hábito, que nos acompanha há muito 
tempo (eu, particularmente, utilizo forte-
mente esse recurso desde os tempos do 
ICQ, com algumas experiências anteriores 
de menor relevância) tornou a vida moder-
na mais fácil. É evidente que mais de 25 
anos atrás, quando eu conversava por sof-
tware via internet pelas primeiras 
vezes, era impossível imaginar, de 
forma realista, o cenário que temos 
atualmente. Com tanta facilidade os 
comunicadores são utilizados para 
tudo: relações pessoais, trabalho, es-
tudo, diversão e por aí vai. É quase impos-
sível imaginar alguém, atualmente, vivendo 
sem fazer uso das mensagens instantâneas.

Com o volume de mensagens que uti-
lizamos atualmente, é comum que muita 
gente venha me perguntar, entre outras 
coisas, qual o prazo ideal para se armazenar 
conversas nesses aplicativos. A resposta, 
nesse caso, decepciona a maioria das pes-
soas: depende.

Antes de qualquer coisa é importante 
fi ltrar o que merece ou não ser armazena-
do. Boa parte das conversas hoje em dia são 
superfi ciais e podem ser desconsideradas 
sem grande difi culdade. Nesses casos o me-
lhor a se fazer é, periodicamente, verifi car o 
que não precisa ser guardado e apagar, para 
desocupar espaço e para manter a organi-
zação.

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Troca de marcha

Com apoio de grande parte da oposição, foi con-
sumada no Senado a votação da proposta de emenda 
constitucional que altera de forma casuísta o teto de 
gastos e promove calote em dívidas judiciais.

Sob a justifi cativa de maiores gastos sociais, a 
PEC já minou a credibilidade das contas públicas, ao 
custo de mais juros e infl ação.

O espaço aberto no Orçamento a partir do texto 
chega a cerca de R$ 106 bilhões, montante que será 
usado para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400, gastos 
obrigatórios de Previdência e assistência social, deso-
neração da folha salarial e, de especial interesse dos 
parlamentares, as emendas de relator.

Para garantir os votos, houve alterações em al-
guns dispositivos que podem exigir nova votação em 
separado na Câmara dos Deputados, a depender de 
acordo entre as lideranças. De todo modo, a essência 
do projeto foi mantida e garante o programa social de-
sejado por Jair Bolsonaro no ano da eleição.

A maior parte do dinheiro, cerca de R$ 55 bilhões, 
deve ir para o Auxílio Brasil, que passará a atender cer-
ca de 17 milhões de famílias, aumento considerável 
ante as 14,8 milhões que vinham sendo cobertas pelo 
Bolsa Família.

Ainda haverá fi la de famílias elegíveis, no entanto, 
porque o Senado reinseriu uma norma que fora elimi-
nada na Câmara, condicionando a inclusão de novos 
benefi ciários à disponibilidade orçamentária.

Com a infl ação mais alta que a estimada no início 
das discussões há quatro meses (o IPCA acumulado 
em 12 meses até outubro fi cou em 10,67%), as despesas 
com aposentadorias e outras rubricas obrigatórias de-
vem abocanhar pelo menos mais R$ 30 bilhões.

Sobram R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões para o res-
tante, e a ofensiva agora será para reservar o máximo 
desses recursos para as emendas de relator, o Orça-
mento paralelo e até aqui opaco que serve de instru-
mento de cooptação política nas mãos dos expoentes 
do centrão.

O Supremo Tribunal Federal exigiu transparência 
total dos valores relativos a 2020 e 2021, mas o Congres-
so resiste em revelar os nomes dos parlamentares que 
solicitaram verbas. A corte não deve recuar na decisão 
de trazer esses montantes ao escrutínio da sociedade.

Todo o processo, da concepção à tramitação, 
mostrou mais uma vez a incapacidade do governo de 
montar propostas consistentes e contornar interesses 
paroquiais.

Houvesse um mínimo de competência técnica e 
política, o necessário atendimento à necessidade de 
proteção social poderia ter sido feito sem desorganizar 
o Orçamento. A provável judicialização da suspensão 
dos pagamentos dos precatórios, ademais, será um 
esqueleto que ameaçará a estabilidade nos próximos 
governos.

Editorial

Esqueleto fi scal

RISCO DE
CONTAMINAÇÃO
A população de Chapada dos Guimarães 

está dividida em relação à decisão do prefeito 
Osmar Froner de Mello de liberar o Réveillon. 
Contrariando o que foi feito em cidades como 
Rio de Janeiro e São Paulo, que cancelaram 
os eventos da virada do ano, ele decidiu pei-
tar o risco de uma contaminação em massa 
pela Covid. Além disso, outro comentário tem 
descontentado parte dos moradores: o de que a 
Prefeitura poderá “torrar” R$ 500 mil para or-
ganizar a festa, com show da banda Araketu.

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!

INFARTO
FULMINANTE
Faleceu no início da noite de segunda-feira 

(6), aos 53 anos, o ex-comandante da PM-MT, co-
ronel Jorge Luiz de Magalhães. Segundo nota da 
PM, ele estava sendo submetido a um procedi-
mento de cateterismo no Hospital São Mateus, 
quando sofreu uma parada cardíaca e não resis-
tiu. “O policial militar ingressou na instituição 
no ano de 1991. Comandou importantes unida-
des da PMMT na região metropolitana e no in-
terior do Estado, além de conquistar o mais alto 
cargo da instituição, o de comandante–geral 
da PMMT, nos anos de 2016 a 2017”, diz a nota. 
Atualmente, Jorge Luiz estava trabalhando na 
Coordenadoria Militar do Ministério Público Es-
tadual. 

Crédito: Reprodução
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Sob a justifi cativa de maiores gastos sociais, a 
PEC já minou a credibilidade das contas públicas, 
ao custo de mais juros e infl ação
“ “ Foram divulgadas imagens de dois homens acusados de execução do advo-

gado Antônio Padilha de Carvalho, 60 anos. Equipe da DHPP investiga o crime 
de homicídio, registrado no dia 4 de dezembro de 2019. Mesmo após dois anos 
da execução, a equipe da DHPP da Capital continua o trabalho para chegar aos 
autores e à motivação para o crime. O advogado foi morto no cruzamento da 
Rua Benedito de Camargo com a Avenida Dante Martins de Oliveira, na altura 
do Jardim Leblon. Ele dirigia seu veículo e tinha como passageira a esposa, que 
foi atingida por estilhaços da munição. Quando o advogado chegou ao cruza-
mento das duas vias e parou em um semáforo, uma moto com dois ocupantes 
emparelhou com o carro e um dos suspeitos disparou cinco vezes, atingindo o 
advogado na cabeça, pescoço e tórax.
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Convênio foi assinado pelo governador Mauro Mendes

CONVÊNIO FIRMADO

R$ 15 milhões são 
investidos para recuperar 
asfalto da área central
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Governo de Mato 
Grosso assinou, nesta segun-
da-feira (06.12), um convênio 
com a prefeitura de Barra do 
Garças para a recuperação do 
asfalto de várias ruas da re-
gião central da cidade. No to-
tal, o Estado irá repassar, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística, 
(Sinfra-MT), R$ 15.103.381,95 
e a prefeitura irá garantir R$ 
387.266 como contrapartida.

Com o convênio, assi-
nado pelo governador Mau-
ro Mendes, pelo secretário 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, e pelo 
prefeito de Barra do Garças, 
Adilson Gonçalves, a prefeitu-
ra ficará responsável por exe-
cutar a restauração asfáltica 
em CBUQ e conservação de 
microrrevestimento em uma 
área de 528 mil m² do Centro 
e mais cinco bairros. O sena-
dor Carlos Fávaro destinou 
metade do valor da emenda.

O governador Mauro 
Mendes explicou que a quan-
tidade equivale a aproxima-
damente 70 km de ruas a 
serem recuperadas, para ga-

rantir qualidade de vida ao ci-
dadão. “Estamos fazendo isso 
em praticamente todos os 
municípios de Mato Grosso. 
Todas as semanas estamos 
trazendo prefeitos até aqui 
ou indo até os municípios e 
assinando convênios para in-
vestir nas cidades”, afirmou.

Para o prefeito Adilson 
Gonçalves, a celebração do 
convênio vai mudar a cara 
de Barra do Garças. “A malha 
viária de Barra do Garças já 
está um tanto quanto velha 
e esse projeto vai melhorar 
muito a imagem da cidade, 
não só para os moradores, 
como também para os turis-
tas que frequentam a nossa 
região”, afirmou.

De acordo com o se-
cretário Marcelo de Oliveira, 
a Sinfra-MT tem realizado 
investimentos em todas as 
cidades, seguindo a determi-
nação do governador Mauro 
Mendes. “O trabalho que re-
alizamos, em parceria com 
as prefeituras, é para melho-
rar a vida do cidadão mato-
-grossense, recuperando o 
pavimento das vias urbanas, 
garantindo a todos o direito 
de ir e vir dentro de suas pró-
prias cidades”.

Foto: Christiano antonuCCi/seCom-mt
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lei garante proteção ao consumidor 
na compra de veículos automotores
DA REPORTAGEM

Foi sancionada pelo Exe-
cutivo, a Lei 11.578/2021, que 
dispõe sobre a obrigatorieda-
de de empresas, lojas, conces-
sionárias ou estabelecimentos 
congêneres de disponibilizar 
laudo cautelar veicular ao con-
sumidor que faz a aquisição 
de automóveis. A matéria é de 
autoria do deputado estadual 
Delegado Claudinei (PSL) e foi 
proposta a fim de gerar total 
respaldo aos compradores de 
veículos, sem ter nenhum tipo 
de prejuízo futuro que não es-
teja condizente ao ofertado.  

“Essa proposta é para 
garantir que o carro compra-
do tenha todas as caracterís-
ticas apresentadas no ato da 
aquisição por meio do laudo 
cautelar veicular. Agora, com 
a lei vigente, esse documen-
to deverá ser disponibilizado 
por estabelecimentos que 
realizam a venda de veículos 
automotores ”, esclareceu o 
parlamentar.

De acordo com o presi-
dente da Associação das Em-
presas de Vistorias do Estado 
de Mato Grosso (ASSOVIS-MT), 
Josias Laier Nogueira, essa lei 
veio em uma boa hora já que 
vai auxiliar o mercado e o con-
sumidor a não terem proble-
mas futuros, garantindo se-
gurança jurídica. “A lei, com a 

ALMT. A Lei foi proposta a fim de gerar total respaldo aos compradores de veículos 
Foto: Divulgação

Quem ganha com a lei é o consumidor final 

sua obrigatoriedade, não vem 
beneficiar empresas. Ela vem 
proporcionar segurança para 
quem compra e para quem 
vende. É uma lei que vai dar 
transparência na comercia-
lização de carros seminovos 
que é grande no mercado de 
Mato Grosso e do país”, explica 
Nogueira.

Josias, que atua há 20 
anos no mercado de vistoria 
e elaboração de laudo caute-
lar veicular, conta que a lei vai 
mudar o mercado de automó-
veis. “Os grandes grupos que 
estão há mais de oito anos no 
mercado de Mato Grosso já 
têm como processo, na com-
pra, a realização de um laudo 
para colocar no estoque de-
les. Quem ganha com a lei é 
o consumidor final, o Estado e 
as entidades públicas. São inú-
meros os casos que surgem 
todos os dias. Existem lojistas 
que têm inúmeros processos 
relacionados a carros que fo-
ram comprados de leilão, bati-
dos ou incendiados. Sem falar 
dos veículos dublês que são 
quando a placa é de São Pau-
lo e corre em Mato Grosso, por 
exemplo. Praticamente, 100% 
adulterado”, especifica Josias. 

O representante da AS-
SOVIS-MT aproveitou para in-
formar que o dia que a lei foi 
sancionada, foi uma boa sur-
presa para o segmento de vis-

toria veicular. “A lei do deputa-
do Claudinei circulou no Brasil 
todo. Nós comunicamos ao 

Foto: assessoria

o  valor balizado para a empreitada é de R$ 57 milhões 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, reuniu-se com o secretá-
rio de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), Marcelo de 
Oliveira, na manhã desta terça-
-feira (7 de dezembro). Mais que 
uma reunião produtiva, uma 
boa notícia nesta fase de encer-
ramento de 2021: a pavimenta-
ção de 54,03 km da MT-560, no 
trecho entre Sorriso e Tapurah, 
será licitada no dia 17 de de-
zembro.

De acordo com dados da 
Sinfra, o valor balizado para a 
empreitada é de R$ 57.151.401,84 
e o Governo do Estado deve ar-
car com 100% dos custos. “Foi 
um trabalho intenso de sensi-
bilização, mobilização dos pro-
prietários da região, que arca-
ram com os custos do projeto, e 
uma série de idas e vindas à ca-
pital para vermos esse processo 
andando”, comenta o prefeito.

Para organizar estes pro-
cessos, canalizar ações e traba-
lhar coletivamente para avan-
çar no fortalecimento da cadeia 
logística do Município, foi ins-
tituído, por meio do Decreto 
582/21, o Comitê Pró-logística, 
que conta com representantes 
do Executivo, Legislativo, e insti-
tuições classistas, como o Sindi-
cato Rural de Sorriso, a Aproso-
ja, e a OAB.

A mudança de cenário 
das vicinais sorrisenses, em que 
o asfalto preenche as estra-

das de terra, segue ganhando 
força no Município, visto que, 
há uma semana exatamen-
te, no dia 30 de novembro, a 
Prefeitura emitiu a ordem de 
serviço para começar o serviço 
de sinalização na MT-485, que 
está quase 100% pavimentada 
no trecho de 34,46 km, bem 
na região de divisa com Santa 
Rita do Trivelato. Para esta em-
preitada, Estado, Município e 
produtores somaram esforços. 

SORRISO

Pavimentação da Mt-560 será
licitada dia 17 de dezembro

“Não há como não pensar neste 
processo de forma isolada, visto 
que pavimentar nossas vicinais 
é uma condição indispensável 
para o crescimento sustentável 
não só de Sorriso, como de toda 
a região, e, consequentemente, 
de todo o Estado”, aponta Ari, 
lembrando que Sorriso é corre-
dor logístico para todo o país.

Mesmo que, a princípio, o 
benefício seja visto diretamen-
te pela classe produtora, é ine-

gável o “ganho encadeado” que 
a mudança propicia, destaca o 
gestor. “É um acesso mais fácil 
aos serviços de saúde, seja por 
quem mora nas fazendas, ou 
em municípios vizinhos e bus-
ca atendimento em Sorriso; da 
mesma forma o acesso à edu-
cação se torna mais confortável 
e sim, os caminhoneiros e os 
produtores rurais passam a ter 
mais segurança e mais conforto 
em sua rotina diária”.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Núcleo de Projetos e 
Desenvolvimento Urbano de 
Sinop (Prodeurbs), divulgou 
um balanço do mês de no-
vembro de 2021, com os nú-
meros de alvarás emitidos, 
área construída, habite-se 
e comparativos com meses 
e anos anteriores. Os dados 
trazem novamente um cres-
cimento positivo no núme-

ro de alvarás de construção 
emitidos em novembro, se 
comparado com os anos an-
teriores.

Foram expedidos em 
novembro 287 alvarás de 
construção, mantendo a mé-
dia recorde, que vem sendo 
superada sucessivamente, 
com números acima dos ín-
dices históricos dos últimos 
20 anos. Foram 211 autoriza-
ções para construção resi-
dencial; 25 para multifamiliar; 

46 para comercial e 5 para 
construção mista comercial/
residencial.

No comparativo com o 
mesmo mês do ano passado, 
o acréscimo foi de 38%. De ja-
neiro a novembro desse ano, 
foram emitidos 2.691 alvarás, 
o que corresponde a um au-
mento de 30% com relação a 
2020 para o mesmo período.

Com relação as áreas to-
tais para construção, o relató-
rio mostra que em novembro, 

se manteve acima da média, 
em metros quadrados auto-
rizados. Foram 59,011,02 m² 
de área em novembro, con-
trapondo a média mensal 
de 47.549,02 m². O volume 
de área a ser construída, re-
presenta também a movi-
mentação dos mercados da 
construção civil e imobiliário, 
que se mantêm aquecidos. 
Outro número relevante, é o 
de emissão de habite-se, com 
90 registros.

SINOP

Prodeurbs aponta novo recorde em 
emissão de alvarás de construção

conselho do nosso segmento, 
que estava reunido com to-
dos os Detrans (Departamen-

tos de Trânsito) do país, no 
Rio Grande do Sul. Eu enviei 
a nossa lei ao presidente do 

Conselho e ele divulgou geral. 
Foi praticamente uma ampla 
divulgação”, conclui Nogueira.
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ACES promove o primeiro “Feirão do
Emprego” para cadastrar currículos
DA REPORTAGEM
G1-MT

É f inal de ano, muita 
gente ainda está desem-
pregada e a economia 
está voltando – ao menos 
relativamente – a crescer. 
E quem quer aproveitar 
este período do ano para, 
quem sabe, começar 2022 
com emprego novo, pode 
aproveitar esta oportuni-
dade.

A Associação Comer-
cial e Empresarial de Si-
nop (ACES) promove nesta 
quinta (9) e sexta-feira (10) 
o 1º “Feirão do Emprego”, 
que oferecerá o cadas-
tro de currículos, além de 
workshops gratuitos para 
a população. O evento será 
realizado no campus da 
Unemat.

Segundo o presiden-
te da ACES, Cleyton Lau-
rindo, essa ação vem com 
o objetivo de auxiliar a po-
pulação de Sinop que está 
à procura de emprego, e 
também ao empresário 
que está contratando.

“Recebemos inúme-
ras vagas de emprego na 
ACES por dia e poucas 
delas estão sendo preen-

chidas. Com essa ação, 
além do cadastro de cur-
rículos e direcionamento 
para vagas, vamos ofere-
cer workshops gratuitos 
com temas para ajudar no 
crescimento prof issional 
dessas pessoas”, disse por 
meio de assessoria.

Amanhã (9) serão rea-
lizados o cadastro de cur-
rículos e as inscrições para 
os workshops que aconte-
cem no dia 10, com os te-
mas “Como ser um prof is-
sional de excelência para 
o mercado”, “Dicas pre-
ciosas para conquistar o 
1° emprego”, “Inteligência 
Emocional e os impactos 
nos seus resultados e Li-
dere a si mesmo, ativando 
os 3Rs”.

Também apoiam a 
ação Senai, Senac, Sine, 
Universidade do Estado 
do Mato Grosso, Centro 
de Integração Empresarial 
Escola (CIEE) e uma uni-
versidade particular.

Em outubro, Sinop 
aumentou mais de 80% a 
geração de empregos com 
carteiras assinadas, com 
771 pessoas a mais sendo 
admitidas em empresas 
de diversos segmentos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

População pode aproveitar para encontrar um emprego

SINOP. Atividades na quinta e sexta-feira também inclui workshops gratuitos à população

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O volume de etanol hi-
dratado transacionado pe-
las distribuidoras foi de 1,28 
bilhão de litros em outubro, 
redução de 31,69% em rela-
ção a outubro de 2020 (1,9 
bilhão de litros), conforme 
levantamento da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis (ANP). 
Com isso, a participação do 
etanol no total do ciclo Otto 
recuou de 43,10% em outu-
bro de 2020 para 36,73%, em 
outubro de 2021, dado que 
a gasolina C registrou alta 
(5,61%) no volume comercia-
lizado no mesmo período.

Na comparação com 
setembro de 2021 (1,27 bi-
lhão de litros), houve avanço 
de 0,28% no volume total de 
vendas, enquanto na mé-
dia diária de vendas (dias 
corridos) do biocombustí-
vel ocorreu uma queda de 
2,95%, ressaltando que o 
mês de outubro teve um dia 
a mais que setembro.

Nos primeiros 10 meses 
de 2021, as vendas de eta-
nol hidratado somaram 14,4 
bilhões de litros, recuo de 
7,55% em relação ao verifi-
cado no mesmo período de 
2020 (15,6 bilhões de litros). 
Na desagregação regional, 

DA REPORTAGEM

Os preços internos da 
soja caíram em boa parte da 
semana passada, influencia-
dos por desvalorizações no 
mercado internacional.

Segundo pesquisadores 
do Cepea, temores relaciona-
dos ao aparecimento de uma 
nova variante do coronavírus 
deixaram agentes cautelo-
sos e resultaram em quedas 
na Bolsa de Chicago (CME 
Group).

Os valores do petróleo 
também recuaram, reforçan-

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bolso-
naro editou um decreto que 
acolhe recomendação do Con-
selho do Programa de Parce-
rias de Investimentos para ex-
cluir a empresa pública Casa 
da Moeda do Programa Nacio-
nal de desestatização (PND).

De acordo com o Minis-
tério da Economia, a medida 
provisória que encerrava a ex-
clusividade do órgão na fabri-
cação de papel moeda, moeda 
metálica, impressão de selos e 
títulos da dívida pública per-
deu sua eficácia sem ser con-
vertida em lei.

“Por este motivo, enten-

deu-se que há restrição em se 
efetivar eventual parceria com 
a iniciativa privada para essas 
atividades, enquanto se manti-
ver tal exclusividade”, reforçou 
o comunicado.

Ainda segundo a pasta, 
a exclusão no PND e a revoga-
ção da qualificação no âmbito 
do PPI são decisões que de-
vem ser analisadas pelo corpo 
técnico do ministério e pelo 
conselho, que se manifesta 
por meio de resolução, a ser 
convalidada por decreto do 
presidente da República. Em 
outubro, o Governo Federal já 
havia anunciado que decidiu 
retirar a Casa da Moeda do seu 
portfólio de privatizações.

Vendas de etanol hidratado recuaram 7,55% 

MP que encerrava exclusividade na 
fabricação de papel moeda caducou 

NO BRASIL

Consumo de etanol recua 32%

SOJA

Preço interno oscila com certa
força ao longo da última semana

SEM PRIVATIZAÇÃO

Decreto exclui Casa da 
Moeda de programa de 
desestatização

FOTO: DIVULGAÇÃO
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do a pressão sobre as cota-
ções da soja. Já no encerra-
mento da semana, os preços 
da oleaginosa voltaram a 
subir com certa força, impul-
sionados por uma reação nos 
valores externos.

Assim, entre 26 de 
novembro e 3 de dezem-
bro, os Indicadores ESALQ/
BM&FBovespa – Paranaguá 
e CEPEA/ESALQ – Paraná su-
biram 2,56% e 1,13%, com res-
pectivos fechamentos a R$ 
170,56/sc e a R$ 165,69/sc de 
60 kg nesta terça (7).

na comparação com out/20, 
todas as regiões apresenta-
ram quedas, com destaque 
para a região Sul (-40,61%). 
Já na comparação com 
set/21, houve predominân-
cia de variações positivas.

As importações de 
etanol (anidro e hidratado) 

totalizaram 14 milhões de 
litros em outubro de 2021, 
redução de 28,30% na com-
paração com outubro de 
2020 (19,6 milhões de litros) 
e aumento de 27.779,22% 
na comparação com set/21 
(0,05 mil m³). Esse foi o sexto 
maior montante importado 

para meses de outubro da 
série histórica iniciada em 
2012. A participação das im-
portações no total das ven-
das foi de 0,62% em outubro 
de 2021, percentual inferior 
ao registrado em out/20 
(0,7%) e superior ao registra-
do em set /21 (0,002%).

Preço da soja oscilou bastante

FOTO: DIVULGAÇÃO



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 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: 
R$ 1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais) mensais 
+ taxa de condomínio. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 

VENDAS/
ALUGUEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com 
a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 
6.015/73, FAZ SABER os notifi cados ANDRÉ POZZATTO e ELOVI LUTISSE, ora 
apontados como antigos CONFRONTANTES, que se encontra em trâmite nesta 
serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 26780, em que se 
requer o REGISTRO DA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA do imóvel rural deno-
minado Fazenda Zimmermann I e II, no Município de Nova Ubiratã-MT, com área 
total de 387,20 ha, matrícula nº 818, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, 
de propriedade de Orlando Olivério Zimmermann e sua esposa Otacila Shnell 
Zimmermann, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade dos já 
referidos notifi cados. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro 
de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubi-
ratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO 
aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado 
pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 06 de outubro de 2021.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O Município de Nova Ubiratã, faz saber a todos os interessados que dando pros-
seguimento à “Tomada de Preços nº 001/2021”, do tipo “técnica e preço”, ob-
jetivando a contratação de agência para prestação de serviços de publicidade, 
correspondentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, 
execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, a distribui-
ção de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de 
promover o Município de Nova Ubiratã – MT. Foi designado a data de 10/12/2021 
ás 08h00min, na Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, no Departamento de Li-
citação, para que as empresas classifi cadas na fase anterior apresente a docu-
mentação de habilitação para seu respectivo julgamento. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone 66-3579-1191 ou e-mail licitacao@no-
vaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã, 07 de dezembro de 2021. 

Francine Oliveira
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT 
AVISO DE LICENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de General Carneiro, CNPJ nº 03.503.612/0001-95, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a 
Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de Construção 
de calçadas em diversas vias urbanas, município de General Carneiro/MT.

MARCELO DE AQUINO
Prefeito Municipal

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 20.063.284/0001-
72, situada na rua das Rosas, nº 1346, setor residencial norte, município de Sinop, 
Estado de Mato Grosso, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a LICENÇA PRÉVIA E LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MUL-
TIFAMILIAR HORIZONTAL, localizado na rua Turim, nº. 815, Lote 10/A, Quadra 62, 
Residencial Florença, Sinop-MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Responsável Téc-
nico: Eng. Florestal Edson Fiabani, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.fi abani@
gmail.com.

Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda, inscrita no CNPJ n° 
15.239.509/0001-69, torna público que requereu junto à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema), as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO) 
para extração de cascalho na propriedade da fazenda, localizada na Rodovia MT 
220, km 110, Zona Rural, Município de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso.  
Porto dos Gaúchos - MT, 22 de novembro de 2021. Fazenda Perdizes Empreendi-
mentos Agrícolas Ltda

MÁRCIO MAZIERO POZZOBON, CPF 809.909.751-34, torna público que requer 
junto à SEMA as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para um Comple-
xo Agropecuário que possui 1.675,2348 m² de área construída, sendo um ponto de 
abastecimento com 77,13 m² e um Armazém Geral de 1.598,1048 m², localizado na 
Fazenda Recanto, Zona Rural do município de Novo Mundo-MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA. 

LIMAGRAIN BRASIL S.A, CNPJ 12.770.927/0005-13, torna público que requer junto 
à SAMA as Licenças Prévia e de Instalação de Ampliação, para a atividade de irriga-
ção por Sistema Linear para uma área total de 44,00 hectares, localizado na Rodovia 
BR 163, KM 724, na Zona Rural do município de Sorriso-MT. Não foi realizado EIA/
RIMA. 

KWS SEMENTES LTDA, CNPJ 03.946.067/0007-05, torna público que requer junto 
à SAMA a Alteração de Razão Social, passando de Riber KWS Sementes LTDA para 
KWS Sementes LTDA,  e a Renovação do Cadastro de Irrigantes nº 01/2019, para a 
atividade de aspersão e gotejamento em área não superior a 20 hectares, localizada 
na Rodovia BR 163, KM 719, na Zona Rural do município de Sorriso-MT. Não foi 
realizado EIA/RIMA. 

JAIME DOMINGOS FARINON, CPF 251.266.609-34, torna público que requer jun-
to à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop- SDS, a Renovação da Licença de Operação nº 311816/2015, emitida pela 
SEMA, para a atividade de irrigação por pivô central, para um equipamento com 
área de 137,40 hectares, instalado na Fazenda JF, localizada no perímetro rural do 
município de Sinop -MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, CPF n° 030.334.471-71, torna público 
que requer junto à SAMA, as Licenças Prévia, Instalação e de Operação, para Um 
Pivô Central de Irrigação, com área total irrigada de 137,70 hectares, localizado em 
área denominada Fazenda Mata Verde, Zona Rural do Município de Sorriso – MT. 
Não foi realizado o EIA/RIMA.

GVR COTTON EIRELI, CNPJ 36.506.854/0001-91, torna público que requer junto a 
SEMA as Licenças Prévia e de Instalação de Ampliação, para a área de 3.322,34 m², 
para a atividade de preparação, fi ação e comércio atacadista de algodão, localizado 
na Rodovia BR 242, KM 80, no município de Nova Ubiratã. Não foi realizado EIA/
RIMA. 

R.S AGRONEGÓCIO LTDA-ME, CNPJ: 28.422.010/0001-34 torna público que re-
quereu à SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização de Desmate 
– AD  da Propriedade denominada Fazenda Vale do Batelão 1, sob o número do CAR 
MT128918/2017, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT. Não EIA/RIMA

SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA,        CNPJ nº 
25.242.466/0001-24, torna público que requereu junto à SEMA - Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para ampliação 
e Renovação da Licença de Operação (LO), para atividade de Fabricação de Álcool, 
localizada no município de Sorriso-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

PEDIDO DE LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC)CLADIMIR REO-
LON, 964.328.299-68, torna público que está requerendo a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA a LAC de uma unidade armazenadora para realizar a 
atividade de pós-colheita na propriedade, localizada no município de Tabaporã/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

AÇÃO DE RECALL
EMPRESA: RBL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS 

EIRELI CNPJ: 11.354.197/0001-83

Informamos a quem possa interessar que detectamos em nosso produto Cabo 
Flexível 450/750V – NBR NM 247-3 da marca tecnofi os, fabricados no ano de 
2021, falhas pontuais no processo de fabricação, o que pode ocasionar um pro-
blema em sua resistência elétrica 
Em respeito aos nossos consumidores, estamos realizando a troca ou substi-
tuição do produto. Solicitamos aos clientes e consumidores que caso tenham 
esse produto, entre em contato conosco no email: vendas@rblcabos.com.br ou 
no telefone (12)3958-3232 para efetuarmos a troca do produto. 

ATENCIOSAMENTE,
RBL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS

08,10,12/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 121/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO dos itens 2 e 3 do anexo 1 do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 121/2021, que tem por objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de telas interativas digital e 
mesas interativas digital, o qual teria sua abertura no dia 10 de dezembro 
às 09h00min. (horário de Brasília-DF). Conforme publicações, as demais 
disposições ficam sem alterações. A abertura fica PRORROGADA para o 
dia 23 de dezembro as 09h05min. (horário de Brasília-DF). O edital com 
a s  r e t i fi c a ç õ e s  p o d e  s e r  o b t i d o  j u n t o  a o s  s i t e s : 
h t t p : / /www.camponovodopa rec i s .m t .gov.b r / L i c i t acoes /  e 
bllcompras.com. Campo Novo do Parecis 07 de dezembro de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, FICA CONVOCADO todos os trabalhadores nas indústrias 
de carnes e derivados de rações balanceadas e da alimentação do município de 
Nova Mutum, Estado do Mato grosso, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA a ser realizada no dia 15 de janeiro de 2022 as 13:00 horas na rua das 
Seringueiras, 1560 W Colina li, Nova Mutum-MT, para deliberar sobre:
a)ratifi car autorização ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUS-
TRIAS DE CARNES E DERIVADOS E INDUSTRIAS DE RAÇÕES BALANCEA-
DAS E DA ALIMENTAÇÃO DE NOVA MUTUM SINTRATUM PARA FUNDAÇÃO 
DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 
E ALIMENTAÇÃO INTERMUNICIPAL DO ESTADO DO MATO GROSSO-FETI-
FA, CNPJ 27.773.695/0001-09;
b)indicação /eleição de 02 ( dois) delegados representantes junto a AFETIFA e 
demais entidades de grau superior;
c)autorização para fi liação do SINTRATUM junto a FETIFA
d)autorização para os delegados representarem em todos os atos necessários 
em nome do SINTRATUM, para fundação da FETIFA; inclusive judiciais se ne-
cessário;
e)outros assuntos pertinentes a fundação da FETIFA.

Nova Mutum-MT, 07 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029/2021
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 II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 029/2021, a favor da contratação da empresa ACTION 
STORE COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
25.993.816/0001-94, objetivando a aquisição de um equipamento do tipo 
Veiculo Aéreo não Tripulado (DRONE) para ser utilizados nos serviços de 
engenharia, inspeção e filmagens de eventos de interesse da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de 
Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, no 
valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2021.

Celso Luiz Padovani
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETOMADA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021

O Município de Nova Mutum-MT, torna público que após recebimento da 

amostra inerente ao certame em questão, o pregoeiro acompanhado da 

equipe técnica de apoio, prosseguirá com os trâmites relativos à fase de 

manifestação de recursos, com retorno no dia 10.12.2021 às 09:00 

(horário de Brasília). Nova Mutum – MT, 07 de Dezembro de 2021.

Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 034/2021

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 

Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 11 de 

Novembro 2021, com início às 09:00, tendo como objeto a contratação de 

empresa para execução de serviços, visando as adequações do sistema 

de combate ao incêndio e pânico, bem como sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas nas instalações das Creches e Escolas 

Municipais, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro 

e memorial descritivo que compõe o projeto básico, a qual a qual foi 

julgada deserta. Nova Mutum - MT, 07 de Dezembro de 2021.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 021/2021 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SHOW PIROTÉCNICO (MÍNIMO 10 MINUTOS) PARA COMEMORAÇÃO 
DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2021/2022, A SER REALIZADO NA 
PRAÇA MUNICIPAL 13 DE MAIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 
com início às 00h00min, compreendendo os seguintes itens: 
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO 
Serviço de Show Pirotécnico contendo: 
01 Torta Titanic 119 tubos, com diversos efeitos; 
02 Tortas Piro Max 100 tubos 1,5 polegadas; 
02 Tortas Big Max 50 tubos 1,7 polegadas; 
02 Tortas Caruaru 100 tubos 1,15 polegadas; 
02 Tortas Leque Show 32 tubos 1,5 polegadas; 
06 dúzias de Morteiros 2,5 polegadas; 
06 Morteiros com Bombas de 3 polegadas – alcance de 80m; 
05 Morteiros com Bombas de 4 polegadas – alcance de 100m; 
04 Morteiros com Bombas de 5 polegadas – alcance de 250m; 
04 Morteiros com Bombas de 6 polegadas – alcance de 250m; 
04 Morteiros com Bombas de 7 polegadas – alcance de 300m; 
 

 
Contratada: LEANDRO FREIRE 02047790140 - CNPJ nº 28.794.932/0001-
72; 
Valor global: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) 
Prazo de vigência do contrato: 60 (noventa) dias, contados da data de 
assinatura do contrato; 
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal no 8.666/93, com valores 
atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412/2018. 
 
               RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, 
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o 
Parecer Jurídico e demais documentos anexos ao processo. 
 

Vera - MT, 06 de dezembro de 2021 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 022/2021 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND COMPACTO E PISCINA DE 
BOLINHAS CIRCULAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. 
 
Favorecido: SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ: 
15.392.562/0001-03; 
Valor global: R$ 15.118,00 (quinze mil, cento e dezoito reais). 
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias contados da data de emissão da Ordem de 
Entrega. 
Prazo de vigência do Contrato: 60 (sessenta) dias contados da assinatura. 
Fundamento Legal: Artigo 24 II, da Lei 8.666/93, atualizado pelo Decreto 
Federal 9.412/2018. 
 
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o Parecer Jurídico 
e justificativa (documentos anexos ao processo). 

 
Vera - MT, 07 de Dezembro de 2021 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Credenciamento: Não Chamamento: Não Registro de preço: Sim

Objeto da licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA REPAROS SIMPLES, 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 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do
Peixoto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Modalidade:
                    Pregão Presencial

Número/Ano: 35/2021 Data de abertura: 10/11/2021

Data homologação: 07/12/2021Data adjudicação: 06/12/2021

Tipo de avaliação: Por item Critério de avaliação: Menor preço

Modo de disputa: Fechado-Aberto Condição de pagamento: A PRAZO

Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Presidente do Consórcio, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Presidente da Comissão Permanente de licitação, levando em
consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em
lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada , que tem como vencedor(es) abaixo

Licitante CNPJ/CPF Total do vencedor

VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180 23.416.206/0001-00 R$ 15.700,00

Total: R$ 15.700,00

VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180 - Não Exclusivo

Descrição do item Unidade Qtd. Valor unit. Valor totalCódigo

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA
LASER JET MONOCROMATICA COM FORNECIMENTO DE
PECAS PARA REPAROS SIMPLES

un 15,0000 R$ 130,0000 R$ 1.950,006618

SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM
IMPRESSORA LASER JET MONOCROMATICA

un 12,0000 R$ 110,0000 R$ 1.320,006619

SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM
IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA

un 3,0000 R$ 130,0000 R$ 390,006620

SERVICO DE TROCA DE PELICULA DO
FUSOR/LUBRIFICACAO EM IMPRESSORA LASER JET
MONOCROMATICA

un 14,0000 R$ 160,0000 R$ 2.240,006621

SERVICO DE TROCA DO FOTOCONDUTOR EM
IMPRESSORA LASER JET MONOCROMATICA

un 12,0000 R$ 95,0000 R$ 1.140,006622

SERVICO DE TROCA DO CABO FLAT (DIVERSOS) EM
IMPRESSORA LASER JET MONOCROMATICA

un 12,0000 R$ 150,0000 R$ 1.800,006623

SERVICO DE TROCA/REPARO EM PLACA
LOGICA/FONTE/PAINEL EM IMPRESSORA LASER JET
MONOCROMATICA

un 10,0000 R$ 170,0000 R$ 1.700,006624

SERVICO DE TROCA DA CABECA DE IMPRESSAO EM
IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA

un 3,0000 R$ 500,0000 R$ 1.500,006625

SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ALMOFADAS EM
IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA

un 3,0000 R$ 140,0000 R$ 420,006626

SERVICO DE TROCA DE CABO FLAT EM IMPRESSORA JATO
DE TINTA COLORIDA

un 3,0000 R$ 170,0000 R$ 510,006627

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT 
AVISO DE LICENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de General Carneiro, CNPJ nº 03.503.612/0001-95, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a 
Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de Construção 
de calçadas em diversas vias urbanas, município de General Carneiro/MT.

MARCELO DE AQUINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT 
PORTARIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO

PORTARIA N° 210 DE 06 DE DEZEMBRO 2021.

              “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE substituição 
de pontes de madeira em estradas vicinais, por Bueiros de Concreto celular no 
Córrego do Magalhão, Córrego do Ferrugem, Córrego do Açude 01, Córrego do 
Açude 02, NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.MARCELO DE AQUINO, PREFEITO MUNICIPAL, DE GENERAL 
CARNEIRO/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,RESOLVE:ARTIGO 1° Por meio desta 
Portaria, através do Setor de Engenharia do Município de GENERAL CARNEI-
RO/MT, tornar público a APROVAÇÃO DO PROJETO DE substituição de pontes 
de madeira em estrada vicinal, por Bueiros de Concreto no Córrego do Magalhão, 
Córrego do Ferrugem, Córrego do Açude 01, Córrego do Açude 02, no município 
de General Carneiro/MT, conforme discriminação abaixo:

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL 
(a): ENDI MICAELA SOUZA DOS ANJOS DUARTE CREA: 1218155990 RN  ..
..................................ARTIGO 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrária.
General Carneiro, 06 de dezembro de 2021. 
MARCELO DE AQUINO
Prefeito Municipal

Endi Micaela Souza dos Anjos Duarte
Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT  
AVISO DE LICENCIAMENTO 

A Prefeitura Municipal de General Carneiro, CNPJ nº 03.503.612/0001-95, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a Licença por Adesão e 
Compromisso (LAC), referente ao Projeto de Construção de calçadas em diversas vias 
urbanas, município de General Carneiro/MT. 

MARCELO DE AQUINO 
Prefeito Municipal 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT  

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO 
PORTARIA N° 210 DE 06 DE DEZEMBRO 2021. 

              “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE substituição de pontes de 
madeira em estradas vicinais, por Bueiros de Concreto celular no Córrego do Magalhão, 
Córrego do Ferrugem, Córrego do Açude 01, Córrego do Açude 02, NO MUNICÍPIO DE 
GENERAL CARNEIRO/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.MARCELO DE AQUINO, 
PREFEITO MUNICIPAL, DE GENERAL CARNEIRO/MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,RESOLVE:ARTIGO 1° Por 
meio desta Portaria, através do Setor de Engenharia do Município de GENERAL 
CARNEIRO/MT, tornar público a APROVAÇÃO DO PROJETO DE substituição de pontes de 
madeira em estrada vicinal, por Bueiros de Concreto no Córrego do Magalhão, Córrego do 
Ferrugem, Córrego do Açude 01, Córrego do Açude 02, no município de General Carneiro/MT, 
conforme discriminação abaixo: 

EXPEDIENTE OBJETO 
Ponto/Bueiro Estrada Coordenadas 

RESPONSÁVEL 
PELA 

ELABORAÇÃO 

APROVAÇÃO 
DO 

PROJETO 

Substituição 
de ponte de 
madeira em 
estrada 
vicinal, por 
Bueiro de 
Concreto no 
Córrego do 

Magalhão, 
no município 
de General 
Carneiro/MT 

Ponto 11/ 

Bueiro 9 
NI 

S -15°41,399 

W -
52°46,318 

NOME DO 
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: ENDI 

MICAELA 
SOUZA DOS 

ANJOS 
DUARTE 

CREA: 
1218155990 RN 

APROVAÇÃO 
DO 

PROJETO 

Substituição 
de ponte de 
madeira em 
estrada 
vicinal, por 
Bueiro de 
Concreto no 
Córrego do 

Ferrugem, 
no município 
de General 
Carneiro/MT 

Ponto 12/ 

Bueiro 10 
NI 

S -15°41,98 

W -
52°46,019 

NOME DO 
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: ENDI 

MICAELA 
SOUZA DOS 

ANJOS 
DUARTE 

CREA: 
1218155990 RN 

APROVAÇÃO 
DO 

PROJETO 

Substituição de 
ponte de madeira 
em estrada 
vicinal, por 
Bueiro de 
Concreto no 
Córrego do 
Açude 01, no 
município de 
General 
Carneiro/MT 

Ponto 13/ 
Bueiro 11 

MT 
107 

S -15°42,746 
W -

52°45,469 

NOME DO 
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO: ENDI 

MICAELA 
SOUZA DOS 

ANJOS 
DUARTE 

CREA: 
1218155990 RN 
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Cuesta não repetiu boas atuações da 
temporada contra o Atlético-GO 

DA REPORTAGEM

Os colorados se prepa-
raram para uma despedida 
de gala no Beira-Rio. O ob-
jetivo era ver o Inter entrar 
na última rodada na zona de 
classificação da Libertadores 
e comemorar o rebaixamen-
to do Grêmio no Brasileirão. 
O descenso do maior rival 
(ainda) não se confirmou, e 
o G-8 virou quase uma mira-
gem.

Em vez de festa, os joga-
dores ouviram vaias e xinga-
mentos após a derrota por 2 a 
1 para o Atlético-GO na noite 
de segunda. “Vergonha, ver-
gonha, vergonha! Time sem 
vergonha”, cantou a torcida 
no momento em que a equi-
pe saía do gramado com o 
mais recente fracasso.

É verdade que houve 
contestação mesmo antes 
da partida. A fase ruim, que 
teima em prosseguir, causou 
murmúrios durante o anún-
cio da escalação. Porém, a 
ideia era provocar o Grêmio, 
com caixões tricolores e as 
letras “B” em azul, além dos 
cânticos mais fortes com o 
gol do Cuiabá e até quando 
o Juventude descontou no 
Morumbi contra o São Pau-

lo. Ainda houve um incentivo 
dos camarotes. D’Alessandro 
acompanhou a partida, para 
delírio dos torcedores.

A quarta derrota nas úl-
timas cinco partidas só não 
machucou mais os presen-
tes pelas defesas de Marcelo 
Lomba. O goleiro precisou 
brilhar para defender chu-
te de Rickson e cabeceio de 
Montenegro, que ainda ca-
rimbou o travessão em outra 
oportunidade. Tudo isso em 
24 minutos.

A derrota no último jogo 
em casa de 2021 frustrou 
aqueles que desejavam uma 
despedida digna. Em vez do 
tradicional “Arerê! O Grêmio 
vai jogar a Série B”, vaias e 
cânticos contra os jogadores. 
Dois torcedores chegaram 
a invadir a área técnica, mas 
acabaram contidos por segu-
ranças.

A vaga à Libertadores só 
segue viva na matemática. O 
time está em 12º lugar com 
48 pontos. Na última rodada, 
a luta será por uma vitória 
sobre o Bragantino e, quem 
sabe, a vaga na Libertadores. 
Os últimos 90 minutos do In-
ter em 2021 começam a ser 
disputados às 20h30 de quin-
ta, em Bragança Paulista.

SOB VAIAS E COBRANÇAS

Inter decepciona em 
último ato no 
Beira-Rio em 2021

Taça da Libertadores no estádio Centenário 

Foto: divulgação
DA REPORTAGEM

A briga por uma vaga 
na Libertadores de 2022 fi-
cou quente. As emoções vão 
ser na última rodada da Série 
A, nesta quinta. Athletico-PR, 
Atlético-MG, RB Bragantino, 
Corinthians, Flamengo, Forta-
leza e Palmeiras já estão ga-
rantidos na competição. No 
caso do Bragantino, o time já 
tem 100% de chances de G-8, 
mas ainda busca concretizar 
fase de grupos. Fluminense, 
América-MG, Santos, Ceará, 
Atlético-GO, São Paulo e Inter 
são os outros times que ain-
da sonham em beliscar uma 
vaga, pelo menos na Pré-Li-
bertadores (disputa que vai 
até a oitava posição). Confira 
chances de cada clube de G-8 
e próximos adversários. Os 
dados são do Departamento 
de Matemática da UFMG.

FLUMINENSE (7º, com 51 
pontos)

BRASILEIRÃO

Briga pela Libertadores
esquenta última rodada

92,7% de chances de G-8
Próximo jogo: Contra 

Chapecoense, no Maracanã
AMÉRICA-MG (8º, com 

50 pontos)
57,4% de chances de G-8
Próximo jogo: contra o 

São Paulo, no Independência
SANTOS (11º, com 49 

pontos)
16% de chances de G-8
Próximo confronto: Con-

tra o Cuiabá, na Vila Belmiro
CEARÁ (10º, com 50 

pontos)
12,4% de chances de G-8
Próximo embate: contra 

Palmeiras, na Arena Barueri
ATLÉTICO-GO (9º, com 

50 pontos)
12,2% de chances de G-8
Próximo adversário: con-

tra Flamengo, no Antônio Ac-
cioly

SÃO PAULO (13º, com 48 
pontos)

4,8% de chances de G-8
Próximo confronto: con-

tra América-MG, no Indepen-
dência

INTER (12º, com 48 pon-
tos)

4,5% de chances de G-8
Próximo jogo: contra RB 

Bragantino, no Nabi Abi Che-
did

O que o Grêmio precisa
para não ser rebaixado
DA REPORTAGEM

O Grêmio está literal-
mente à espera de um mi-
lagre para não ser rebaixado 
à Série B do Brasileirão pela 
terceira vez em sua história. A 
derrota do Juventude para o 
São Paulo na noite de segun-
da-feira manteve o Tricolor 
vivo até a última partida, mas 
precisará de três resultados 
para evitar o descenso.

A rodada derradeira do 
Campeonato Brasileiro será 
disputada nesta quinta (9), 
com todos os jogos no mes-
mo horário, às 20h30. O fio de 
esperança gremista só existe 
por causa do rival da serra 
gaúcha.

O Juventude perdeu 
por 3 a 1 para o São Paulo. Já 
o Cuiabá, outro adversário di-
reto, venceu o Fortaleza por 
1 a 0 na Arena Pantanal. O 
Grêmio seria rebaixado ma-
tematicamente se ambas as 
equipes pontuassem.

Agora, o Dourado, que 
chegou aos 46 pontos na 
tabela, não é mais adversá-
rio. Além da vitória sobre o 
Atlético-MG, o time de Porto 
Alegre terá de torcer por der-
rotas de Juventude e Bahia.

Mesmo assim, o Trico-
lor terá de contar com um 
verdadeiro milagre. As pro-
jeções apontam para 97,5% 
de queda, segundo o De-
partamento de Matemática 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), e 96%, 
conforme o site Infobola, do 
professor Tristão Garcia.

O Grêmio não cai se 
vencer o Atlético-MG e Ju-
ventude e Bahia perderem 
seus jogos contra Corinthians 
e Fortaleza, respectivamente.

Dos adversários, o Galo 
já é campeão brasileiro e 
deve poupar titulares tendo 
as finais da Copa do Brasil 
nos próximos dias. O Forta-
leza e o Corinthians já estão 
classificados para a Liberta-
dores de 2022 e não dispu-
tam mais nada no Brasileirão.

No cenário que evitaria 
a queda, o Grêmio chegaria 
aos 43 pontos, os mesmos 
de Juventude e Bahia – que 
não pontuariam. Mas o Trico-
lor acabaria em 16º por conta 
do número de vitórias como 
o primeiro critério de desem-
pate.

CONFIANÇA NOS
BASTIDORES
Antes dos jogos de 

Juventude e Cuiabá na se-
gunda-feira, o Conselho de 
Administração do Grêmio se 
reuniu das 14h às 17h30 de-
batendo e buscando os erros 
das políticas de clube dos úl-
timos anos.

Nenhuma decisão foi 
tomada, mas há planos para 
a temporada 2022 em caso 
de permanência ou queda. 
Nos bastidores, o clima era de 
apreensão, mas ainda com 
resquícios de esperança.

Após o empate com 
o Corinthians no domin-
go, o vice de futebol Denis 
Abrahão afirmou que ainda 

Foto: MaRcos Ribolli
À ESPERA DE UM MILAGRE. Tricolor tem que vencer o Atlético-MG e torcer por derrotas de Juventude e Bahia

acreditava na permanência 
gremista. Ele ainda previu 
que novidades poderiam 
ocorrer nos jogos de Juven-
tude e Cuiabá. Apenas uma 
aconteceu. “Eu não joguei a 

Geromel, Villasanti e Kannemann conversam durante jogo contra o Corinthians 

toalha ainda. Esse gostinho 
ninguém terá. O Grêmio é 
muito grande. E não duvi-
dem da imortalidade. Um 
fato novo pode acontecer 
durante esses jogos de ama-

nhã (segunda-feira)”, alertou 
Abrahão. O elenco voltou a 
treinar na tarde desta terça 
no CT Luiz Carvalho. Sem os 
zagueiros Kannemann e Ge-
romel, suspensos, os jovens 

Ruan e Rodrigues estarão 
em campo na quinta contra 
o Atlético-MG. A novidade é o 
retorno de Douglas Costa. A 
partida decisiva será na Are-
na.

Fred, Bahia x Fluminense, Arena Fonte Nova 

Foto: Jhony Pinho

DA REPORTAGEM

Ainda a um jogo de fe-
char a temporada 2021, o 
Fluminense já encerrou o 
ano como visitante. E longe 
da maneira como esperava. 
Com o tropeço para o Bahia 
por 2 a 0, no último domingo, 
a equipe chegou a seis der-
rotas consecutivas longe de 
seus domínios e com a sua 
pior campanha como visitan-
te do Campeonato Brasileiro 
nos últimos três anos.

Enquanto este ano con-
quistou apenas 16 pontos dos 
57 que disputou fora de casa, 
com quatro vitórias, quatro 
empates e 11 derrotas; em 
2018, venceu uma partida a 
menos, somando 13 pontos 
nos mesmos 57 disputados 
(três vitórias, quatro empates 
e 12 derrotas).

Segundo levantamen-
to, com as seis derrotas finais 

6 DERROTAS SEGUIDAS

Fluminense faz sua pior campanha
como visitante dos últimos anos

como visitante (Bahia, Atlé-
tico-MG, Juventude, Grêmio, 
Ceará e Santos), o Fluminen-
se igualou “o feito” negativo 
de 2013, quando perdeu de 
forma consecutiva fora de 
casa para: Internacional, Vas-
co, Cruzeiro, Flamengo, Co-
rinthians e Santos – todos por 
1 a 0. De lá para cá, as piores 
sequências foram em 2015 e 
2018, quando chegou a per-
der cinco partidas em sequ-
ência longe do Rio.

A última vitória do Flu-
minense como visitante em 
2021 foi em 17 de outubro, na 
vitória por 1 a 0 sobre o Athle-
tico-PR, na Arena da Baixada. 
Na ocasião, o adversário pou-
pou seus titulares por conta 
de compromissos na Copa 
do Brasil e “ajudou” o Tricolor 
com gol contra de Zé Ivaldo.

A última vez que um jo-
gador tricolor fez um gol em 
um triunfo fora de casa foi 

justamente contra a Chape-
coense, adversário da próxi-
ma quinta e último do ano. 
Ou seja, já faz um turno intei-
ro. Em 7 de setembro, o Flu 
venceu a lanterna Chape por 
2 a 1, com gols de Bobadilla e 
Luiz Henrique.

O que salvou o Campe-
onato Brasileiro do Fluminen-
se foi sua campanha como 

mandante, em especial após 
a liberação de público no Rio 
de Janeiro. 

Em 18 partidas, o time 
venceu 10, empatou cinco 
e perdeu apenas três (para 
Grêmio, Fortaleza e Athletico-
-PR), totalizando, até aqui, 
64,8% de aproveitamento, 
que pode aumentar, inclusi-
ve, na quinta-feira...



DA REPORTAGEM

O govenador Mauro Men-
des e o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Alexandre 
Bustamante, entregam na sex-
ta (10) mais dois novos raios na 
Penitenciária Central do Esta-
do (PCE). A cerimônia será re-
alizada na PCE, às 8h30, com a 
presença de autoridades.

Os raios 3 e 4 da unidade 
vão disponibilizar 432 vagas 

NA SEXTA
Governo entrega raios 3 e 4 da
Penitenciária Central do Estado

cada, totalizando 864 vagas. 
O investimento em recursos 
próprios do Governo, pelo pro-
grama Mais MT, alcançam o 
montante de R$ 23 milhões, 
nos dois raios.

A entrega faz parte da se-
gunda etapa de reestruturação 
da unidade, que passará de 793 
vagas e um déficit de 1.531 va-
gas para um superávit de 25% 
de vagas, totalizando 778 vagas 
disponibilizadas pelo Estado.

DA REPORTAGEM

O que a esperança re-
presenta para você? No Natal 
da Esperança de Lucas do Rio 
Verde ela é uma luz que nunca 
se apaga. Movida por esse sen-
timento, a Secretaria de Cultu-
ra empenhou os esforços na 
montagem da decoração na-
talina do município, iluminan-

L.R.VERDE

Praça dos Migrantes recebe público
na abertura do Natal da Esperança

do os principais pontos da ci-
dade para levar esperança aos 
luverdenses nesta época do 
ano.  O Natal da Esperança foi 
lançado no último sábado (4) e 
abriu os portões ao público de 
toda a programação que ocor-
rerá na Praça dos Migrantes. 
Estiveram presentes o prefeito 
Miguel Vaz, a primeira-dama 
e secretária de Assistência So-

cial, Janice Ribeiro, secretários 
municipais, vereadores e po-
pulação em geral. A estrutura 
montada na praça ofereceu à 
população parque de diversão, 
praça de alimentação, passeio 
de trenzinho, visita à casa do 
Papai Noel, exposição da feira 
de artesanato e apresentações 
musicais. “É um momento 
muito importante, de reno-

vação, o espírito do Natal nos 
traz alegria, celebramos assim 
o nascimento de Jesus Cristo, 
muito familiar. Quando che-
guei, senti o clima diferente, 
de muita paz e tranquilidade. 
Vai ser uma grande festa para 
as famílias, resultado de mui-
to trabalho pela Secretaria de 
Cultura para organizar tudo 
isso”, disse o prefeito.
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Distrito de Primavera está recebendo atenção especial

JAINY SOARES
Estagiária

Miguel é um menino 
de 12 anos, que sonha em se 
tornar um músico famoso e 
reconhecido, mas para que 
esse sonho posso se tornar re-
alidade, ele tem de lidar com 
a desaprovação de sua famí-
lia. Na busca de tentar mudar 
a opinião de seus familiares, 
Miguel acaba por desvendar 
um mistério bastante antigo.

A animação foi inspi-
rada na cultura mexicana, e 
no feriado do dia dos mor-
tos, o que acaba sendo uma 
história que prende bastante 
a atenção, seja de crianças, 
quanto adultos.

Viva a vida é uma festa, 
se assemelhar bastante a es-
tética de festa no céu, já que 
são filmes que apresentam 
a mesma cultura, e tem en-
redos um pouco semelhan-
tes. Mas a história de Miguel 
é muito mais atrativa, já que 
segue o típico referencial da 
pixar, uma criança pequena 
que sozinha enfrenta o mun-
do para realizar seus sonhos. 
E o fato de Miguel amar a 
música e tudo o que ela re-
presenta, se torna a estrutura 
central de animação, já que a 
história toda se desenvolve, 
baseada nesse importante 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Distrito de Primavera 
está ficando bem mais ilumi-
nado desde a semana passa-
da. Além do brilho conferido 
pelo Natal Luz, que foi oficial-
mente lançado no último do-
mingo (5), o Distrito está re-
cebendo as ações do Sorriso 
Iluminado.

Com a iniciativa, 228 
luminárias de LED passarão 
a compor o parque de ilu-
minação pública do Distrito, 
deixando só na lembrança as 
antigas lâmpadas de vapor 
de sódio.  A troca está sendo 
feita nas avenidas principais, 
onde há maior circulação de 
pessoas, a exemplo do que 
está sendo feito na sede do 
Município. Nesta leva, pas-
sam pelo “up” da iluminação 
pública as avenidas Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Amabaias e Rio 
Verde, além do entorno da 
Praça da Luz.

O secretário de Obras e 
Serviços Públicos (Semosp) 
de Sorriso, Milton Geller, ex-
plica que a tecnologia LED 
representa mais qualidade e 
mais economia. “A vida útil 
dos equipamentos é mais 
longa, o que demanda me-
nos manutenções, o con-
sumo de energia elétrica é 
menor, e a estética é incom-
parável, com as luminárias 
mais compactas promoven-
do maior luminosidade”, co-
menta, destacando que, pou-
co a pouco, todas as antigas 
lâmpadas de vapor de sódio 
devem ser trocadas pelo LED 
e que o trabalho vem sendo 
executado de acordo com o 
planejamento técnico, em 
que cada via recebe lumi-
nárias com potências dife-
renciadas, de 100W, 150W e 

Animação mostra as dificuldades e problemas 
enfrentados por um adolescente na realização do seu sonho

Entrega faz parte da segunda etapa de 
reestruturação da unidade 

ANÁLISE

Família, sonhos e realização
em “Viva – a Vida é Uma Festa”

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

Foto: ChristiAno AntonuCCi

elemento.
Um fato interessante, é 

que mesmo sendo uma ani-
mação, que tem tudo para ser 
feliz e arrancar sorrisos, em 
diversos momentos nos emo-
cionamos com Miguel em 

200W, de acordo com a de-
manda de cada local.

O prefeito Ari Lafin in-
forma que, nesta leva atu-
al, a Prefeitura investiu R$ 4 
milhões na continuidade do 
processo de modernização 
do parque iluminação públi-
ca, o que está resultando na 
instalação de 4,3 mil lumi-
nárias de LED nas vias com 
maior movimento. “É mais 
segurança, mais bem-estar 
e mais conforto para as fa-

sua jornada no mundo dos 
mortos, a fim de desvendar 
a verdadeira história de seus 
antepassados, essa aventu-
ra acaba por nos prender a 
atenção, e ficarmos ligados 
a cada pequeno aconteci-

Primavera recebe luminárias de LED
SORRISO. Mais de 200 lâmpadas de vapor de sódio estão sendo trocadas pela nova tecnologia no Distrito

mílias sorrisenses e também 
para os visitantes que circu-
lam em nosso Município”, 
complementa o prefeito.

Quer dar uma conferida 
para ver como está ficando o 
serviço? A troca das amareli-
nhas pelo LED já foi conclu-
ída nas seguintes vias: Lupi-
cínio Rodrigues, Vinícius de 
Morais, Mato Grosso, Videiras, 
Floriano Peixoto, Foz do Igua-
çu, Bené e Genésio Roberto 
Baggio, Los Angeles, Claudi-

no Francio, Tancredo Neves e 
Porto Alegre.

O prefeito lembra que 
um dos cartões-postais de 
Sorriso, a Avenida Curitiba, 
cenário para muitas fotos no 
período da florada dos ipês, 
também vai passar por uma 
reforma total de sua ilumina-
ção pública, que deixará de 
ser feita nas laterais da via e 
sim por superpostes no can-
teiro central.  No trecho com-
preendido entre a Avenida 

Mário Raiter, no Bairro Bom 
Jesus, e a Rua Tucunaré, no 
Jardim Amazônia, a via pas-
sará a contar com 252 postes 
de 7 metros, que sustentarão 
504 luminárias de LED com 
potência de 100 watts e ca-
beamento subterrâneo.

Em 2020, Sorriso deu 
início à ação Sorriso Ilumi-
nado Sorriso pela Rua São 
Francisco, no Bairro São Do-
mingos. Além de atuar insta-
lação de luminárias de LED, a 

Prefeitura, ao mesmo tempo, 
segue com o trabalho contí-
nuo de manutenção das an-
tigas de vapor de sódio.

Para solicitar a troca de 
lâmpadas de iluminação pú-
blica queimadas, a popula-
ção pode entrar em contato 
pelo 150, o Disque-Ouvidoria. 
No mesmo número, também 
é possível solicitar outros ser-
viços executados pela Prefei-
tura, assim como fazer críti-
cas ou elogios.

mento. A animação serve de 
incentivo, e nos mostra que 
nunca devemos desistir dos 
nossos sonhos, por mais que 
não tenhamos apoio, a felici-
dade de cada pessoa, só de-
pende dela mesma.
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