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Horto abriga
estudo com
clonagem
de banana
Uma das frutas mais consumidas entre os 
brasileiros, a banana, foi escolhida para 
um estudo desenvolvido por meio de um 
jardim clonal de variedades da fruta em 
Lucas do Rio Verde. Os trabalhos estão 
sendo conduzidos pela Empaer em parce-
ria com a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente.              Página  -4
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ESTRESSE CALÓRICO

Nutrição de
qualidade é
fator-chave

Períodos de clima quente 
representam um desafi o extra 
para as granjas de postura. O ris-
co de estresse térmico é comum 
em ambientes de clima tropical. 
Caracterizada por um conjunto 
de reações do organismo ao 
aumento da temperatura, essa 
condição expressa a difi culdade 
da ave em manter a tempera-
tura corporal em equilíbrio com 
meio em que vive.          Página -4

Prefeitura de 
Sorriso anuncia
o congelamento 
do IPTU de 2022
A Prefeitura de Sorriso enviou para 
apreciação da Câmara o projeto de lei 
que dispõe sobre o não reajuste da Plan-
ta de Valores Genéricos que garante que 
o Imposto Predial e Territorial Urbano 
não sofra reajuste em 2022. A medida 
visa não onerar o contribuinte em razão 
dos refl exos ainda ocasionados pela 
pandemia.          Página -3

“NÃO OLHE PARA CIMA”

Chegamos ao ano de 2022 com a certeza de que o kkkcry é o único estado emocional compatí-
vel com a realidade, o que explica o fato de Adam McKay prosperar não apenas na comédia de 
sátira, seu nicho de origem, mas cada vez mais no cinema de prestígio progressista hollywoo-
diano.                             Página -7

DIVULGAÇÃO

O fi lme mais
“inofensivo”
de Adam McKay
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MT: LÍDER NA
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
BRASILEIRA

4 ANOS SEGUIDOS
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MAURO DESTINA
R$ 2,3 MILHÕES
PARA CONSTRUIR
ASFALTO NOVO

SPORT SINOP
SE PREPARA
PARA ESTREIA
NA ELITE
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“

Não fosse Manso, no dia 15 de janeiro de 
2002, exatos 20 anos atrás, teriam passado sob 
a Ponte Júlio Muller 3.250 m3/s de água, volu-
me superior aos 3.075m3/s da cheia de 1974, de 
triste memória para os cuiabanos.

Inaugurada no ano anterior, Manso foi então 
logo testada como protetora da cidade contra 
outras possíveis tragédias, razão inicial da cons-
trução da barragem. Embora sucesso total, 
poucos fi caram cientes. Teria repetido em 2010.

Com algum controle posterior da ocupação 
do solo urbano poderia ter sido uma alternativa 
de solução defi nitiva para esse tipo de proble-
ma em Cuiabá, e outras cidades.

Importante relembrar este acontecimento, 
em especial aos mais jovens, para destacar que 
a origem da barragem foi como equipamento 
de proteção urbana contra inundações após a 
cheia de 1974, que inundou totalmente a região 
mais populosa de Cuiabá, formada pelos anti-
gos bairros Terceiro (“de Dentro” e “de Fora”), 
Ana Poupino e Barcelos.

No dia 17 de março daquele ano o rio atingiu 
na régua linimétrica o nível de 10,87 m servindo 
de referência para posterior construção da Ave-
nida Manuel José de Arruda, a popular “Beira-
-Rio”, com seu nivelamento básico na cota 150 
metros acima do nível do mar.

Diziam os antigos que a estação das chuvas 
em Cuiabá tinha dois picos, um em dezembro/
janeiro e outro em março, também chamado 
de “repique”, por volta do dia de São José en-
cerrando o período chuvoso. As cheias eram 
aguardadas nessas épocas, ainda que nem 
sempre as duas com a mesma intensidade.

A cheia de São José em 74 foi uma tragé-
dia para a cidade quando esta dava um salto 
de crescimento em função da inauguração 
de Brasília. Grosso modo Cuiabá saltaria de 56 
mil habitantes em 1960 para 240 mil em 80, e 
a cidade não estava preparada, após décadas 
de estagnação. Alguns visionários, verdadeiros 
profetas já desenvolviam, por exemplo, a ideia 
do CPA.

O governo Geisel tomara posse dois dias an-

tes, dia 15, já com a inundação avançada. Logo o 
ministro do Interior Rangel Reis veio a Cuiabá e 
tomou duas decisões radicais para a cidade: de-
terminou a demolição do que sobrara dos bair-
ros atingidos, transferindo suas populações para 
conjuntos residenciais a serem construídos.

Perderam-se aí alguns marcos da cultura 
cuiabana que viraram saudade nas lembranças 
dos blocos carnavalescos “Sempre Vivinha”, “Co-
ração da Mocidade” e “Estrela Dalva”, por exem-
plo. Outra determinação do ministro foi a reali-
zação de estudos técnicos para evitar tragédias 
semelhantes em Cuiabá resultando em Manso, 
em princípio só para reduzir picos de novas en-
chentes, um “açudão” de proteção urbana. Fos-
se só este seu objetivo, Manso já teria valido a 
pena.

Depois, em 1978 no antigo Minter, a Comis-
são da Divisão do Estado, da qual eu fazia parte, 
transformou Manso em um projeto de aprovei-
tamento múltiplo (APM), pioneiro no Brasil para 
solucionar também a questão energética, na 
época o principal problema estadual.

Com a energização do “açudão”, foram acres-
cidos os objetivos de regularização de vazão do 
rio (além de reduzir suas cotas máximas, garan-
tir uma cota mínima de água), a irrigação rural 
e o abastecimento de água por gravidade para 
as cidades da Baixada Cuiabana, três barragens 
a fi o d’água rio abaixo, sendo que seu lago po-
deria também receber projetos de piscicultura, 
turismo e lazer, ampliados agora com aquicultu-
ra e as possibilidades de um parque gerador de 
energia solar.

Hoje é comum pensar a APM Manso só como 
uma usina hidrelétrica, o que seria um erro gra-
ve, ainda que sua geração elétrica seja impor-
tante garantidor da estabilidade energética ao 
estado.

Mas, não se pode desprezar os demais po-
tenciais do grande empreendimento que, tem 
nome e sobrenome: APM Manso. E assim deve 
sempre ser lembrado para um dia ser aproveita-
do em todas suas dimensões: APM Manso.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS É 
ARQUITETO E URBANISTA, MEMBRO 
DA ACADEMIA DE ARQUITETURA E 
URBANISMO

A dimensão urbana de Manso

Cada um de um jeito
liar, era necessário um cansativo processo 
de adaptação (quase um reaprendizado) 
para que fosse possível digitar em velo-
cidade no teclado ergonômico. E, eviden-
temente, ao utilizar um diferente do que 
se havia acostumado, voltávamos a algo 
próximo da estaca zero.

Assim como muita gente eu também 
utilizei um teclado desses por 
muito tempo, entre 1998 e 2001. 
Conseguia render bem no meu 
teclado, que foi o único que tive 
durante esse tempo, mas acabava 
“sofrendo” sempre que precisava 

utilizar outro computador, o que era bas-
tante frequente.

Para piorar a situação o desconforto 
ao usar o teclado ergonômico por muito 
tempo era praticamente o mesmo de uti-
lizar um teclado normal. Somando todos 
os pontos negativos, vendi o teclado (sim, 
naquela época tudo era caro e o mercado 
de usados era aquecido) e segui com te-
clados convencionais.

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

Hoje sigo usando teclados normais, tendo, inclusive, como computador 
pessoal um notebook. Tenho a preferência (e maior rendimento) em te-
clados de teclas baixas, mas consigo utilizar sem perda de performance 
qualquer tipo de teclado que encontre. Essa é a maior vantagem de não 
fazer uso de algo muito específi co, principalmente em algo tão presente 
em nossas vidas.

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

Ainda falando sobre os teclados resol-
vi viajar no tempo, voltando à época onde 
a tecnologia começava a dar os primeiros 
passos em sua popularização e, com isso, 
preocupações mais cotidianas começa-
vam a assombrar os usuários. Entre tais 
preocupações estava a possibilidade de 
se desenvolver LER, lesão por exposições 
repetitivas, um mal que castigava 
digitadores e datilógrafos que exa-
geravam no trabalho por longos 
períodos de tempo. Para resolver, 
ou ao menos evitar tal problema 
muita gente começou a recorrer 
aos teclados “ergométricos”.

Aparentemente “tortos”, fora do pa-
drão que estamos acostumados, esses 
teclados eram projetados para que seu 
uso fosse feito com as mãos na posição 
mais natural possível. A ideia, claro, era 
“forçar” o mínimo possível, mantendo o 
conforto e a qualidade de vida do usuário.

Esses teclados não seguiam um “pa-
drão” e cada fabricante desenvolvia 
aquilo que julgava mais conveniente, in-
teressante, atraente ou comercial. E aí, de 
uma possível utilidade, esses dispositivos 
alçaram voo ao mundo das aberrações, 
onde alguns deles, inclusive, provocavam 
mais cansaço e desgaste em seu uso do 
que a utilização de um teclado normal.

A adaptação também era um proble-
ma. Como seu formato era bastante pecu-

Em mais uma potencial afronta às regras orçamen-
tárias, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou no últi-
mo dia de 2021 a renovação por mais dois anos da deso-
neração de folha salarial para 17 setores que empregam 
intensamente no país. Entretanto o fez sem indicar con-
trapartidas como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A manobra não é a primeira a erodir a confi ança na 
gestão das contas públicas, mas a forma com que foi le-
vada a cabo desta vez expõe o mandatário a riscos legais, 
que precisam ser avaliados pelos órgãos de controle, a co-
meçar Tribunal de Contas da União.

A exigência de medidas compensatórias, como au-
mento de receitas ou cortes em outras despesas, visa jus-
tamente garantir que não haverá medidas populistas a 
desconsiderar as restrições do caixa.

Seguir regras, contudo, não é o forte de um governo 
destrambelhado como o atual. Em que pese a boa inten-
ção, o custo da manobra para os cofres públicos é estima-
do em R$ 9,1 bilhões —e a prática poderá vir a ser repetida 
em outras áreas se não for fi scalizada.

Também foi publicada medida provisória desobri-
gando a União de repassar ao INSS a quantia, o que tam-
bém pode ser alvo de contestação. Abre-se, de quebra, 
novo espaço dentro do teto de gastos, depois da fl exibi-
lização casuísta dos limites que elevou os juros e o dólar 
nos últimos meses.

Sem considerar o mérito da medida, há evidências 
iniciais de que o governo não seguiu os ditames legais e 
depois embarcou numa tentativa de mitigar danos.

A tese da Secretaria-Geral da Presidência, à diferen-
ça do que defendia a equipe econômica, é que não se faz 
necessária uma compensação por se tratar de prorroga-
ção do incentivo —em desacordo com o entendimento do 
TCU— considerada nas estimativas de receita para 2022, o 
que foi desmentido pelo relator do Orçamento.

A prova de que havia controvérsia no governo é não 
constar assinatura de nenhum técnico da Economia na 
peça sancionada. Estavam em vigor até o fi m do ano pas-
sado, além disso, a majoração da CSLL dos bancos e do 
IOF sobre operações de crédito.

Pior, noticiou-se que os líderes políticos do Planalto 
tentaram persuadir o relator a alterar a projeção de arre-
cadação depois de concluída a votação no plenário, de 
modo a regularizar a situação a posteriori. Eis mais um 
passo na insensata trajetória, que em si também pode 
acarretar problemas jurídicos.

Agora resta ao TCU avaliar o ocorrido, por meio de 
uma representação específi ca ou durante a análise célere 
das contas de 2021. Não se trata de mero cumprimento de 
formalidades, mas de respeito a normas básicas de ges-
tão.

Além da formalidade

EXPLOSÃO
DA COVID
O laboratório Inac (Instituto de Análises 

Clínicas) comunicou que está com as linhas 
de atendimento no WhatsApp e no telefone 
congestionadas devido à grande procura por 
exames de Covid-19 e Infl uenza em Cuiabá. Em 
nota, o laboratório explicou que as mensagens 
dos pacientes que buscam os canais de atendi-
mento estão sendo respondidas por ordem de 
chegada até que não haja mais acúmulo. Em 
caso de urgência, o Inac orienta que os pacien-
tes procurem uma de suas unidades na Capital 
ou postos de coleta para que possam ser aten-
didos com maior rapidez.

“INSIGNIFICÂNCIA”
O ministro mato-grossense Gilmar Mendes, 

do STF, absolveu um homem condenado a um 
ano de prisão, em regime semiaberto, pelo fur-
to de uma peça de picanha avaliada em R$ 52 
na cidade de Guará, no Distrito Federal. Gilmar 
entendeu que o caso se aplica “com nitidez” o 
princípio da insignifi cância. “A hipótese recla-
ma com nitidez a incidência do princípio da in-
signifi cância, sobretudo porque a consequência 
nuclear do crime patrimonial é acrescer o patri-
mônio do autor e minorar o da vítima, o que aca-
bou por se confi gurar de forma ínfi ma no caso 
em questão”, diz trecho da decisão do ministro.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

A exigência de medidas compensatórias, 
como aumento de receitas ou cortes em outras 
despesas, visa justamente garantir que não haverá 
medidas populistas a desconsiderar as restrições 
do caixa

“ Dois presos fugiram da Cadeia Pública de Nobres, na quarta (19), usando de 
corda amarrada em um muro dos fundos da penitenciária. O objeto artesanal 
foi improvisado para a fuga. A Secretaria de Estado de Segurança Pública infor-
mou por meio de nota que a Adjunta de Administração Penitenciária, confi r-
mou a fuga dos dois presidiários e que as equipes de plantão estão realizando 
as buscas pelos fugitivos. De acordo com a Sesp, os policiais penais de plantão 
perceberam que faltavam dois presos na contagem. Ao realizar rondas pela uni-
dade, os servidores encontraram a corda amarrada no muro dos fundos, próxi-
mo à obra de ampliação da unidade.
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Editorial

JOSÉ ANTONIO LEMOS

A cheia de São José em 74 foi uma tragédia para 
a cidade quando esta dava um salto de cresci-
mento em função da inauguração de Brasília

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!



Proposição é de autoria do deputado Paulo Araújo e
tramita em caráter inicial

ASSEMBLEIA ANALISA

Projeto prevê a
criação da Política 
Estadual de
Combate à
Pobreza Extrema
DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva analisa o Projeto de Lei 
1211/21, que institui a Política 
Estadual de Combate à Po-
breza Extrema, com a fina-
lidade de reduzir os índices 
de pobreza da população 
urbana e rural no estado, por 
meio da garantia ao direito 
humano à alimentação, o 
acesso à educação, ao lazer, 
a saúde e a iniciativas de ge-
ração de trabalho e renda.

A proposição é de au-
toria do deputado estadual 
Paulo Araújo (Progressista). 
“Infelizmente, com o avanço 
da pandemia houve aumen-
to da extrema pobreza entre 
a população mato-grossen-
se, onde mais de 130 mil pes-
soas vivem nesta condição, 
vivendo com renda de R$ 
89/mês. Por conta disso, o 
presente projeto de lei tem 
por objetivo a articulação de 
ações no Estado e da socie-
dade, bem como a transver-
salidade das políticas públi-

cas, permitindo uma maior 
eficácia na superação da 
pobreza e da desigualdade 
em Mato Grosso”, defendeu 
Araújo.

Pelo texto, a pobreza 
extrema é toda e qualquer 
situação pessoal, familiar ou 
comunitária de vulnerabili-
dade social, ocasionada por 
situação econômica, am-
biental ou sanitária, por falta 
de acesso as políticas públi-
cas, pelo isolamento, por ex-
clusão geográfica ou social, 
pela existência de necessi-
dade alimentares ou não ali-
mentares urgentes e impres-
cindíveis, a manutenção ou 
recuperação da dignidade 
humana.

O projeto tramita em 
caráter inicial e ainda será 
analisado pelas comissões 
de Direitos Humanos, Cida-
dania e Amparo à Criança, 
ao Adolescente e ao Idoso; 
Fiscalização e Acompanha-
mento da Execução Orça-
mentária; e de Constituição, 
Justiça e Redação.

Foto: JLSIQUEIRA
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Prefeitura congela o iPtU 2022
DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
enviou para apreciação da 
Câmara o projeto de lei que 
dispõe sobre o não reajus-
te da Planta de Valores Ge-
néricos que garante que o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) não sofra rea-
juste em 2022. A medida visa 
não onerar o contribuinte em 
razão dos reflexos ainda oca-
sionados pela Covid-19.

“A pandemia repercutiu 
fortemente no campo eco-
nômico, diminuindo a renda 
de muitas famílias e a receita 
de muitas empresas. Fazer 
essa correção, neste momen-
to, traria inúmeros prejuízos 
para a população”, destacou 
o prefeito Ari Lafin que, an-
tes de se afastar por 10 dias, 
deixou a atribuição ao vice 
Gerson Bicego, que assumiu 
ontem (20) como prefeito in-
terino.

“Assumindo oficialmen-
te, Gerson já fica imbuído da 
missão de, juntamente com 
os secretários de Administra-
ção, Governo e de Fazenda, 
acompanhar o trâmite legis-
lativo do projeto e, se aprova-
do, sancionar a lei”, comple-
tou Lafin.

Se aprovado o projeto, 
a Prefeitura ficará autoriza-
da a manter em 2022 o valor 
venal dos imóveis, bem como 
as taxas incidentes no lança-
mento do IPTU do exercício 
de 2021.

“Esta medida represen-

SORRISO. Valor de referência para a cobrança do serviço de iluminação pública também não sofrerá reajuste
Foto: DIvULgAção

Lafin prefere manter valor para não onerar cidadão sorrisense

ta uma economia para o mu-
nícipe de 10% no pagamento 
do IPTU, que não sofrerá o 
reajuste. 

Estamos fazendo isto vi-
sando a retomada da econo-
mia do Município. Contamos 
com o apoio da Câmara na 

aprovação do projeto, para 
que possamos proporcionar 
esse benefício ao contribuin-
te”, reforçou o secretário de 
Administração, Estevam Cal-
vo.

Após aprovação plená-
ria e sanção executiva, o De-

Foto: FABLICIo RoDRIgUES

Data faz referência ao Dia Mundial da Religião e em
homenagem à iyalorixá Mãe Gilda

DA REPORTAGEM

Instituído no ano de 
2007 pela Lei 11.635, o Dia 
Nacional de Combate à In-
tolerância Religiosa é cele-
brado anualmente em 21 de 
janeiro. A data tem o obje-
tivo de reforçar o princípio 
constitucional do respeito à 
diversidade religiosa e enga-
jar a população na luta conta 
todo tipo de discriminação e 
preconceito religioso.

Além de a Constitui-
ção Federal assegurar a li-
berdade de crença, no Bra-
sil a intolerância religiosa é 
considerada crime, previsto 
no artigo 20 da Lei 7.716/89. 
Mesmo assim, a questão re-
quer atenção e é tema de 
diversas proposições apre-
sentadas em nível nacional, 
estadual e municipal.

Em Mato Grosso, está 
em tramitação o Projeto 
de Lei 1213/2021, apresenta-
do pelo deputado estadual 
Allan Kardec (PDT), que cria 

subtítulo denominado “In-
tolerância Religiosa” nos re-
gistros de ocorrência da po-
lícia civil do estado e dispõe 
sobre a produção e a divul-
gação de dados estatísticos 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública.

Conforme texto da pro-
posta, as ocorrências poli-
ciais relacionadas a atos con-
tra instituições religiosas ou 
seus praticantes, individual-
mente, quando em razão da 
religião professada, deverão 
ser classificadas como “Into-
lerância Religiosa”, indepen-
dentemente do tipo penal 
tratado, estando ou não em 
concurso de crimes.

As estatísticas deverão 
ser utilizadas pela Secretaria 
de Segurança Pública, que 
realizará estudos específicos 
sobre os crimes que envol-
vam intolerância religiosa, 
objetivando analisar o fenô-
meno e propor alternativas 
para o combate à impunida-
de a estes crimes.

NESTA SEXTA

Hoje é celebrado o Dia Nacional de 
Combate à intolerância Religiosa

DA REPORTAGEM

O governador Mauro Men-
des vai repassar R$ 2,3 milhões 
para a Prefeitura de Itanhangá 
construir asfalto novo no muni-
cípio. Será asfaltado o trevo do 
entroncamento da MT-388 e MT-
242, com extensão total de 0,392 
km. A prefeitura vai aportar uma 
contrapartida de R$ 260 mil, que 
corresponde a 10% do valor da 
obra.

“Vai ser uma obra impor-
tante para a logística da região. 
E a exemplo do que estamos 
fazendo em Itanhangá, temos 
feito em praticamente todos os 
municípios de Mato Grosso, com 
asfalto urbano, calçada, urbanis-
mo, pontes, iluminação e me-
lhorias dentro das cidades, que é 
onde vive a população”, afirmou 
o governador. O prefeito de Ita-
nhangá, Edu Pascoski, destacou 
que essa obra será importante 
para o escoamento da produ-

ção da região. “Com o convênio, 
vamos construir esse importante 
trevo que vai ligar a nossa região 
lá. Mas também já estamos com 
outras obras licitadas pela Sinfra, 

como a obra da ponte do Rio Ari-
nos, na MT-242, que vai interligar 
o município de Nova Maringá a 
Brasnorte, e é aonde os produ-
tores e a população vão ter uma 

ponte de qualidade”. Também 
participaram da assinatura o 
deputado federal Neri Geller e o 
deputado estadual Dilmar Dal 
Bosco.

ITANHANGÁ

Mauro destina R$ 2,3 mi para
construção de asfalto novo

partamento de Tributação da 
Prefeitura irá atualizar o im-
posto. “Pedimos a compre-
ensão do contribuinte, pois 
teremos que calcular nova-
mente os valores, e o IPTU 
deverá ficar pronto somente 
no final de fevereiro”, diz a di-

retora do Departamento, Va-
nice Fronza.

Devido à diminuição 
do poder econômico da po-
pulação, bem como das difi-
culdades financeiras enfren-
tadas nos últimos meses em 
decorrência da pandemia, 

a Administração Municipal 
protocolou também projeto 
de lei que dispõe sobre o va-
lor da UVC - Unidade de Valor 
para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública (COSIP), 
permanecendo o valor do 
exercício de 2021.

Mendes, ao lado do prefeito Edu Pascoski e do deputado Neri Geller 

Foto: ChRIStIAno AntonUCCI
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Trabalhos são conduzidos por Empaer e Secretaria de Agricultura

Contas digitais já atendem 19% dos brasileiros 

71,6% dos cuiabanos fecharam 2021 com 
dívidas ou contas parceladas 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Horto abriga estudo com clonagem 
de banana para agricultura familiar
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma das frutas mais 
consumidas entre os brasi-
leiros, a banana, foi escolhida 
para um estudo desenvolvido 
por meio de um jardim clonal 
de variedades da fruta em 
Lucas do Rio Verde. Os traba-
lhos estão sendo conduzidos 
pela Empresa Mato Grossen-
se de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer) em 
parceria com a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
do Município.

A primeira colheita dos 
frutos, plantados no Horto 
Municipal, localizado aos fun-
dos do Espaço do Empreen-
dedor, foi feita há cerca de 
uma semana, após pouco 
mais de um ano, período de 
maturação do fruto.

De acordo com a técni-
ca da Empaer, Juliana Avelar, 
o objetivo é conseguir identi-
fi car genótipos da cultura da 
banana e suas características 
agronômicas e comerciais, 
que possam ser recomenda-
das e fornecidas aos agricul-
tores familiares do município 
para possível produção local.

As espécies escolhi-
das para o campo clonal de 
meio hectare foram da ba-
nana-nanica (Grande naine 

“Willians”) e banana da terra 
(três genótipos 79, 80 e 88), 
com um total de 480 pés das 
variedades. A implantação é 
uma extensão do programa 
de melhoramento genético 
de bananas executado pelo 
Centro de Pesquisa da Em-
paer, em Cáceres.

“O intuito de trazer es-
sas mudas de banana foi 
para ampliar a perspectiva 
do agricultor familiar de Lu-
cas do Rio Verde. A banana 
é uma aptidão local e uma 
demanda de consumo muito 
alta. A gente quer diversifi car 
a agricultura familiar, então 
foi proposto isso à Empaer, e 
em parceria com a Prefeitu-
ra”, contou a técnica.

O resultado da primeira 
colheita foi bastante positivo, 
como celebra o supervisor 
da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, Marcelo 
Reckziegel, sobre o avanço 
técnico alcançado por meio 
desta avaliação no município.

“Estamos vendo mui-
to potencial nesse material, 
com base no primeiro resul-
tado. Quando concluída a 
avaliação, vamos disponibili-
zar ao nosso agricultor fami-
liar essas mudas, para ele ter 
uma opção melhor de sus-
tentabilidade da própria pro-
priedade, como na alimen-

L.R.VERDE.  Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Empaer conduzem avaliação em parceira
tação”, contou o servidor da 
Secretaria.

Além da subsistência, o 
fruto também será uma op-
ção de comercialização para 
os pequenos produtores que 
tiverem interesse e disponi-
bilidade de plantar em uma 
área maior. “Aos produtores 
que se identifi carem com a 
bananicultura vamos dispo-
nibilizar esse material para 
que ele tenha acesso sem 
custo e melhore a rentabili-
dade da propriedade”, pon-
tuou Marcelo. 

Os cachos colhidos fo-
ram levados para uma câma-
ra climatizada, onde passarão 
pela maturação, para saber 
como a cultura irá se compor-
tar, mais um dado importan-
te para a avaliação.

A colheita inicial é cha-
mada de avaliação de pro-
dutividade e, em seguida, é 
feita a replicação e, por fi m, 
futuramente - conforme toda 
análise do estudo e aptidão 
da cultura - é realizada a dis-
tribuição das mudas aos pro-
dutores. Os responsáveis pelo 
estudo explicam que busca-
rão trazer novas possibilida-
des de avaliações para dispo-
nibilizar ao agricultor familiar, 
com foco para a inovação que 
possa ser introduzida na pro-
priedade rural.

ASSSESSORIA
DE IMPRENSA 

Períodos de clima quente 
representam um desafi o extra 
para as granjas de postura. “O 
risco de estresse térmico é co-
mum em ambientes de clima 
tropical, como o Brasil. Carac-
terizada por um conjunto de 
reações do organismo ao au-
mento da temperatura, essa 
condição expressa a difi culda-
de da ave em manter a tempe-
ratura corporal em equilíbrio 
com meio em que vive”, explica 
Vinicius Duarte, consultor téc-
nico comercial na área de Avi-
cultura de Postura na MCassab 
Nutrição e Saúde Animal.

O problema, embora au-
mentado no verão, pode ocor-
rer em outros momentos do 
ano. Além do aumento da tem-
peratura, o problema é causa-
do por ambientação inadequa-
da e alta densidade de animais 
no galpão. As consequências 
são rapidamente perceptíveis 
aos produtores: queda no con-
sumo de ração, declínio da pro-

DA REPORTAGEM

Os bancos digitais au-
mentaram o acesso da po-
pulação brasileira a produtos 
fi nanceiros, com destaque 
para a parcela de baixa renda. 
Atualmente 19% dos brasileiros 
têm conta em bancos digitais 
e 30% estão nas classes D e E. 
É o que revela pesquisa divul-
gada pelo Instituto Locomo-
tiva, feita com 1.519 brasileiros, 
com 18 anos de idade ou mais, 
entre 27 de outubro e 7 de no-
vembro do ano passado.

O presidente do Loco-
motiva, Renato Meirelles, dis-
se que, antes da pandemia 
de covid-19, o banco digital 
era o segundo banco da clas-
se mais rica e o substituto da 
conta universitária. “Os bancos 
digitais falavam, praticamen-
te, para os mais ricos. Tanto 
que, para depositar dinheiro 
no banco digital, era preciso 
fazer uma transferência de 
outro banco. Então, ele [banco 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Em meio à escalada da 
infl ação que atingiu todo 
o mundo, o que tem pro-
vocado certo descontrole 
orçamentário das famílias, 
os cuiabanos conseguiram 
manter as contas em dia 
no ano de 2021, segundo a 
Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), realizada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e 
analisada pelo Instituto de 
Pesquisa e Análise da Feco-
mércio-MT (IPF-MT).

71,6% dos cuiabanos 
(quase 143,9 mil em núme-
ros absolutos) fecharam 
2021 com dívidas ou contas 
parceladas, contra 70,5% 
verifi cado em dezembro 
do ano anterior. Já com 
relação à inadimplência, 
os cuiabanos têm honra-
do seus compromissos, di-
minuindo o percentual de 
pessoas com contas em 
atraso de 35,8% em dezem-
bro de 2020 para 32,3% em 
dezembro passado.

Outro dado importan-
te da pesquisa é com rela-

ção aos que disseram não 
ter condições de quitar as 
contas em atraso, regis-
trando queda de 3,9 pontos 
percentuais também no 
comparativo anual, passan-
do de 12,2% para 8,3%.

O presidente da Fe-
comércio-MT, José Wen-
ceslau de Souza Júnior, 
explicou que as famílias 
cuiabanas conseguiram 
encontrar um ponto de 
equilíbrio no que se refere 
ao endividamento. “O perí-
odo pandêmico trouxe di-
versas preocupações, tanto 
na saúde quanto na econo-
mia global. Mesmo assim, 
as famílias conseguiram 
manter equilibradas suas 
contas, passando por esse 
período de forma tranqui-
la”.

É o que mostra a pes-
quisa no que se refere à 
parcela da renda compro-
metida com dívidas, onde 
a média fi cou em 25,3%. 
E o principal tipo de dívi-
da verifi cado é o cartão 
de crédito, onde 77,5% dos 
entrevistados disseram es-
tar atrelados a esta moda-
lidade, seguido dos carnês, 
com 39,3% dos entrevista-
dos.

Recomendação foi feita por especialista 
na área de aves de postura 

AVES DE POSTURA

Nutrição de qualidade é fator-chave
para superarem estresse calórico

POPULAÇÃO

Pandemia aumenta acesso
aos serviços bancários

EVOLUÇÃO ECONÔMICA

Apesar do número elevado 
de endividados, cuiabanos 
mantêm controle 
fi nanceiro em 2021

FOTO: DIVULGAÇÃO

digital] era, basicamente, para 
quem já tinha conta”.

Com a pandemia, o re-
ceio de se expor a uma possí-
vel contaminação ao se dirigir 
a uma agência bancária tra-
dicional fez cair consideravel-

dução, piora na qualidade da 
casca e na qualidade interna e 
aumento da mortalidade.

“Sob o ponto de vista 
econômico, esses efeitos são 
extremamente prejudiciais. 
A má-formação da casca, por 
exemplo, provoca aumen-
to do índice de ovos trinca-
dos ou quebrados, trazendo 
maior perda na produção e 
na qualidade interna, devido 
à porosidade e à maior perda 
de líquido dos ovos, além de 
menor duração em tempo de 
prateleira no mercado ou na 
geladeira, comprometendo a 
validade dos ovos”, explica Vini-
cius Duarte.

As soluções, recomenda o 
consultor da MCassab, passam 
pela adoção de equipamentos 
para melhoria do ambiente, 
como ventiladores, exaustores, 
nebulizadores e etc... O ideal é 
manter a temperatura entre 
20ºC e 24ºC. Outros manejos 
envolvem a redução da densi-
dade de aves nos galpões, con-
forme a linhagem trabalhada e 
o tipo de criação adotado.

mente a procura por esses 
serviços. Por outro lado, au-
mentou o acesso à internet e 
cresce a demanda por serviços 
e compras online, destacou 
Meirelles. “Além de fazer cres-
cer o mercado das fi ntechs 

(empresas que oferecem ser-
viços fi nanceiros), isso mudou 
o perfi l desse público. Por isso, 
temos 30% que são das classes 
D e E. Praticamente, um terço 
de quem tem conta em fi nte-
chs vem das classes D e E”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022.Tipo: Menor Preço Por Item A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº. 0237/2021, de 01/10/2021, torna público aos interessados 
que realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á MERENDA 
ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO MT, conforme 
especifi cações do Edital de Licitação. Recebimento das Propostas: A Partir do 
dia 25/01/2022 Do encerramento das Propostas: Dia 25/01/2022 às 09:00 ho-
ras. (Horário de Brasília - DF) Data de Abertura das Propostas: Dia 07/02/2022, 
às 09:30 horas. (Horário de Brasília - DF) Início da Sessão de Disputa: Dia 
07/02/2022, às 10:00 horas. (Horário de Brasília - DF).  A íntegra do Edital encon-
tra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto 
da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 
07H00min às 11H00min e no site ofi cial do município: www.novomundo.mt.gov.
br. Novo Mundo – MT, 20 de janeiro de 2022. Antônio Mafi ni - Prefeito Municipal

Mirian Biazotto
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022.Tipo: 
Menor Preço Por Item. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022.A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº. 237/2021, de 01/10/2021, torna público aos interessados 
que a licitação, para Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI-
CIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especifi cações do Edital de Licitação. A 
data do presente Pregão será 07 de fevereiro de 2022.Recebimento das Propos-
tas: A Partir do dia 22/01/2022Do encerramento das Propostas: Dia 04/02/2022 
às 09:00 horas. (Horário de Brasília - DF)Data de Abertura das Propostas: Dia 
04/02/2022, às 09:30 horas. (Horário de Brasília - DF)Início da Sessão de Dispu-
ta: Dia 04/02/2022, às 10:00 horas. (Horário de Brasília - DF)A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a 
partir das 07H00min às 11H00min, no site ofi cial do município: www.novomundo.
mt.gov.br e no site: www.bll.org.br.Novo Mundo, MT, 20 de janeiro de 2022. Antô-
nio Mafi ni -Prefeito Municipal

Mirian Biazotto
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE ERRATA

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício 
das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 170/2021, de 21/06/2021, torna pú-
blico aos interessados que houve erro formal na publicação da ADJUDICAÇÃO 
relacionado ao PROCESSO 048/2021, TOMADA DE PREÇOS 004/2021 que 
diz:Tendo em vista o resultado do julgamento das propostas da licitação realizada 
sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, devidamente lavrado 
em ata, adjudico o seu objeto à empresa: CCT CONSTRUTORA LTDA, inscri-
to no CNPJ: 10.581.109/0001-13.Onde se lê: CONSTRUTORA LUMICENTER 
LTDA, CNPJ:29.570.797/0001-44.Leia-se:  CCT CONSTRUTORA LTDA, inscrito 
no CNPJ: 10.581.109/0001-13.Novo Mundo, MT, 20 de JANEIRO de 2022.

Mirian Francelino da Silva
Presidente CPL

Portaria nº 170/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT 
AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022

A prefeitura de Porto Esperidião-MT, torna público O CANCELAMENTO do Pre-
gão Presencial 01/2022, DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXE-
CUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. No seguinte local, data e horário: 
Local: sala de licitações-Data: 26/01/2022–Horário: 09:00 horas.

Porto Esperidião-MT, 20 DE JANEIRO DE  2022.
RONEY BATISTA CARDOSO

CAR PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 001/2022/SECAD

Apuração: Menor Valor Por Empreitada Global. Objeto: Contratação De Empre-
sa Especializada Para Construção De Um Centro Educacional Infantil Conforme 
Convênio Nº 883963/2019 Processo Nº 60414.000838/2019-8 Celebrado Entre A 
Uniao Federal Por Intermedio Do Ministerio Da Defesa - Md - Departamento Do 
Programa Calha Norte - Dpcn E O Municipio De Juara/Mt Em Atendimento Secre-
taria Municipal De Educação, Conforme Especifi cações Constantes No Projeto 
Básico – “Fornecido Em Cd Ou Outro Modelo De Arquivo Ao Interessado”, Que É 
Parte Integrante Deste Edital.Edital E Informações: O Edital Poderá Ser Obtido A 
Partir De 21/01/2022, Na Sede Da Prefeitura Municipal De Juara/Mt – Divisão De 
Licitações E Contratos, Localizada À Rua Niterói, 81n, Centro – Juara/Mt – Fone: 
(066) 3556-9400/9401 Ou Por Meio Do Site: Www.Juara.Mt.Gov.Br; Para Impres-
são Do Edital Será Cobrada Taxa De Custos Do Requisitante.Esclarecimentos E 
Impugnação Do Edital: Decairá Do Direito De Pedir Esclarecimentos Ou Impug-
nar Os Termos Deste Edital Aquele Que Não O Fizer Até 03 (Três) Dias Anteriores 
A Data Designada Para A Abertura Dos Envelopes, Apontando De Forma Clara E 
Objetiva As Falhas Ou Irregularidades Que Entende Viciarem O Mesmo. As Peti-
ções Deverão Ser Protocoladas, Devidamente Instruídas (Assinatura, Endereço, 
Razão Social E Telefone Para Contato), Junto Ao Serviço De Protocolo Desta 
Prefeitura Ou Diretamente Ao Pregoeiro Ofi cial Ou Ainda Através Do Fax (66) 
3556-9400/9401; E-Mail: Www.Juara.Mt.Gov.Br Que Tem O Prazo De 24 (Vinte 
E Quatro) Horas Úteis Para Respondê-Las.Condições De Participação: Poderão 
Participar Desta Licitação, Os Interessados Cujo Ramo De Atividade Seja Com-
patível Com O Objeto Desta Licitação E Que Estiverem Cadastrados No Cadas-
tro De Fornecedores Do Município De Juara/Mt Ou Que Se Cadastrarem Até 3 
(Três) Dias Úteis Anteriores A Data De Entrega E Abertura De Envelopes.Entrega 
Dos Envelopes De Habilitação E Proposta De Preços: Dia 08/02/2022 Até Às 
08h30 Local, Na Sala De Licitações E Contratos, No Endereço Indicado Acima. 
Juara-Mt, 20 De Janeiro De 2022. Carlos Amadeu Sirena - Prefeito Municipal

Luis Carlos Correia
Diretor de Licitações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 121/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 121/2021, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
telas interativas digital e mesas interativas digital, teve como vencedoras 
as empresas: BRASINOX COMERCIAL EIRELI, com valor total de R$ 
1.973.300,00 (um milhão e novecentos e setenta e três mil e trezentos 
reais), MICROSENS S/A, com valor total de R$ 4.244.000,00 (quatro 
milhões e duzentos e quarenta e quatro mil reais), RIBEIRO APOIO 
ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI, com valor total de R$ 
761.000,00 (setecentos e sessenta e um mil reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de janeiro de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 002/2022
Recebimento das propostas: a partir do dia 21 de janeiro de 2022, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 03 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 03 de fevereiro de 2022, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 03 de fevereiro de 2022, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de janeiro de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 003/2022
Recebimento das propostas: a partir do dia 21 de janeiro de 2022, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 04 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 04 de fevereiro de 2022, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 04 de fevereiro de 2022, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
piso tátil de alerta e direcional em concreto. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, 
Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 
3382 – 5100 - 5108, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de janeiro de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Presencial nº 002/2022, cujo objeto é o Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para transportar calcário do 
município de Jangada/MT a Marcelândia/MT de interesse da Secretaria 
Municipal de Agricultura de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a 
empresa: MARCELINO TRANSPORTES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
16.104.174/0001-34, vencedora do item 01, com o valor total de R$ 
93.000,00 (noventa e três mil reais). Publique-se.
Marcelândia/MT, 19 de janeiro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO 1º SEMESTRE DO 

ANO LETIVO 2022 - Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por 

ITEM - Data de abertura: 04 de Fevereiro de 2022. Horário: 09h00min - 

Local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, pelo e-mail: 

eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum-MT, 20 de Janeiro de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021
O Município de Nova Mutum-Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 
direito público, com sede a Avenida Mutum, 1.250 N, Bairro Jardim das 
Orquídeas, inscrita no CNPJ nº 24.772.162/0001-06, vem através deste 
RETIFICAR o aviso de resultado do Pregão Eletrônico n. 036/2021, 
julgado em 01/12/2021 conforme descrito : - Onde se lê: (…) Itens 822993 
- no valor de 5,300%, 822994, 822996 – cada item com valor de 5,00%, 
834340 - no valor de 4,500%, KIRST TRR LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 05.198.812/0001-07; (…) itens 830634, 201819 - cada item com 
valor de 7,50%, 822940, 834030, 823191, 201818, 209249 - cada item 
com valor de 6,00%, 224477 - no valor de 5,30%, 826972 – no valor de 
6,90%, 823005 – no valor de 7,30%, 823190 – no valor de 5,20%, 822998 
– no valor de 3,00%, 823004, 822997, 834336 - cada item com valor de 
6,01%, 224065 – no valor de 9,60%, 218137 – no valor de 28,00%, 
227912, 226047, 824977 - cada item com valor de 39,00%, 824982, 
824981 - cada item com valor de 16,00%, 841231 – no valor de 14,00%, 
824978 – no valor de 38,00%, 824980 - no valor de 25,00%, SÓ PESADO 
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
24.717.067/0001-00; - Leia-se: (…) Itens 822993 - no valor de 5,300%, 
822994, 822996 – cada item com valor de 5,00%, 834340 - no valor de 
4,500%, item 823004 – no valor de 4,00%, KIRST TRR LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 05.198.812/0001-07; (…) itens 830634, 201819 - 
cada item com valor de 7,50%, 822940, 834030, 823191, 201818, 209249 
- cada item com valor de 6,00%, 224477 - no valor de 5,30%, 826972 – no 
valor de 6,90%, 823005 – no valor de 7,30%, 823190 – no valor de 5,20%, 
822998 – no valor de 3,00%, 822997, 834336 - cada item com valor de 
6,01%, 224065 – no valor de 9,60%, 218137 – no valor de 28,00%, 
227912, 226047, 824977 - cada item com valor de 39,00%, 824982, 
824981 - cada item com valor de 16,00%, 841231 – no valor de 14,00%, 
824978 – no valor de 38,00%, 824980 - no valor de 25,00%, SÓ PESADO 
COMERCIO DE PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
24.717.067/0001-00. Nova Mutum-MT, 20 de Janeiro de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 150/2021
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 15 de 
Dezembro de 2021, com início às 07:30hs, tendo como objeto a 
contratação de serviços de dedetização e limpeza de caixa d'água para 
atender os prédios públicos da Prefeitura Municipal de Nova Mutum. Das 
quais foram vencedoras as empresas: Itens 837505, W.K.F 
DEDETIZADORA EIRELI inscr i ta  no CNPJ sob o número 
13.255.330/0001-70 no valor de R$ 7.928,91; Itens 837508, 837509, 
837510, 837511, 837512, 837513, 837514, 837515, 837516, 841487, 
841488, J.B. SILVA inscrita no CNPJ sob o número 33.449.754/0001-82 
no valor de R$ 45.432,00. Houve interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 20 de Janeiro de 2022.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 02/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 04 de 
fevereiro de 2022 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PAVER EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 02/2022, que está disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 20 de janeiro de 2022. 
THIAGO VIEIRA DO NASCIMENTO - Pregoeiro Substituto – 



Confronto será realizado em Lucas do Rio Verde neste 
domingo

DA REPORTAGEM

Visando o primeiro con-
fronto do Sport Sinop no Cam-
peonato Mato-grossense 2022, 
o técnico Charles Araújo realiza 
uma semana intensa de trei-
nos técnicos e táticos para en-
trosar a equipe que estreia na 
competição no domingo (23), 
às 17h, no Estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Verde.

“Durante essa semana de 
estreia vamos trabalhar mais a 
parte tática e vamos também 
fazer alguns ajustes voltados 
para esse primeiro confronto 
contra o Luverdense, que já 
é uma pedreira logo de cara. 
A gente sabe que vai ser um 
jogo difícil e temos que deixar 
a equipe preparada para fazer 
um bom jogo e voltar para casa 
com um saldo positivo”, desta-
ca o professor.

MATO-GROSSENSE 2022

Sport Sinop se prepara para sua
estreia na elite do Estadual

Estádio Al Bayt, onde será disputada a partida de abertura 
da Copa de 2022
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DA REPORTAGEM

A Fifa abriu a primeira 
fase da venda de ingressos 
para a Copa do Mundo do 
Catar, que acontecerá de 21 
de novembro a 18 de dezem-
bro de 2022. O primeiro pe-
ríodo da comercialização vai 
até o dia 22 de fevereiro.

Os torcedores já po-
dem enviar seus pedidos de 
ingressos. Nesta promoção 
inicial, não fará diferença se 
as inscrições forem enviadas 
no primeiro dia, no último 
dia ou em qualquer outro 
momento, pois todos os in-
gressos serão alocados após 
o encerramento do período 
de inscrição.

“Esta é uma Copa do 
Mundo da FIFA para o Ca-
tar, a região e o mundo, e 
os produtos lançados hoje 
refletem o objetivo da FIFA 
de levar o belo jogo para o 
maior número possível de 

D’ALÊ É
BRAZUCA!
O meia D’Alessandro realizou o último processo 

para dizer que já é cidadão brasileiro. Em sua conta no 
Instagram, o argentino de 41 anos publicou imagens 
durante a confecção da carteira de identidade nacio-
nal e o juramento à bandeira. “Dia de fazer identidade 
e jurar à bandeira nacional. Muito feliz e orgulhoso por 
ter completado esse processo e de ser oficialmente ci-
dadão brasileiro. Pátria amada Brasil!”.

FINAL DO ANO

Fifa abre venda de ingressos
para Copa do Mundo do Catar

torcedores em todo o mun-
do”, disse a secretária-geral 
da Fifa, Fatma Samoura.

Caso o número de in-
gressos solicitados para 
alguma partida exceda a 
carga total disponível para 
o mercado doméstico ou in-
ternacional, os ingressos se-
rão alocados por meio de um 
processo de sorteio. Todos os 
candidatos aprovados, par-
cialmente aprovados e não 
aprovados serão notif icados 
do resultado de suas inscri-
ções até 8 de março, junto 
com as etapas seguintes e o 
prazo para pagamento.

Assim como foi a polí-
tica de ingressos da Fifa nas 
edições de 2010, 2014 e 2018 
da Copa do Mundo, os resi-
dentes do país anfitrião se 
beneficiarão exclusivamen-
te de uma categoria de pre-
ço especial.

“A primeira Copa do 
Mundo no Oriente Médio 

Condenado na Itália, Robinho
pode ser preso aqui no país?
DA REPORTAGEM

Após a última instância 
da Justiça italiana condenar 
Robinho e de seu amigo, Ri-
cardo Falco, a 9 anos de pri-
são por violência sexual de 
grupo, a dúvida que ficou é se 
o jogador, que está no Brasil, 
poderia cumprir pena em solo 
brasileiro.

Em entrevista à SporTV, 
o especialista em direito pe-
nal Davi Tangerino esclareceu 
o trâmite necessário. Segun-
do o advogado, o explica que 
desde 2017, casos de conde-
nações impostas no estran-
geiro podem acontecer no 
Brasil.

“Tem alguns requisitos: 
que o apenado seja brasileiro 
e tenha residência no Brasil, 
que a pena seja superior a um 
ano, que o fato também seja 
crime no Brasil, que tenha 
havido transido julgado, que 
é o que acabou de acontecer 
na Itália neste caso e que haja 
tratado ou promessa de reci-
procidade com aquele Esta-
do”, explica Tangerino.

Segundo ele, do pon-
to de vista formal, os requi-
sitos estão presentes para o 
cumprimento desta pena. “O 
Estado italiano tem que for-
malmente notificar o Estado 
brasileiro. E também é preci-
so que o nosso STJ confirme 
esta sentença estrangeira. O 
nome técnico é homologa-

ção de sentença estrangeira. 
Vencidas essas fases o cum-
primento da pena é de rigor 
da Justiça Federal Brasileira”, 
disse o especialista em direito 
penal.
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DIREITO PENAL. Advogado esclarece o trâmite para o cumprimento da pena do jogador, que está em solo brasileiro

Mesmo com a conde-
nação em última instância, 
Robinho e Falco não poderão 
ser extraditados para a Itália, 
já que a Constituição de 1988 
proíbe a extradição de brasi-

Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça italiana

leiros.
Os dois foram arrolados 

no artigo “609 bis” do código 
penal italiano, que fala sobre a 
participação de duas ou mais 
pessoas reunidas para o ato 

de violência sexual – forçan-
do alguém a manter relações 
sexuais por sua condição de 
inferioridade “física ou psíqui-
ca”. 

A vítima diz que foi em-

briagada e abusada sexual-
mente por seis homens en-
quanto estava inconsciente. 
Os defensores dos brasileiros 
dizem que a relação foi con-
sensual.
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O técnico sofreu uma 
baixa no início da semana, com 
a saída do atacante e artilheiro 
da Série B pelo clube, Cleber-
son Tiarinha, que recebeu pro-
posta de um clube do Paraná e 
está de malas prontas rumo ao 
sul do país.

Segundo o presidente do 
Sport Sinop, Valdecir Birtche, 
a decisão foi tomada em co-
mum acordo. “O Tiarinha é um 
jogador de destaque e acabou 
recebendo uma proposta que 
para a carreira dele seria inte-
ressante. Vai fazer falta, pois foi 
uma peça muito importante 
no ano passado”, explica o pre-
sidente.

Durante a preparação 
da equipe para a estreia, o 
Sport Sinop realizou também 
um amistoso contra o time 
de Cláudia, para que o técnico 
analisasse melhor os atletas, o 

ACADEMIA FC
As semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 

estão definidas. Nesta sexta (21), às 19h, Santos x Amé-
rica-MG duelam no Estádio Anacleto Campanella, em 
São Caetano do Sul. Quem avançar encara o vencedor 
do clássico Palmeiras x São Paulo, que jogam amanhã 
(22), às 18h, na Arena Barueri.

COPA SÃO PAULO
As semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 

estão definidas. Nesta sexta (21), às 19h, Santos x Amé-
rica-MG duelam no Estádio Anacleto Campanella, em 
São Caetano do Sul. Quem avançar encara o vencedor 
do clássico Palmeiras x São Paulo, que jogam amanhã 
(22), às 18h, na Arena Barueri.

PROFETA
Revelado pelo Dom Bosco e com experiência no 

futebol mato-grossense, o volante Felipe Profeta acer-
tou com o União Rondonópolis para esta temporada. O 
jogador de 25 anos volta a ter condições de jogo após 
ficar quase oito meses em recuperação por conta de 
uma lesão no joelho esquerdo.

GRÊMIO SORRISO
A diretoria do Grêmio Sorriso iniciou a venda dos 

ingressos para a 1ª rodada do Estadual 2022. O time es-
treia neste sábado, às 18h, diante do Nova Mutum, no 
Estádio Egídio Preima. A entrada será R$ 10 e a meia-
-entrada no valor de R$ 5. Com preço acessível, a ideia é 
atrair o maior número de torcedores.

GRÊMIO
Após várias tratativas frustradas, o Grêmio está 

próximo de definir um destino para Jean Pyerre. O Tri-
color acerta detalhes para concretizar o empréstimo do 
meia ao Giresunspor, da Turquia. A direção discute com 
o jogador uma renovação de contrato até 2024 para de-
pois liberá-lo.

REFORÇOS NO
OPERÁRIO
O Operário regularizou a contratação do goleiro 

Rafael Bretas, do zagueiro Matheus Barbosa, do lateral-
-esquerdo Taygor Gonçalves e do meio-campista Cris 
Magno, este com passagem pelo Nova Mutum, com 19 
atuações e dois gols. Os quatro reforços já foram oficiali-
zados no Boletim Informativo Diário da CBF.

e no mundo árabe será um 
evento extraordinário e, jun-
to com nossos parceiros, de-
tentores de direitos e outras 
partes interessadas, o Catar 
mal pode esperar para reu-
nir os torcedores para cele-

brar sua paixão pelo fute-
bol, experimentar uma nova 
cultura e aproveitar tudo o 
que nosso país e região têm 
a oferecer”, disse Nasser 
Al Khater, CEO da Copa do 
Mundo do Catar.

condicionamento físico e o po-
sicionamento em campo.

“A equipe está bem tati-
camente e fisicamente e acre-
dito que vai dar muita alegria 

para o torcedor. Estamos an-
siosos para tirar o peso da es-
treia e disputar o campeonato 
da melhor forma possível”, en-
cerra.
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Adam McKay prospera no cinema de prestígio progressista hollywoodiano

DA REPORTAGEM

Chegamos no ano de 
2022 com a certeza de que o 
kkkcry é o único estado emo-
cional compatível com a re-
alidade, o que explica o fato 
de Adam McKay prosperar 
não apenas na comédia de 
sátira, seu nicho de origem, 
mas cada vez mais no cine-
ma de prestígio progressista 
hollywoodiano. A concentra-
ção de astros em Não Olhe 
para Cima atesta esse mo-
mento, num filme planejado 
como um grande desencar-
go de consciência da classe 
artística californiana.

Slavoj Zizek deve rolar 
os olhos diante de um filme 
como Não Olhe para Cima, 
ele que critica sempre a ca-
pacidade que o capitalismo 
tem de vender descontenta-
mentos de volta ao consumi-
dor como mercadorias. Aqui 
neste caso a mercadoria é um 
filme que critica a sociedade 
do espetáculo sem articular 
minimamente uma autocríti-
ca além das piadas internas e 
da farsa. Faz todo sentido que 
McKay e a Netflix tenham se 
encontrado de modo feliz, 
porque à sátira segura do di-
retor se junta a eterna postu-
ra da Netflix de se ver como 
o outsider crítico do sistema 
hollywoodiano, uma autopro-
moção obviamente engano-
sa, uma vez que a Netflix se 
tornou já há alguns anos o 
próprio sistema.  

Se os dois longas ante-
riores de McKay, A Grande 
Aposta (2015) e Vice (2018), 
apontavam sua sátira para a 
elite financeira e a elite polí-
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tica dos EUA, respectivamen-
te, no caso de Não Olhe para 
Cima o alvo é mais familiar. 
Isso gera logo de cara uma 
sensação de dejá vù, que ao 
longo do filme se desdobra 
em comodismo. McKay diz 
ter escrito essa história - so-
bre cientistas que descobrem 
um meteoro em curso de co-
lisão contra a Terra mas não 
são levados a sério por nin-
guém - antes da pandemia, e 
o timing não poderia ter sido 
mais perfeito, mas o fato é 
que a narrativa do apocalipse 
já está tão presente na nossa 
vida que tudo no filme pare-
ce só um ciclo repetido do já 
velho kkkcry.

Alguém já escreveu, 
na época da estreia de Co-
ringa, que Todd Phillips leva 
vantagem como artista so-
bre Adam McKay porque 
embora ambos sejam mi-
santropos consumados pelo 
menos Phillips canaliza sua 
misantropia como uma força 
caótica de criação. É possível 
completar que McKay talvez 
já tenha mostrado isso no 
passado - seus longas sobre 
o idiota americano estrelados 
por Will Ferrell continuam 
sendo os melhores - mas tro-
car o pastelão pela sátira “in-
teligente” removeu qualquer 
tendência do seu cinema em 
direção ao caos.

E o fato é que parece 
muito difícil fazer um filme 
de prestígio hollywoodiano 
que seja crítico das imagens, 
dos signos, dos nomes e dos 
impactos da cultura midi-
ática americana sem um 
mínimo esforço de caos e 
autodestruição. Não faltam 

“Não Olhe para Cima” se torna o
filme mais inofensivo de McKay
SÁTIRA SEGURA. Comédia de apocalipse propõe um grande desencargo de consciência para a elite hollywoodiana

exemplos a se espelhar, tan-
to dentro de casa (Matrix Re-
surrections é muito mais vi-
goroso na sátira do que Não 
Olhe para Cima) quanto fora 
(Lars Von Trier é o caso do ci-
neasta que Hollywood incor-
porou, mas que ainda assim 
não parou de olhar o fim do 
mundo com um viés de au-
toflagelo sem piedade).

Enquanto McKay en-

che seu filme com cristalinas 
imagens documentais de 
metrópoles, de povos estran-
geiros, do meio ambiente - o 
lastro globalizante obrigató-
rio de todo filme que se leva 
a sério demais na crítica do 
estado das coisas - um longa 
como A Casa que Jack Cons-
truiu de Von Trier fala do apo-
calipse jogando tudo na feiura 
da computação gráfica, das 

imagens falseadas, da pom-
pa teatral irônica. 

A diferença é que, en-
quanto McKay conta com 
tecnologia de ponta para en-
cenar destruição no melhor 
estilo Roland Emmerich, e fa-
zer um meteoro de CGI mui-
to convincente etc., em An-
nette o mundo das imagens 
mediadas chega ao fim e re-
começa no corpo despropor-

cional de Adam Driver e na 
figura feiosa de uma boneca 
mal articulada.

É sobre a crença na 
imaginação e na represen-
tação de que Annette fala, 
uma crença que nos antece-
de há centenas de gerações, 
enquanto o mundo que está 
chegando ao fim em Não 
Olhe para Cima parece ter a 
idade do último Macbook.

DA REPORTAGEM

Em 2019, durante uma 
entrevista concedida ao 
Yahoo Entertainment, o di-
retor Sam Raimi falou sobre 
o sentimento de insatisfação 
que carregava por não ter 
concluído seus planos para 
Homem-Aranha 4. O filme, 
no qual o cineasta pretendia 
encerrar em alto nível a histó-
ria que contou nas telonas en-
tre 2002 e 2007, foi cancelado 
pela Sony Pictures Entertain-
ment durante uma conturba-
da pré-produção, arrastada 
de 2008 a 2010.

A decepção marcou um 
distanciamento de 15 anos de 
Raimi dos filmes de super-
-herói, que termina em 2022 
graças ao trabalho dele na 
direção de Doutor Estranho 
no Multiverso da Loucura; sua 
primeira colaboração com a 
Marvel Studios.

“Eu penso nele [em 
Homem-Aranha 4] o tem-
po todo. É difícil não pensar, 
porque em todo verão sai 
um novo filme do Homem-
-Aranha. Então, quando você 
tem um filho que nunca nas-
ceu, não consegue deixar de 
imaginar como teria sido. Mas 
eu tento pensar no que ainda 

HOMEM-ARANHA 4

O que aconteceu com o filme
cancelado de Sam Raimi?

será, não no que passou”.
O desabafo do cineas-

ta, apesar de já ter quase três 
anos de idade, parece perfeito 
para hoje. Com Homem-Ara-
nha: Sem Volta Para Casa nos 
cinemas —não só relembran-
do a obra do diretor, mas mer-
gulhando diretamente nela (e 
tendo contado com seu apoio 
como consultor) —, parece 
apropriado resgatar exata-
mente quais acontecimentos 
foram decisivos para que os 
planos para o quarto filme do 
Teioso fossem frustrados.

Sofrendo com discor-
dâncias entre Raimi e os pro-
dutores, Homem-Aranha 3 
chegou aos cinemas em 2007, 
falhando em repetir o sucesso 
de Homem-Aranha 2 (2004) e 
Homem-Aranha (2002) com 
crítica e público. A inclusão 
do adorado Venom (Topher 
Grace) em uma história que 
primariamente focaria nas 
ameaças trazidas pelo Ho-
mem-Areia (Thomas Haden 
Church) e por Harry Osborn 
(James Franco) acabou mal 
para o vilão linguarudo — re-
duzido a uma ferramenta de 
roteiro — e para a trama do fil-
me, sobrecarregada pelo ex-
cesso de personagens e pela 
escassez de desenvolvimento 

dramático. Ainda assim, a bi-
lheteria superior a US$ 890 
milhões era mais do que su-
ficiente para garantir uma 
sequência, e Homem-Aranha 
4 foi colocado em desenvolvi-
mento já em 2008.

Os planos iniciais eram 
ambiciosos: o quarto filme 
seria rodado junto de um 
quinto, e Tobey Maguire e 
Raimi voltariam aos seus 
respectivos lugares na saga 
para essas duas partes. O ano 
de 2009 seria instrumental 
para a produção de um ro-
teiro, com os longas sendo 
filmados em 2010 para que 
o primeiro pudesse ter seu 
lançamento em 2011. Os pro-
blemas, entretanto, surgiram 
ainda em 2008, com uma 
indefinição na história a ser 
contada. No ano seguinte, o 
discurso acerca da sequên-
cia já era mais conservador: 
apenas um filme, Homem-
-Aranha 4, seria produzido.

Apesar do cronograma 
longo, a Sony tinha pressa, e 
logo empenhou o roteirista 
James Vanderbilt (que de-
pois escreveria O Espetacular 
Homem-Aranha) na escrita 
do roteiro. O texto, entretan-
to, não agradou completa-
mente tanto o estúdio quan-

to Raimi, sendo re-escrito duas 
vezes: a primeira por David 
Lindsay-Abaire (Shrek: O Musi-
cal) e a segunda por Gary Ross 
(Jogos Vorazes). Ao longo dos 
anos, fãs têm especulado se 
a quarta parte da saga enfim 
traria a transformação do Dr. 
Kurt Connors (Dylan Baker) no 
vilão Lagarto, ou apelaria para 
o fan service com Bruce Cam-
pbell (Uma Noite Alucinante) 
encarnado Mysterio. As infor-
mações mais concretas, entre-
tanto, apontam para uma tra-
ma focada no Abutre (mesmo 
que o Mysterio fosse, de fato, 
dar as caras no longa).

Mas nem só de imagens 
oficiais sobrevive a aposta que 
o envolvimento do ameaça-
dor ancião alado seria central 
ao filme cancelado: ainda em 
2009, o nome de John Malko-
vich (Quero Ser John Malkovi-
ch) já era conectado ao papel, 
enquanto Anne Hathaway era 
especulada como Felicia Har-
dy. O mais estranho de tudo 
é que, ao invés de se tornar a 
Gata Negra como nos quadri-
nhos, os relatos iniciais eram 
de que a personagem seria 
uma versão feminina do vilão 
— embora Raimi já tenha afir-
mado que ela se tornaria mes-
mo a famosa gatuna. Morte foi confirmada pelo agente do ator à AFP da França
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DA REPORTAGEM

Gaspar Ulliel, conhe-
cido por seus trabalhos em 
“Paris, Te Amo”, “Hannibal: A 
Origem do Mal” e, mais re-
centemente, “Cavaleiro da 
Lua”, morreu na quarta (19), 
aos 37 anos. A morte foi con-
firmada pelo agente do ator 
à AFP França. Ele não sobre-
viveu ao grave acidente de 
esqui que sofreu na última 
terça, na região da Sabóia, 
França.

Nascido na França em 
1984, Ulliel começou a atuar 
aos 12 anos, na série france-
sa Mission protection rap-

AOS 37 ANOS

Morre Gaspard
Ulliel, de “Paris,
Te Amo” e
“Cavaleiro da Lua”

prochée. Depois de ganhar 
destaque no cinema de seu 
país, ele chamou a atenção 
de Hollywood e chegou a vi-
ver um jovem Hannibal Lec-
ter em Hannibal: A Origem 
do Mal.

Ao longo da carreira, o 
ator chegou a ganhar dois 
Prêmios Cesar, maior honra 
do cinema francês. O pri-
meiro em 2005, por Eterno 
Amor e o segundo em 2017, 
por É Apenas o Fim do Mun-
do. Ulliel ainda estrelou duas 
produções ainda não lança-
das: Cavaleiro da Lua e Plus 
que Jamais, ambas progra-
madas para 2022.

DA REPORTAGEM

A série de Senhor dos 
Anéis produzida pela Amazon 
enfim ganhou seu primeiro 
teaser. Em suas redes sociais, o 
estúdio revelou um pequeno 
vídeo que revela o título com-
pleto da produção: O Senhor 
dos Anéis: Os Anéis de Poder. 
A Amazon também divulgou 
um vídeo de bastidores que 
mostra uma equipe forjando 
as letras usadas no teaser.

A Amazon fechou con-
trato, em 2017, para adaptar a 
história de J.R.R. Tolkien para O título será O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O SENHOR DOS ANÉIS

Série ganha título e teaser
FOTO: DIVULGAÇÃO

a televisão. O acordo diz que 
a empresa pode contar histó-
rias da Segunda Era da Terra 
Média, incluindo momentos 
como a ascensão de Sauron e 
a forja dos Anéis de Poder. 

A série tem estreia pre-
vista para 2 de setembro de 
2022.

No entanto, a Amazon 
ainda não revelou qual história 
pretende contar, afirmando 
apenas que “ambientada na 
Terra-Média, a adaptação tele-
visiva explorará novas tramas 
antecedendo A Sociedade do 
Anel, de J.R.R. Tolkien”.
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MT: líder na produção agropecuária
brasileira por 4 anos consecutivos
DA REPORTAGEM

A cada ano Mato Grosso 
ganha mais destaque na 
produção nacional agrícola. 
Em quatro anos, o Estado 
apresentou crescimento de 
69% do Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária (VBP), 
segundo dados do Governo 
Federal. Em 2018, quando 
alcançou o 1º lugar brasilei-
ro, obteve VBP de R$ 114,5 
bilhões, no ano seguinte 
chegou a R$ 124,1 bi, em 
2020 alcançou a marca de 
R$ 175 bi e fechou 2021 com 
R$ 193 bi.

Atualmente o Estado 
detém mais de 17% da pro-
dução agrícola nacional, se-
guido pelo Paraná na 2ª po-
sição, São Paulo aparece na 
3ª colocação, Minas Gerais 
em 4º lugar e o Rio Grande 
do Sul em 5º, no ranking. 
Mato Grosso é o maior pro-
dutor de soja, milho, algo-
dão e bovino do país. Jun-
tas as quatro commodities 
são responsáveis por 93,5% 
do valor bruto arrecadado 
no Estado, totalizando R$ 
180.571,02 bilhões. Conforme 
levantamento do Ministério 
da Agricultura e Pecuária 
(Mapa), Mato Grosso tem 
35 dos 100 municípios mais 
ricos do agronegócio no 
Brasil. A agropecuária tem 
participação importante no 
PIB do Estado, estimada 
em 21,36%. Seis municípios 
despontam em produção 
agropecuária. São eles Sorri-
so, Sapezal, Campo Novo do 
Parecis, Diamantino, Nova 
Ubiratã e Nova Mutum.

Os municípios do Es-
tado com melhor desem-
penho na área acumulam 

R$17 bilhões sobre o valor 
de produção brasileira. Este 
número equivale a 30% da 
produção estadual, cerca de 
15% da registrada no Centro-
-Oeste e aproximadamente 
5% da produção nacional.

INVESTIMENTOS
E TECNOLOGIA
As motivações para este 

salto positivo ano a ano, de 
acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Mato Grosso, César 
Miranda foram as ações do 
governo do Estado e a tec-
nologia utilizada no campo.

“O plano viário do Estado 
foi muito importante para 
consolidar a expansão do 
setor. 

Hoje temos uma malha 
rodoviária de qualidade, 
além do reforço dos trans-
portes hidroviário e ferroviá-
rio. A modernização das téc-
nicas aplicadas nas safras 
subsequentes foi outro fator 
decisivo para o crescimento. 
Tudo isso somado leva aos 
excelentes resultados que 
Mato Grosso vem colhen-
do”, destaca.

FERROVIA
ESTADUAL
Em setembro de 2021, o 

governador Mauro Mendes 
assinou um contrato para 
construção da primeira fer-
rovia estadual, que ligará os 
municípios de Rondonópo-
lis a Cuiabá, além de Ron-
donópolis a Nova Mutum e 
Lucas do Rio Verde. O inves-
timento totalmente privado 
será de R$ 11,2 bilhões. O iní-
cio das obras está previsto 
no segundo semestre deste 
ano. No total serão construí-

ORGULHO DO CAMPO.  De 2018 a 2021 o crescimento alcançou 69%. A agropecuária representa mais de 21% do PIB do Estado

VPB apresentou crescimento de 69% nos últimos quatro anos 
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dos 730km malha ferroviária 
que vão conectar o polo pro-
dutivo do Estado ao Porto 

de Santos.
O modal além de auxi-

liar no escoamento de grãos 

e fortalecer a logística do 
agronegócio em Mato Gros-
so, será responsável pela 

geração de mais de 230 mil 
empregos diretos e indire-
tos. 
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