
Nos últimos dois anos, 5.358 motoristas tiveram a Carteira Nacional de Habilita-
ção suspensa por cometerem infrações de trânsito como disputar ‘rachas’, dirigir 
sob efeito de álcool, entre outras, ou por infrações cuja somatória alcançou 20 
pontos na carteira no período de 12 meses.                       Página -7

ÚLTIMOS 2 ANOS

Mais de 5 mil motoristas
tiveram a CNH suspensa

OBRAS ESCOLARES

Mais de
R$ 700/ano
por ano
para ter
cartão
O gasto para manter a conta 
corrente e o cartão de cré-
dito pode passar de R$ 700 
por ano. Um levantamento 
mostrou o valor médio que o 
brasileiro desembolsou em 
2019 pelos serviços bancá-
rios.                                 Página  - 3

A agenda está programada para sexta-feira (31) de manhã e deve contar com lideranças 
municipais e regionais, que vão se reunir na prefeitura e vistoriar duas escolas que estão 
em construção. A implantação da Escola Militar Tiradentes, reivindicada por Dilmar e 
vereadores de Sinop desde 2017, deve entrar na pauta de discussão.                Página -3

Pivetta visita escolas em Sinop

AMARANTHUS PALMERI
Controle
cultural e
químico: a
melhor opção

O uso do controle quími-
co, com aplicação de herbicidas 
em pré e pós-emergência, 
e de controle cultural, com 
semeadura de braquiária em 
consórcio com milho, é uma 
das estratégias mais eficientes 
de manejo do Amaranthus 
palmeri. A conclusão é de uma 
pesquisa conduzida por pesqui-
sadores da Embrapa em Mato 
Grosso.                         Página - 8
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A garota Greta Thumberg, que é a Santa 
Joana D’Arc dos tempos modernos pode 
sair de Davos como a nova heroína mun-
dial da causa ambientalista

Na semana passada, a teoria da cons-
piração andou solta aqui no Brasil. O go-
vernador Witzel do Rio de Janeiro, para se 
eximir de culpa, atribuiu a possível sabo-
tagem a queda da qualidade da água na 
capital do Estado.

Só que não explicou como seria essa 
ação criminosa, pois ao que parece é o ex-
cesso de fezes no manancial que abastece 
a maior parte da cidade que ocasionou o 
desequilíbrio. Será que alguém provocou 
uma súbita diarreia na a população cario-
ca para elevar a poluição do Rio Guandu?

No mesmo dia o ex-secretário de Cul-
tura, depois de ser flagrado usando ter-
mos nazistas, copiados de um ministro 
de Hitler resolveu atribuir ao Diabo a es-
colha das frases, do cenário e da música 
de fundo na apresentação que o fez perder 
o cargo.

Ora vejam! Com tanta coisa que o Dia-
bo tem pra fazer nesse vasto mundo, que 
segundo os crentes, é regido pelas suas 
forças malignas, não sei como ele arruma 
tempo para preocupar-se individualmen-
te com um secretário obscuro aqui do ter-
ceiro mundo. Isto mais parece uma mani-
festação de arrogância de alguém que se 
acha tão importante a ponto de merecer a 
atenção pessoal do temido Chifrudo.

A substituição do Roberto Alvim – o 
secretário sabotado pelo Capeta - foi feita 
rapidamente, após pressão dos generais 
que têm alguma influência sobre Presi-
dente. A atriz Regina Duarte – a escolhi-
da para substituir o neonazista – parece 
avessa a teorias conspiratórias e tem bom 
trânsito no meio.

Também já manifestou a excelente 
ideia de apaziguar a relação do governo 

com os artistas, mas o risco de sair 
queimada é muito grande. 

Temos ainda nessa semana com-
plicada a coroação da nova Joana d’Arc que 
vai salvar o mundo, da opressão da direita. 
Tal qual a Santa que libertaria a França do 
domínio inglês, esta vai livrar o mundo da 
ganância dos capitalistas que o destrui-
riam irremediavelmente em muito pouco 
tempo. Muitos que estão em Davos (Suíça), 
por conveniência política ou por infantili-
dade, estão dispostos a elegê-la o principal 
personagem do encontro.

A garota Greta Thumberg, que é a San-
ta Joana D’Arc dos tempos modernos pode 
sair de Davos como a nova heroína mundial 
da causa ambientalista. A grande diferen-
ça dela para a original é que, pelo menos 
até agora, não consta que tenha retrans-
mitido mensagens recebidas do arcanjo 
Gabriel. Mas se calhar de lhe acontecer al-
guma coisa ruim pode ser até canonizada 
como santa protetora do meio ambiente.

Por sorte o Presidente Bolsonaro não vai 
a Davos. O risco de confronto com a Greta 
seria muito grande. Enquanto isso, lem-
brando crianças de baixo extrato, que se 
deleitam em xingamentos, principalmen-
te os que envolvem a mãe do outro, ele – o 
Presidente - se diverte na saída do palácio 
humilhando jornalistas com expressões 
ofensivas que lembram meninos mal edu-
cados insultando os desafetos.

Se fosse a Davos e a pirralha – como ele 
chama a Greta - lhe perguntasse qualquer 
coisa sobre preservação ambiental no Bra-
sil, por certo ouviria, como os jornalistas 
brasileiros tem escutado sempre “por que 
você não pergunta pra sua mãe?”

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Greta, Witzel e Alvim  

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Qualquer personagem público bem informado 
sabe que o tema ambiental se tornou obrigatório no 
Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça). Talvez 
por isso o presidente Jair Bolsonaro se tenha esquiva-
do de comparecer, neste ano, após a péssima reper-
cussão do discurso de 2019 na abertura da Assembleia 
Geral da ONU.

Bolsonaro enviou ao encontro, entretanto, seu 
principal ministro. O titular da Economia, Paulo Gue-
des, embora poupado de maiores pressões acerca do 
meio ambiente, se precipitou a rivalizar com o presi-
dente americano, Donald Trump, em matéria de pro-
nunciamentos ecologicamente incorretos.

Ambos os governos trabalham para minar a co-
ordenação de países para limitar a mudança climática. 
Os EUA abandonaram o Acordo de Paris (2015), e o 
Brasil viu o desmatamento na Amazônia —sua maior 
fonte de poluição climática— disparar 29,5% no perí-
odo 2018/19, resultado do discurso antiambiental de 
Bolsonaro.

O cerne das convicções presidenciais reside na 
ideia ultrapassada de que países ricos querem impe-
dir o desenvolvimento do Brasil quando defendem a 
floresta. Guedes ecoou essa visão ao dizer, em Davos, 
que “o pior inimigo da natureza é a pobreza” e que “as 
pessoas destroem o meio ambiente porque precisam 
comer”.

Ao reeditar tal raciocínio, presidente e ministro 
retrocedem meio século em mentalidade. Em 1972, 
na primeira conferência mundial sobre ambiente, em 
Estocolmo, a primeira-ministra indiana Indira Gan-
dhi afirmara que “o maior poluidor é a pobreza”, lu-
gar-comum secundado pela delegação brasileira.

Nos 48 anos transcorridos desde então, o deba-
te evoluiu para dissociar crescimento econômico de 
devastação e poluição, produzindo o conceito de de-
senvolvimento sustentável. Se há no Planalto quem 
estacionou no tempo, há também quem enxergue no 
presente o óbvio, como a ministra da Agricultura.

Tereza Cristina, sabedora do prejuízo para a 
imagem do agronegócio trazido pelo desmonte das 
políticas de preservação, rebateu Guedes dizendo que 
não é preciso desmatar para produzir alimentos, basta 
aumentar a produtividade.

Qualquer pessoa ou autoridade bem informada, 
no Brasil, sabe que os principais causadores de des-
matamento são os grileiros, não o agricultor pobre. 
E que eles não derrubam a floresta para comer, mas 
para locupletar-se de terras públicas sem governo 
nem lei.

Editorial

Pobreza intelectual

Ranking dos Políticos - Facebook

POPULISTA
O empresário Luciano Hang, dono das 

lojas Havan, criticou um projeto apresen-
tado pelo deputado federal Carlos Bezerra, 
que libera as mulheres de trabalhar por até 
três dias no período menstrual. Na visão do 
parlamentar, a medida “aumentará a produ-
tividade”. Entretanto, Hang acredita que o 
impacto será o oposto. Em uma publicação 
nas redes sociais, o empresário disse que 
“quanto mais direitos trabalhistas, menos 
empregos os brasileiros vão ter”. Ele chamou 
a medida de Bezerra de “populista”.

HERANÇA
DE SILVAL
O Detran notificou por edital uma servi-

dora que não aparece para trabalhar há cerca 
de um ano e meio. Segundo o edital de notifi-
cação, ela não é vista no órgão desde o dia 6 
de julho de 2018. Lotada na Gerência de Con-
ferência e Registro, a servidora foi intimada a 
apresentar, por escrito, as justificativas para 
a ausência. O órgão, no entanto, deu mais 20 
dias para ela se explicar.

ESQUELETO
NO ARMÁRIO
Mesmo tendo concedido os serviços de 

água e esgoto à iniciativa privada há oito 
anos, a Sanecap continua dando despesa, 
sem que haja arrecadação com tarifas. Nesta 
semana, a Prefeitura de Cuiabá – principal 
acionista da autarquia – contratou o escritó-
rio Costa Motta Contabilidade e Auditoria, de 
Cuiabá, por R$ 30 mil, para prestar serviço à 
Sanecap. A empresa vai realizar uma audi-
toria independente para examinar a emitir 
parecer sobre as demonstrações financeiras 
contábeis para a data base de 31 de dezem-
bro de 2019.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“o debate evoluiu para dissociar cresci-
mento econômico de devastação e polui-
ção, produzindo o conceito de desenvol-
vimento sustentável

“
A Polícia Ambiental apreendeu mais de 400 kg de pescado irregular em 

Itiquira e Poxoréu. Entre as espécies apreendidas tinham Cachara, Pintado e 
Jaú. Também foram apreendidos materiais de pesca, como rede e tarrafa. Em 
uma das apreensões foi aplicada multa de mais de R$ 10 mil. Todo produto 
apreendido será doado para instituições de caridade. MT está no período proi-
bitivo para pesca, a Piracema, que deve se encerrar na sexta (31).

Melhor ou pior?
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A única situação em que eu acho acei-
tável que o novo aparelho seja inferior 
ao anterior e isso, de alguma forma, seja 
uma “surpresa” para o usuário, é o caso 
de dano irreversível ou perda do apa-
relho por quem precisa do mesmo com 

urgência para trabalhar e, 
sem tempo para grandes 
pesquisas, compra o que 
está dentro do orçamento. 
Ainda assim seria possí-
vel, com apenas alguns 
minutos, comparar itens 
vitais, como processador, 

memória, tela, câmera e armazenamen-
to, conseguindo, com essas informações, 
uma visão do que está comprando e do 
seu desempenho, se comparado ao apare-
lho anterior. Tudo é questão de pesquisa, 
e as informações estão ao alcance dos 
dedos. Reclamar da escolha feita não vai 
adiantar absolutamente nada.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Em linhas gerais a troca de um aparelho celular não deve 
ser uma decisão tomada da noite para o dia, e deve levar 
em consideração uma sólida pesquisa quanto aos mode-
los disponíveis, recursos, hardware e valor, para que, de 
forma consciente, você consiga definir a melhor compra. 
Só a pesquisa pode te distanciar de uma escolha que 
pode trazer arrependimento...

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Como todo mundo acompanhou por 
aqui, recentemente troquei meu celular, um 
Moto G6 Plus, por um Xiaomi Note 8 Pro 
e, desde então, muita gente me pergunta 
detalhes sobre a marca chinesa que tanto 
movimenta especulações no mercado. A 
pergunta que mais 
escuto é se ele e 
“melhor” ou “pior” 
que o anterior.

Antes de qual-
quer coisa é im-
portante ter em 
mente que o apa-
relho novo, não sendo comprado por “im-
pulso”, tem obrigação de ser melhor que o 
antigo. O tempo passa, a tecnologia evolui e 
o mínimo que se espera é que você compre 
um dispositivo com configurações superio-
res ao anterior. Logo a resposta é simples: 
sim, o novo aparelho é muito melhor que 
o antigo. Vejo, em grupos sobre celulares e 
postagens pela internet afora, reclamando 
que o dispositivo atual e pior que o anterior, 
reclamando da escolha feita e por aí vai, 
e não consigo entender os critérios utili-
zados para a aquisição. Estamos em uma 
época onde é possível encontrar tudo que 
quiser na internet, com riqueza de detalhes, 
comparativos, avaliações, opiniões, você só 
precisa saber pesquisar.
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Secretaria de Educação cria plano B para 
atender crianças do CEI Paulo Freire
DA REPORTAGEM

O acúmulo de dias chu-
vosos e o atraso na entrega 
de material na etapa de fi-
nalização da obra do Centro 
de Educação Infantil Paulo 
Freire obrigarão a Secreta-
ria Municipal de Educação a 
direcionar provisoriamente 
pouco mais de 300 crianças 
matriculadas nos anos ini-
ciais para serem atendidas, a 
partir do dia 03 de fevereiro, 
na Igreja Batista, localizada 
atrás do Mercado do Produ-
tor, no bairro Jardim das Pal-
meiras, onde já funcionou 
um anexo da Escola Cami-
nho para o Futuro.

Pelo planejamento inicial, 
o começo das aulas no local 
se daria nesta quarta-feira, 
29, junto com as outras 17 
unidades da rede munici-
pal de ensino. Porém, com 
o atraso, o término da obra 
foi remarcado para o final 
de fevereiro. “Infelizmente, 
houve um imprevisto e pre-
cisamos refazer às pressas 
nossos planos. Esperamos 
que nada mais atrapalhe e 
possamos manter a nova 
programação”, declarou a 
secretária municipal de Edu-
cação, Cleusa Marchezan De 
Marco.

De acordo com a gestora 
do CEI Paulo Freire, Edinéia 
Rocha Bezerra, a organiza-
ção da parte pedagógica e a 

LUCAS R.V | Debate sobre a previdência estadual e o “Cota Zero” dos peixes são itens polêmicos

Turmas dos anos iniciais serão direcionadas para a Igreja Batista. Aulas iniciam no dia 03

FOTO: EdErsOn BOnEs

estruturação da equipe de 
professores estão prontas e 
tudo estará adequadamente 
preparado no local provisó-
rio para receber os alunos 
no próximo dia 03. “Como 
sempre, queremos ofere-
cer o melhor para as nossas 
crianças e primeiro vamos 
garantir que a estrutura física 
da Paulo Freire esteja pronta 
e em perfeitas condições de 
uso antes de levá-las para lá“, 
destaca.

O prédio onde funcionará 
a nova escola, no Bairro Cer-
rado, abrigava anteriormen-
te o Condomínio Rosa, cuja 
estrutura física passa por 
uma readequação e remode-
lação para receber em torno 
de 800 crianças da educação 
infantil que estão na fila de 
espera e também dos pri-
meiros anos que virão dos 
bairros Parque das Américas 
e Jaime Seiti Fujii.

Com um investimento de 
R$ 1.216.272,84, provenien-
te de recursos do próprio 
Executivo, a nova unidade 
terá 17 salas de aula, salas 
de professores, de estudo e 
ainda para secretaria, coor-
denação e gestão, três ba-
nheiros convencionais e um 
especial para pessoas com 
deficiência, copa e cozinha. 
Após a conclusão do projeto, 
a área total construída terá 
1.710,92m².

VISITA EM SINOP

Dilmar Dal Bosco 
acompanha amanhã
vice-governador em 
visita a escolas 

Farão vistoria em obras escolares 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Dilmar Dal Bosco (DEM) vai 
receber o vice-governador 
de Mato Grosso, Otaviano 
Pivetta (PDT), numa visita 
oficial da vice-governado-
ria a Sinop para tratar so-
bre educação. A agenda está 
programada para sexta-feira 
(31) de manhã e deve contar 
com lideranças municipais 
e regionais, que vão se reu-
nir na prefeitura e vistoriar 
duas escolas que estão em 
construção. A implantação 
da Escola Militar Tiraden-
tes, reivindicada por Dilmar 
e vereadores de Sinop desde 
2017, deve entrar na pauta de 
discussão.

A programação prevê 
saída do vice-governador de 
Cuiabá às 7h30, reunião na 
prefeitura de Sinop às 9h30 
e visita às escolas às 10h30. 
Dal Bosco, que, junto com 
o deputado federal Juarez 
Costa (MDB), convidou Pi-
vetta para a agenda, disse 
que vai estender o convite 
a prefeitos de outros muni-
cípios da região norte para 
que estes possam, também, 
fazer suas reivindicações à 
vice-governadoria, que, na 
gestão do governador Mauro 
Mendes (DEM), auxilia nos 
trabalhos das secretarias es-
taduais de Educação e de In-

fraestrutura.
“Vamos fazer um levan-

tamento de todas as reinvin-
dicações que fizemos para 
Sinop e para a região e vamos 
reforçar os pedidos ao vice-
-governador. É uma oportu-
nidade que teremos para nos 
encontrar com tempo e já 
estou mobilizando os prefei-
tos da região norte para que 
possamos fazer uma grande 
reunião não só como Pivetta, 
mas com o governo do es-
tado, representado por ele”, 
explicou Dal Bosco.

A implantação da Esco-
la Militar Tiradentes, solici-
tada por Dal Bosco desde a 
gestão passada e que já este-
ve próxima de acontecer, vai 
ser reforçada. “Eu acredito 
no modelo desta escola e te-
nho trabalhado muito para 
que Sinop seja contemplada 
com uma unidade. Já estive-
mos perto de fazer aconte-
cer, mas, infelizmente, não 
avançamos. Agora teremos 
uma boa oportunidade e, 
junto com a classe política de 
Sinop que defende a ideia, 
como os vereadores Luciano 
Chitolina, Billy Dal Bosco, 
Adenilson Rocha, Joacir Tes-
ta, Leonardo Visera e Ademir 
Debortoli, que sempre nos 
cobraram em Cuiabá, vamos 
reforçar os pedidos e ofere-
cer alternativas de parceria 
para a implantação”, con-
cluiu Dilmar.
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POLÊMICA DO ICMS

Governo realiza hoje debate sobre aumentos

CORONAVÍRUS

Governo cria grupo para 
monitorar casos no Brasil

Audiência está marcada para esta manhã 

Grupo atuará por tempo indeterminado 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
realiza um debate público, 
hoje (30), com quatro seg-
mentos do comércio, para 
esclarecer ao cidadão quem 
são os responsáveis pelos au-
mentos abusivos nos preços 
dos produtos, alta que pas-
sou a ser praticada em diver-
sos estabelecimentos neste 
ano.

A audiência pública 
está marcada para iniciar às 
8h, no Auditório Clóves Ve-
toratto, no Palácio Paiaguás, 
em Cuiabá. Todo o evento 
será transmitido ao vivo para 
todo o Estado por meio da 
TV Assembleia e pelo Face-
book do Governo.

A TV Cidade Verde 
também fará transmissão ao 
vivo da audiência, que pode-
rá ser acompanhada em mais 
de 80 municípios do interior 
de Mato Grosso. A imprensa 
também poderá acompa-
nhar o debate de forma pre-
sencial.

Está confirmada a pre-
sença do secretário de Estado 
de Fazenda, Rogério Gallo, 
e de técnicos da secretaria. 
Também foram convidados 
para o debate os deputados 
estaduais e representantes 
dos segmentos do Etanol, 
Farmácia, Atacadistas e Ma-
terial de Construção.

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde 
criou, no âmbito da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), um grupo de 
emergência em saúde públi-
ca, com o objetivo de con-
duzir e monitorar as ações 
referentes aos casos de coro-
navirus. A portaria da cria-
ção do grupo foi publicada 
no Diário Oficial da União 
de hoje (29).

O grupo de emergên-
cia será composto por re-
presentantes do gabinete 
da presidência da Anvisa; 
da Gerência-Geral de Por-
tos, Aeroportos, Fronteiras 
e Recintos Alfandegados e 
de Tecnologia em Serviços 
de Saúde. Também compo-
rão o grupo duas assessorias: 

A audiência pública foi 
proposta em razão de alguns 
empresários estarem prati-
cando aumentos injustificá-
veis de preço em produtos 
essenciais para a população, 
sob a justificativa de que a 
alta é necessária porque o 
Estado teria “aumentado im-
postos” por meio da lei que 
passou a vigorar esse ano, 
que reinstituiu de forma cor-
reta os incentivos.

“Na verdade, nós não 
aumentamos nenhum im-
posto. O imposto é aquela 
alíquota sobre os produtos. 
O que nós fizemos foi cortar 

uma responsável pela comu-
nicação e outra ligada ao Sis-
tema Nacional de Vigilância 
Sanitária.

Segundo a Anvisa, a 
criação do grupo faz parte 
de um rol de medidas pre-
ventivas e de controle ado-
tadas contra o vírus. 

Entre as medidas já 
adotadas, a agência desta-
ca o repasse de orientações 
para equipes da vigilância 
sanitária de todo o país, es-
pecialmente as que atuam 
no controle de portos e ae-
roportos, a divulgação de 
avisos sonoros sobre sinais 
e sintomas da doença, bem 
como a recomendação de 
cuidados básicos a serem 
adotados por passageiros e 
tripulantes.

De acordo com a por-
taria publicada nesta quar-

alguns privilégios de incenti-
vos fiscais. Eu desafio alguém 
a mostrar que nós aumenta-
mos a alíquota de imposto. 
Nós reduzimos incentivos 
fiscais e reduzimos privilé-
gios”, explicou o governador, 
em recente entrevista à Rá-
dio Vila Real.

O governador desmen-
tiu que a alta dos preços teria 
relação com a nova lei em vi-
gor no Estado.

Mendes usou o exem-
plo do etanol, cujo o ICMS 
é de 25% e com o incentivo 
fiscal ao setor, somente é co-
brado 12,5%, ou seja, a meta-

de. Lembrando que o valor 
em 2019 era de 10,5% e foi re-
ajustada para 12,5%, a segun-
da menor do Brasil.

“Álcool em todo o Brasil 
tem uma alíquota que varia 
de 12% a 25%. Aqui era 10,5%. 
Era uma das menores alí-
quotas do Brasil. Subiu para 
12,5%. Subiu 2,5%. Isso daria 
6 centavos. Mas o preço na 
bomba subiu 15%, estão su-
bindo 60 centavos. Na práti-
ca, vemos margens de lucro 
maiores do que é tributada 
e faltam com a verdade ao 
dizer que isso é responsabi-
lidade do Governo”, afirmou.

ta-feira, há a previsão de 
convocação, a qualquer mo-
mento, de representantes 
das demais áreas de atuação 

da Anvisa, caso seja necessá-
rio. O grupo terá prazo de 
atuação com tempo indeter-
minado.
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AGRONEGÓCIO 

Muita gente paga pacote e benefícios sem nem saber do que se trata 

Brasileiro paga mais de R$ 700
por ano para ter conta e cartão
DA REPORTAGEM

O gasto para manter a 
conta corrente e o cartão de 
crédito pode passar de R$ 
700 por ano. Um levanta-
mento feito pelo aplicativo 
de gestão financeira e cura-
doria de produtos Guiabolso 
mostrou o valor médio que o 
brasileiro desembolsou em 
2019 pelos serviços bancá-
rios. A pesquisa analisou os 
ganhos e gastos de 151.942 
usuários de todas as regiões 
do país. Só para manutenção 
da conta e do cartão o valor 
chegou a R$ 715,36.

“O levantamento mos-
tra que as pessoas pagam um 
valor alto, muitas vezes sem 
saber o porquê, sem ter in-
formação ou conhecer o pa-
cote, deixando de utilizar os 
benefícios”, afirma o diretor 
de produto e tecnologia do 
Guiabolso, Julio Duram.

“O ideal é analisar o 
produto bancário, levando 
em conta a frequência com 
que se usa cada serviço e os 
seus benefícios. Às vezes, a 
pessoa paga, mas é recom-
pensada com outras vanta-
gens como cash back, pon-
tos ou milhas de viagem”, 
diz Duram. “Em todo caso, 
é importante sempre avaliar 
as opções, inclusive as ofere-
cidas por fintechs e bancos 
digitais, que costumam ser 

mais baratas”, recomenda.

GASTOS
Em média, as pesso-

as pagaram R$ 375,97 para 
manter a conta corrente 
ativa em 2019, o que dá um 
valor mensal de pouco mais 
de R$ 31.  O estudo tam-
bém constatou que no caso 
dos extratos bancários o va-
lor médio anual que saiu do 
bolso dos pesquisados foi de 
pouco mais de R$ 6. Neste 
caso, a pessoa pode ter pa-
gado pelo extrato bancário 
por ter ultrapassado o limite 
permitido no pacote bancá-
rio ou mesmo por usar uma 
conta essencial gratuita, que 
permite apenas dois extratos 
sem cobrança por mês.

Já com a anuidade do 
cartão de crédito, a despesa 
média dos usuários ficou em 
R$ 339,34 por ano. A soma 
geral das cinco variáveis in-
cluídas na pesquisa revela 
um total de R$ 34 milhões 
gastos em tarifas bancárias 
pelas mais de 150 mil pesso-
as pesquisas.

ECONOMIZAR
O diretor do Guiabol-

so ainda destaca a economia 
que pode ser conseguida ao 
deixar de pagar mensalmen-
te pela manutenção da conta 
e cartão de crédito. “Só nes-
ses dois serviços, já seriam 

QUASE UM SALÁRIO | Pesquisa mostra que muitos clientes pagam sem conhecer os pacotes e benefícios oferecidos
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DE BAIXO RISCO

Dispensa de alvará beneficiará
10,3 milhões de empresas

SOJA

Colheita chega a 14% da área, mas
excesso chuvas preocupa agricultores

Número equivale a 58% do total de empreendimentos no país 

Produtividade média registrada no município chega 
a 60,84 sacas/ha 

Máquinas ficaram até quatro dias sem conseguir entrar na 
lavoura 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A dispensa total de li-
cenças e alvarás de funcio-
namento para 289 tipos de 
atividades econômicas de 
baixo risco beneficiará 10,3 
milhões de empresas no 
país, disse o secretário espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, 
Paulo Uebel. Isso equivale a 
58% do total de 17,73 milhões 
de empresas em funciona-
mento no país.

O secretário apresen-
tou a estimativa durante o 
lançamento da medida para 
representantes do setor pri-
vado e de entidades de mi-
cro e pequenas empresas. 
Segundo Uebel, o fim da 
exigência impulsionará o 
ambiente de negócios no 
país e permitirá ao governo 

concentrar a fiscalização nas 
atividades de médio e alto 
risco. Prevista na Lei de Li-
berdade Econômica, a me-
dida está em vigor desde 16 
de dezembro. Entre os tipos 
de empreendimentos bene-
ficiados estão bares, borra-
charias e padarias, fábricas 
de alimentos artesanais, de 
calçados, acessórios e vestu-
ário, atacados e varejos.

Com as novas regras, 
toda empresa de baixo risco 
aberta no país poderá exer-
cer a atividade imediata-
mente após o recebimento 
do Cadastro Nacional Pessoa 
Jurídica (CNPJ). No entanto, 
caso a legislação do estado e 
do município seja diferen-
te da lista de segmentos de 
baixo risco do Ministério da 
Economia, prevalecem as 
normas locais. As prefeitu-
ras e os governos estaduais, 
no entanto, precisam enca-

SORRISO

Agricultores de 
soja já colheram 
21% das lavouras
DA REPORTAGEM

As plantações de soja se 
perdem no horizonte e so-
mam aproximadamente 620 
mil hectares ao todo. Área 
imponente, que faz de Sor-
riso o município que mais 
planta soja em todo o mun-
do! Em época de colheita a 
movimentação é grande. As 
máquinas levantam poeira 
e cortam as lavouras em rit-
mo intenso, de acordo com o 
cronograma estabelecido em 
cada fazenda e, é claro, con-
forme o tempo permite.

Até aqui os agricultores 
já colheram 21,4% das planta-
ções, segundo levantamento 
do Sindicato Rural do muni-
cípio. A área é inferior à que 
já estava colhida nesta mes-
ma época do ano passado, 
que chegava a 35,8% do total. 
Resultado do atraso na fase 
inicial da safra, quando mui-
tos produtores foram força-

DA REPORTAGEM

A colheita da soja ga-
nhou velocidade em Mato 
Grosso e eliminou o atraso 
referente ao ritmo médio 
registrado nas cinco safras 
anteriores no estado. Até 
sexta (24), as colheitadeiras 
já tinham avançado sobre 
14,42% das plantações. O de-
sempenho supera o dos úl-
timos cinco ciclos, quando 
nesta mesma época, 13,09% 
das lavouras haviam sido 
colhidos. O atraso persiste, 
porém, quando a compara-
ção envolve apenas a safra 
passada, que já tinha 25,61% 

dos a prorrogar o plantio por 
falta de umidade.

O “pequeno atraso” no 
entanto, não é visto como 
um problema. A chuva que 
tardou a chegar, apareceu 
em fases importantes do de-
senvolvimento das lavouras 
mais precoces, garantindo a 
boa produtividade em várias 
fazendas. A produtividade 
média obtida nas áreas co-
lhidas está em 60,8 sacas por 
hectare. São 3 sacas por hec-
tare a mais que o volume mé-
dio colhido na mesma época 
do ciclo passado.

Mesmo animados com 
o bom rendimento até aqui, 
os agricultores preferem 
manter a cautela antes de 
qualquer comemoração. Afi-
nal, ainda tem “muito chão” 
pela frente… o que, no caso 
de Sorriso, pode ser tradu-
zido como algo em torno de 
mais 490 mil hectares de soja 
para colher.

do terreno colhidos neste 
momento. Os números são 
do Imea.

O ritmo dos trabalhos 
poderia ter sido ainda mais 
intenso, não fosse a persis-
tência das chuvas em al-
gumas regiões. A umidade 
elevada forçou agricultores 
do Médio Norte e do leste 
do estado a manter por até 
quatro dias seguidos as má-
quinas paradas no campo. 
Na manhã desta segunda 
(27), a chuvarada voltou a 
atrapalhar os planos de pro-
dutores de Canarana. As nu-
vens carregadas despejaram 
água e impediram a retoma-

R$ 715, um valor considerá-
vel. As pessoas ficam felizes 
quando saem notícias do sa-
que do FGTs, por exemplo, 
mas sempre vale lembrar 

que elas podem ‘ganhar’ di-
nheiro fazendo algumas tro-
cas”, afirma.

A orientação de Duram 
é conhecer o que cada pa-

cote oferece, analisar o que 
a pessoa precisa ou que vai 
usar de cada serviço, e ava-
liar outras opções do banco e 
do mercado. O mesmo vale 

para o cartão de crédito. “O 
cliente paga anuidade para 
ter o serviço e não utiliza. É 
importante analisar os bene-
fícios oferecidos”, conclui.

minhar as regras ao governo 
federal para que as exigên-
cias locais tenham validade.

A classificação de ris-
co – baixo, médio ou alto 
– contempla aspectos como 
prevenção contra incêndio 
e pânico, segurança sani-
tária e ambiental. Todas as 

atividades consideradas de 
baixo risco e que dispensam 
o pagamento de licenças 
e alvarás estão listadas na 
Resolução nº 51 do Comitê 
para Gestão da Rede Nacio-
nal para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios.

da dos trabalhos. Apesar dos 
contratempos, ainda não há 
relatos de perdas em decor-

rência do excesso de chu-
vas… porém, o sinal de alerta 
está aceso.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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. 
Denominado Sala 05. 

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 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
2-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
3-Operadora de caixa, com experiência; 
4-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
5-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
6-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
7-Designer gráfico, com experiência; 
8-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
9-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, facha-
das ou estruturas metálicas;
10-Vendas, interesse na linha esportiva; 
11-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
12-Serviços Gerais, com experiência; 
13-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
14-Operador (a) de ponte rolante
15-Escrita fiscal, com experiência;
16-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
17-Controlador de pragas, com experi-
ência;
18-Comprador, com experiência e 
referência; 
19-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
20-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
21-Auxiliar de farmácia, cursando ensino 
superior; 
22-Auxiliar de Departamento Pessoal.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

PERFECTA CHAPEAÇÃO E PINTURA - ME, inscrita sob o 
CNPJ 34.256.845/0001-64. Torna-se público que requereu 
junto à SMADS – Secretaria do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Sinop o pedido das Licenças 
ambientai. Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), 
para a atividade de 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas 
pré-moldadas de concreto armado, em série e sob enco-
menda, sito a Avenida Rute de Souza Silva 905, QUADRA 
14   LOTE 033, bairro Distrito Industrial, CEP 78557-515, 
município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. 
(FACILITA MT 66 9 9612-6569)

M2 LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 34.566.033/0001-15, ins-
talada na Rua dos Manacás, nº 93, Jardim Jacarandás, 
em Sinop-MT, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE SINOP, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de preparação de massa de concreto e argamas-
sa para construção e fabricação de massa de concreto 
para uso na construção. Engenheira Agrícola e Ambiental 
Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI, CPF 
341.110.262-49, torna público que requereu a SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, Licença Prévia, Licen-
ça de Instalação e Licença de Operação, para Atividade 
Odontológica, localizado na Rua das Nogueiras, n° 571, 
Setor Comercial, em Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

MAGNANI & MAGNANI FILHO LTDA, CNPJ 
04.385.488/0001-73, instalada na Avenida dos Flam-
boyants, nº 2145, no Jardim Paraíso, em Sinop-MT, tor-
na público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-
VEL DO MUNICÍPIO DE SINOP, Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para atividade de 
Laboratórios Clínicos. 

CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI, CNPJ n° 
14.761.797/0002-35, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Claudia/MT, as 
Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
atividade: Atividades de Comercio Atacadista de Defensi-
vos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo . 
Localizada na Avenida Marechal Candido Rondon, N: 757 
– Bairro Centro, município de CLAUDIA-MT.

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE 
PETRÓLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP) 
e Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para ampliação de galonagem e área, atividade com. atac. 
de comb. realizado por transportador retalhista (TRR), Ro-
dovia MT 242, n.º 1.110, Rodovia, Nova Ubiratã/MT. CNPJ: 
00.579.990/0002-45. Não EIA/RIMA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020
ABERTURA: 18 de fevereiro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
14h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 18 de fevereiro de 2020, às 14h15min. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de Pintura de paredes, forros 
e esquadrias, aplicação de massa corrida, grafiato e textura, para atender 
as necessidades do Município. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
Sala de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, 
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, 29 de janeiro de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que realizou no dia 29 DE 
JANEIRO DE 2020 na sede da Prefeitura Municipal PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE para AQUISIÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO PARA O 
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTINADO A CONFECÇÃO DE 
CARTEIRAS DE IDENTIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO 
POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, onde contratou-
se a Empresa AKIYAMA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS, inscrita no CNPJ/MF nº 
02.688.100/0004-20 no valor total de R$ 15.495,94. O processo tem 
Fundamento Legal no Art. 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores. Maiores Informações junto à 
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-
022, Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 29 de 
janeiro de 2020. 

 
 ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 01/2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 01/2020, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando o registro de preço para aquisição futura e fracionada de combustível para 
uso no abastecimento dos veículos pertencentes a frota municipal, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos 
termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 11/02/2020, às 08:30 horas. Cópias 
do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 
ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de 
retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do 
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  Nova Guarita – MT, em 29 de Janeiro de 2020. 
 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 003/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 27 de janeiro de 2020 
na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS POR 
HORA TRABALHADA DE MECÂNICA, RETIFICA DE MOTORES, CAIXA DE 
DIREÇÃO, BOMBAS HIDRÁULICAS, TORNO E SOLDA, ELÉTRICA E DE 
AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A FROTA DAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedores os 
Licitantes: RECUPERADORA DE MAQUINAS SAO JOSE LTDA - CNPJ: 
14.034.740/0001-53 com valor total de R$ 39.760,00, REGINALDO RICIERI 
& CIA LTDA CNPJ: 33.685.736/0001-08 com valor total de R$ 127.150,00, 
ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - CNPJ: 19.677.026/0001-05 com valor 
total de R$ 382.550,00 e C. GARCIA - AUTO MECANICA - CNPJ: 
20.681.669/0001-01, com valor total de R$ 314.110,00.  Matupá – MT, 29 de 
janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 
 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com 
objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE UMA MICROVAN, A SER 
ENTREGUE NA CASA DE AMPARO EM CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA 
AMSTERDÃ, Nº 007 BAIRRO SENHOR DOS PASSOS”, constantes no termo de 
referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado pela segunda 
vez em 24 de janeiro de 2020, foi declarado DESERTO por não haver nenhuma empresa 
participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 27 de janeiro de 2020. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 
 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 24 de janeiro de 2020, 
às 09h00min, na Rua Amsterdã, nº 007, Bairro Senhor Dos Passos, Cuiabá/MT, o PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 001/2020, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, A SEREM ENTREGUES NA CASA DE AMPARO 
LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº07, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, CUIABA-
MT”, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no 
edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos 
legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2020, onde sagrou-se 
vencedora a empresa YAN NICOLAS RAMOS DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ n° 
26.834.337/0001-98, para o item 2238, valor global de R$ 21.800,00 (VINTE E UM MIL, 
OITOCENTOS REAIS). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede 
do Consórcio, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 
78.530-000 na cidade de Peixoto de Azevedo de segunda-feira a sexta-feira em horário 
comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com . 

Peixoto de Azevedo MT, 27 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 
 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 28 de janeiro de 2020, 
às 08h00min, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, constantes no termo 
de referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020, onde sagraram-se vencedoras as empresas: 
ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 15.337.202/0001-09, 
sagrou se vencedora para os itens no valor global de R$ 30.237,05 (Trinta Mil, Duzentos e 
Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos), BELAFORTE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 24.296.486/0001-15, sagrou se vencedora para os itens do valor global de R$ 68.503,50 
(Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Três Reais e Cinquenta Centavos), CAMBOIN & 
SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 19.201.021/0001-01, sagrou se vencedora para o item 
3639 do valor global de R$ 185.100,20 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Cem Reais e Vinte 
Centavos), GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 
19.808.881/0001-08, sagrou-se vencedora para os itens no valor global de R$ 48.759,00 
(Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais),  R C MACCARI - EPP, inscrita 
no CNPJ n° 05.121.635/0001-60, sagrou-se vencedora para os itens no valor global R$ 
172.375,50 (Cento e Setenta e Dois Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta 
Centavos) e a Empresa UTILÍSSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ n° 08.419.120/0002-10, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 
183.512,04 (Cento e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Doze Reais e Quatro Centavos). 
Tivemos ainda os itens fracassados e desertos que foram os seguintes: 51, 149, 340, 347, 
348, 368, 392, 424, 425, 426, 429, 432, 445, 521 e 2697. O Certame fechou no valor global 
de R$ 688.487,29 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais 
e Vinte e Nove Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na 
sede do Consórcio, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 
78.530-000 na cidade de Peixoto de Azevedo de segunda-feira a sexta-feira em horário 
comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 29 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 
 

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado 
por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 328 de 02 de dezembro de 2019, no uso de suas 
atribuições, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 
016/2019 para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR 
ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE UMA MICROVAN, A SER ENTREGUE NA CASA DE 
AMPARO EM CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº07 BAIRRO SENHOR DOS 
PASSOS. ” CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA 
TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
2. ALTERAÇÕES 
2.1.  DAS RETIFICAÇÕES 
2.1.1. Fica retificado o item abaixo relacionado do Anexo I – Termo de Referência do referido edital, 
que trata da descrição técnica do item 01, conforme a seguir descrito: 
 
Onde LIA-SE: 
(...) 
4– DESCRIÇÃO DOS ITENS 
4.1– EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: 
ITEM: 01, Descrição: VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO - VEICULO AUTOMOTOR TIPO 
VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTES. APRESENTAÇÃO: 0 KM, ANO/MODELO, IGUAL OU 
SUPERIOR A DATA DA COMPRA; CAPACIDADE DE  11 PASSAGEIROS + 01 CADEIRANTE + 01 
MOTORISTA, COM ADAPTAÇÃO PARA CADEIRANTES COM RAMPA DE ACESSO COM 
ELEVADOR E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA E TRAVA PARA 
CADEIRA DE RODAS), POLTRONAS INDIVIDUAIS FIXAS NO COMPARTIMENTO DE 
PASSAGEIROS, AMBIENTE INTERNO APRESENTANDO MEDIDAS EXIGIDAS PELA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE; RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09, COMBUSTÍVEL A DIESEL, COM 
CÂMBIO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO 4 X 2, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MIN. 3665 MM. COM AIR BAG ORIGINAL DE FÁBRICA, SISTEMA DE 
AR CONDICIONADO ORIGINAL, SISTEMA DE AM/FM COM USB E ANTENA ORIGINAL DE 
FÁBRICA, TV COM KIT MULTIMÍDIA; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO; JOGO DE TAPETES DE 
BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA 
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE, UNIDADE PADRÃO: UNIDADE, CÓDIGO: 
1756, QTD.: 01, V. UNITÁRIO: 173.000,00, V. TOTAL: 173.000,00. 

LEIA-SE: 
 (...) 
4– DESCRIÇÃO DOS ITENS 
4.1– EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ITEM: 01, DESCRIÇÃO: VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO - VEICULO AUTOMOTOR TIPO 
VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTES. APRESENTAÇÃO: 0 KM, ANO/MODELO, IGUAL OU 
SUPERIOR A DATA DA COMPRA; CAPACIDADE DE  11 PASSAGEIROS + 01 CADEIRANTE + 01 
MOTORISTA, COM ADAPTAÇÃO PARA CADEIRANTES COM RAMPA DE ACESSO COM 
ELEVADOR E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA E TRAVA PARA 
CADEIRA DE RODAS), POLTRONAS INDIVIDUAIS FIXAS NO COMPARTIMENTO DE 
PASSAGEIROS, AMBIENTE INTERNO APRESENTANDO MEDIDAS EXIGIDAS PELA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE; RESOLUÇÃO CONTRAN 416/12, COMBUSTÍVEL A DIESEL, COM 
CÂMBIO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO 4 X 2, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MIN. 3665 MM. COM AIR BAG ORIGINAL DE FÁBRICA, SISTEMA DE 
AR CONDICIONADO ORIGINAL, SISTEMA DE AM/FM COM USB E ANTENA ORIGINAL DE 
FÁBRICA, TV COM KIT MULTIMÍDIA; SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO; JOGO DE TAPETES DE 
BORRACHA; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA 
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE, UNIDADE PADRÃO: Unidade, CÓDIGO: 
1756, QTD: 01, UNITÁRIO: 173.000,00 Valor Total: 173.000,00, 
 
3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA  
3.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido conforme abaixo: 
3.2 O início da sessão pública será às 08:30h do dia 10 de fevereiro de 2020, na sala de Administrativa 
da Casa de Amparo, localizado na Rua AMSTERDÃ, (fundos com a rua Oslo), Nº 007, BAIRRO 
SENHOR DOS PASSOS, CUIABÁ/MT. O Edital Complementar nº 002/2020 poderá ser adquirido no 
endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e também poderá ser baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
4. DA RATIFICAÇÃO: 
4.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão 
Presencial SRP n° 016/2019, de 17 de dezembro de 2019, permanecendo válidos e inalterados os 
itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Peixoto de Azevedo – MT, 27 de janeiro de 2020. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Pregoeira Oficial 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

CONCESSÃO (ALIENAÇÃO) N° 012/2019

DA CONCORRÊNCIA PARA VENDAS

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 

resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 21 

de Janeiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto “concessão de 

uso das instalações da cantina da uva, a título oneroso para exploração 

das áreas comerciais internas e externas, nos termos do edital e termo de 

referência”, da qual foi vencedora a Empresa: Item 835527, V. M. GOMES 

DOS SANTOS inscrita no CNPJ sob o número 25.217.933/0001-66 no 

valor de R$ 918.000,00. Nova Mutum - MT, 29 de Janeiro de 2020.

Presidente da CPL

Rogério Cristóvão da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PISO DO SAGUÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVETE LOURDES 
ARENHARDT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na 
cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 
007/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
UBIRATÃ/MT, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (ZERO 
QUILOMENTRO), ANO EM CURSO (2019), CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, CARROCERIA 
MONOVOLUME, STANDARD DE 7 LUGARES, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO 
MUNICIPIO DE SORRISO/MT. ,  DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I)”, 
mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme Termo de 
Referência, que teve como vencedora a empresa: BRESSAN, 
LAMONATTO & CIA LTDA., CNPJ N.º 03.512.021/0001-84, sendo 
aderido ao ITEM - 3 – VEÍCULO ZERO QUILOMETRO ANO/MODELO 
NO MÍNIMO 2019, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS, CARROCERIA MONOVOLUME, STANDARD, DE 07 
(SETE) LUGARES, AIRBAG DUPLO, ALARME ANTI-FURTO, ALERTA 
DE PRESSÃO DE PNEUS, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, EBD, 
MAÇANETAS EXTERNAS NA COR DO VEÍCULO,  AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA, INDICADOR 
DE TROCA DE MARCHAS, SISTEMA DE GRADE ATIVA, ACTIVE 
GRILLE SHUTTERS, TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM 
ACIONAMENTO NA CHAVE, VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS COM 
ACIONAMENTO POR UM TOQUE, ANTI ESMAGAMENTO E 
ABERTURA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO PELA CHAVE, BANCO DA 
SEGUNDA FILEIRA BIPARTIDO E REBATÍVEL, PAINEL DE 
INSTRUMENTOS EM PRETO JET BLACK, LANTERNA DE NEBLINA, 
SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CADEIRAS PARA CRIANÇAS ISOFIX E TOP 
TETHER, CINTO DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS E 
CENTRAL TRÊS PONTOS, LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO 
LATERAIS, BANCO DE SEGUNDA FILEIRA CORREDIÇO, RACK DE 
TETO, VOLANTE COM CONTROLE DAS FUNÇÕES DO RÁDIO E 
TELEFONE, PARACHOQUES PINTADOS NA COR DO VEÍCULO COM 
DETALHES TRASEIROS CROMADOS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 
DE SEIS VELOCIDADE COM OPÇÃO DE TROCAMANUAL DE 
MARCHAS ACTIVE SELECT, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS 
PELO CONTRAN E LICENCIAMENTO COM 1º EMPLACAMENTO EM 
NOME DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT., MARCA/MODELO 
CHEVROLET SPIN 1.8L AT-LTZ - no quantitativo de 1 unidade - valor 
unitário de R$ 84.600,00, valor global da adesão R$ 84.600,00.

Marisete M. Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020, 
tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM LOCAIS E 
PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO - ADESÃO N° 013/2020

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso - MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
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Contra o Operário-VG, Nova
Mutum quer manter crescente
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A segunda rodada do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020 foi especial para o 
Nova Mutum Esporte Clube. 
No dia 26 de janeiro, a equi-
pe marcou seus primeiros 
gols e os primeiros pontos 
em sua estreia na elite do 
Estadual. A vitória por 3 a 0 
sobre o Luverdense mostrou 
que o time não deve ser um 
mero coadjuvante na com-
petição.

Para manter a crescente 
no Estadual, o Nova Mutum 
encara outra pedreira nesta 
quinta-feira (30), às 20h10. 
Com 100% de aproveitamen-
to até o momento, o Operá-
rio-VG venceu Poconé e Ara-
guaia, equipes teoricamente 
mais frágeis, e que estão na 
zona de rebaixamento da 
competição – até o início da 
rodada –, mas terá um ad-
versário um pouco mais cas-
cudo no Estádio Dito Souza.

O técnico William de 
Mattia, o “Dema”, avaliou que 
a equipe conseguiu assimilar 
diante do Luverdense o que 
foi pedido. “Contra o Cuiabá 
(quando perdeu na estreia), 
tivemos performance, mas 
não alcançamos o resultado 
projetado. Já diante do LEC, 
conseguimos alinhar o dese-
jado”, destacou.

Dema ainda apontou 
que o objetivo a partir de 
agora é manter os pés no 
chão e não se deixar levar 
pela boa vitória. “Trabalha-

MATO-GROSSENSE | Equipe marcou seus primeiros gols e primeiros pontos em goleada sobre o LEC
Foto: AssessoriA

FLAMENGO

Léo Pereira vem para o lugar
de Marí, emprestado ao Arsenal

BOTAFOGO

Danilo Barcelos assina e já treina

Foto: AlbAri rosA

Foto: DivulgAção

Léo Pereira deixa o Athletico e será apresentado 
ao Flamengo

Vínculo do lateral-esquerdo é até o fim de 2021 

DA REPORTAGEM

Enquanto um vai, o outro 
chega. O Flamengo acertou 
o empréstimo do zagueiro 
Pablo Marí ao Arsenal, e, ao 
mesmo tempo, fechou com 
o Athletico a contratação do 
zagueiro Léo Pereira na noi-
te de terça-feira.

Marí já assinou com o Ar-
senal e viajou nesta quarta-
-feira para Londres. Ele fica-
rá por empréstimo até junho, 
com o Flamengo recebendo 
5 milhões de euros. O clube 
inglês ainda tem a opção de 
exercer a compra do jogador, 
por um valor mantido em si-
gilo. 

Os valores de Léo Perei-
ra giram em torno de 7 mi-
lhões de euros (quase R$ 32 
milhões). 

A informação foi publi-
cada pelo Flamengo em suas 
redes sociais. O contrato do 
jogador é de cinco anos.

A negociação com Léo 

DA REPORTAGEM

Tudo certo entre Botafo-
go e Danilo Barcelos. Depois 
de rescindir com o Atlético-
-MG, o lateral-esquerdo 
esteve na sede de General 
Severiano na terça para assi-
nar contrato válido por duas 
temporadas com o clube al-
vinegro e depois seguiu para 
o Nilton Santos, onde já trei-
nou com o elenco.

Danilo é a 11ª contratação 
do Botafogo para a tempo-
rada 2020. Além do lateral-
-esquerdo, o clube fechou 
com o zagueiro Ruan Re-
nato, os laterais Guilherme 
Santos, Federico Barrande-
guy e Warley, os volantes 
Thiaguinho e Luiz Otávio, 
os meias Bruno Nazário e 
Gabriel Cortez e os atacan-
tes Alexander Lecaros e Pe-
dro Raul. O Alvinegro ainda 
negocia com o meia japonês 
Keisuke Honda.

No Botafogo, Danilo Bar-
celos vai reeditar uma parce-
ria que começou no Vasco e 
rendeu muitos minutos em 

campo e alguns gols. O late-
ral-esquerdo será mais uma 
vez comandado por Alberto 
Valentim, técnico que o fez 
titular absoluto do rival no 

Pereira estava atrelada à saí-
da de Pablo Marí, que era ne-
gociado com o Arsenal. 

Apesar do zagueiro ter 
se apresentado na terça no 
clube carioca - depois de 
viajar para a Inglaterra, fazer 
exames, mas voltar - as con-
versas entre os clubes con-
tinuavam e foram fechadas 
também nesta terça-feira.

Léo Pereira é um sonho 
antigo do Flamengo. No ano 
passado, o clube carioca já ti-
nha feito três propostas pelo 
zagueiro, todas recusadas 
pelo Athletico. 

Na terceira e última delas, 
o Flamengo oferecia 3,5 mi-
lhões de euros por “apenas” 
50% dos direitos do jogador.

Canhoto, Léo Pereira 
deu os primeiros passos no 
Trieste, um clube amador de 
Curitiba, e chegou ao Athle-
tico em dezembro de 2010. 
O contrato do zagueiro com 
o Athletico vai até janeiro de 
2022.

início da última temporada.
“Danilo é um jogador de 

muita quantidade, um vai 
e vem de muitas vezes, um 
jogador que tinha muita 

distância percorrida no Vas-
co. Bom na bola parada, na 
marcação. Um jogador com 
características modernas”, 
elogiou Valentim.

REFORÇO

Inter anuncia a 
contratação do
meia Boschilia, 
ex-São Paulo
DA REPORTAGEM

O Inter anunciou a con-
tratação de seu sexto reforço 
para a temporada. Trata-se 
do meia Gabriel Boschilia, 
ex-São Paulo e que estava 
no Monaco, da França. O jo-
gador é esperado em Porto 
Alegre para realizar exames 
médicos e assinar contrato 
por três temporadas, até o 
final de 2022.

A negociação com Bos-
chilia iniciou ainda no final 
do ano passado. Em de-
zembro, a direção colorada 
consultou o Monaco sobre 
a possibilidade de emprésti-
mo, mas os franceses deixa-
ram claro que apenas aceita-
riam a venda.

Em sigilo, o clube gaú-
cho voltou à carga e fechou 
a contratação em definitivo 
– os valores da negociação 
não foram divulgados. O 
Bragantino era outro clube 

interessado no jogador.
Revelado pelo São Pau-

lo após passar pelas cate-
gorias de base do Guarani, 
Boschilia atuou pelo Tricolor 
em 2014 e em 2015. Em julho 
daquele ano, o meia foi ne-
gociado com o Monaco por 
10 milhões de euros (R$ 37,5 
milhões na cotação da épo-
ca).

Na Europa, foi empres-
tado duas vezes ao Standard 
Liège, da Bélgica, na tempo-
rada 2015/16, e ao Nantes, da 
França, na última tempora-
da. De volta ao Monaco, ele 
atuou apenas cinco vezes. 
Boschilia é o sexto refor-
ço contratado pelo Inter na 
temporada. 

Antes dele, a direção 
anunciou as contratações 
dos laterais Rodinei e Moi-
sés, do volante Musto, do 
meia Thiago Galhardo e do 
atacante Marcos Guilherme.

Foto: DivulgAção

Jogador de 23 anos estava no Monaco, da França 

mos sempre jogo a jogo. A 
cada partida é uma situação 
diferente e vamos se prepa-
rando para alcançar os obje-
tivos”, declarou.

GOLEIRO BRUNO
Rival do Nova Mu-

tum nesta terceira rodada, o 
Operário-VG entrou em um 
enorme polêmica ao prati-
camente concretizar a con-
tratação do goleiro Bruno, 
acusado de ser o mandante 
do assassinato de sua aman-
te, Eliza Samudio. Faltavam 
poucos detalhes para o joga-
dor desembarcar em Várzea 
Grande para defender as co-
res do CEOV. Porém, as re-
percussões negativas durante 
a semana e a perda de alguns 
patrocinadores fizeram com 
que a diretoria do Tricolor 
desistisse da contratação.

A negociação do Ope-
rário com o goleiro come-
çou há 20 dias e avançou até 
um acerto oficial entre as 
duas partes. A diretoria tinha 
medo da repercussão, mas 
no começo avaliou que não 
havia sido tão negativa e se-
guiu com a negociação.

Com a confirmação da 
contratação do goleiro e os 
envios dos documentos assi-
nados, o Ministério Público e 
a justiça de Minas Gerais deu 
o aval para Bruno Fernandes 
defender o Operário VG.

A diretoria cogitou fre-
tar um voo particular e já 
avaliava como faria a apre-
sentação oficial, mas o Con-
selho de Direitos da Mulher 

Equipe treinou forte para encarar o Ope-VG, nesta quinta

de Mato Grosso, alguns tor-
cedores do próprio clube 
e pessoas contrárias a con-

tratação do goleiro fizeram 
uma manifestação com cerca 
de 100 pessoas em frente ao 

Dito Souza. Junto com isso 
algumas empresas, que já ha-
viam confirmado patrocínio, 

caíram fora e ficou inviável 
a incorporação de Bruno ao 
elenco.
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DA REPORTAGEM

Nos últimos dois anos, 
5.358 motoristas tiveram a 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) suspensa em 
decorrência de cometimen-
to de infrações específicas 
de trânsito como disputar 
corrida em vias públicas sem 
autorização, dirigir sob efei-
to de álcool, entre outras, 
ou por infrações cuja soma-
tória alcançou 20 pontos na 
carteira no período de 12 
meses. Em 2019 foram cas-
sadas 3.115 CNHs e em 2018 
foram 2.243, um aumento de 
38,86%.

O Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Gros-
so (Detran-MT) notificou, 
via Correios e por meio de 
editais publicados no Diário 
Oficial do Estado, todos es-
ses condutores para ciência 
e cumprimento da penalida-
de.

“A cassação acontece 
quando o condutor é flagra-
do dirigindo com a habili-
tação suspensa ou se reinci-
dente em algumas infrações 
específicas, como prevê o ar-
tigo 263 do Código de Trân-
sito Brasileiro. Nesse caso, 
ele cumpre dois anos sem o 
direito de dirigir e faz todo 
o processo para emissão da 
primeira habilitação, além 
de curso e exame teórico de 
reciclagem, porém mantém 
a mesma categoria que ele 
possuía”, explicou o diretor 
de Habilitação do Detran-
-MT, Alessandro de Andra-
de.

REGULARIZAÇÃO
Para regularizar a Cartei-

ra Nacional de Habilitação 
nos casos de suspensão ou 
cassação, o motorista deverá 
entregar, obrigatoriamente, 
a CNH em qualquer unidade 
de atendimento do Detran-
-MT, cumprir o prazo de 
suspensão do direito de diri-
gir, realizar um Curso Teóri-
co de Reciclagem no Centro 
de Formação de Condutores 
(CFC) credenciado de sua es-
colha ou em instituição de 
Ensino à Distância creden-
ciada, que emitirá o Certifi-
cado conforme conclusão de 
matérias obrigatórias.

Após cumprir essas etapas, 
o condutor deverá ir até uma 
unidade do Detran-MT para 
a emissão da taxa de Exame 
Teórico de Reciclagem para 
Infratores. Assim que finali-
zar o Curso Teórico de Reci-
clagem para Infratores, será 
agendado o exame teórico. 
Com a aprovação no curso, o 
motorista poderá solicitar a 
retirada de sua CNH ou, caso 
esta já esteja vencida, emitir 
um novo documento.

RECICLAGEM
Um dos meios para o con-

dutor reestabelecer o direito 
de dirigir é através do curso 
de reciclagem por ensino à 
distância. O link para aces-
so está disponível no site do 
Detran-MT (www.detran.
mt.gov.br), em Reciclagem 
EAD.

Ao clicar no link, os con-
dutores terão a opção de es-
colha de empresas nacionais 

Foto: Divulgação

SINOP

Pagamento de alvará com 20% de
desconto vai até 31 de janeiro

SORRISO

Chuvas intensas provocam
início de erosão na BR-163

MAUS-TRATOS

Cachorros usados 
por caçadores são 
resgatados

Tributo é cobrado a partir do segundo ano de funcionamento da empresa 

Foto: PM-Mt

Foto: Só NotíciaS

Animais abatidos e os cachorros foram encontrados por 
policiais 

Canal deve redirecionar o volume de água em casos de precipitação 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
alerta empresários e comer-
ciantes para os prazos, com 
desconto, para a renovação 
dos alvarás de funcionamen-
to. O tributo cobrado pelo 
Poder Público a partir do 
segundo ano de funciona-
mento da empresa é forma-
do pela taxa de fiscalização 
e vistoria e, de acordo com 
o Código Tributário Muni-
cipal, é facultado ao contri-
buinte o seguinte desconto:

- para aquele que pagar 
até o dia 31 de janeiro, será 
concedido o desconto de 
20%; - para o que pagar até 
o dia 28 de fevereiro, o des-
conto será de 10%;

- para o que pagar até o 
dia 31 de março, o desconto 
será de 5%.

Estas regras, prazos e 
descontos não se aplicam aos 
Microempreendedores Indi-
viduais (MEI). O Alvará de 
localização e funcionamento 
é concedido ao contribuinte 
como parte do processo de 
abertura das empresas a fim 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Está sendo realizada 
uma obra no km 755 da BR-
163, em Sorriso, onde foi 
identificado um início de 
erosão em decorrência das 
chuvas intensas que têm ca-
ído no Norte do estado.

Para conter o proces-
so erosivo, a Concessionária 
Rota do Oeste está cons-
truindo um canal que vai re-
direcionar o volume de água 
em casos de precipitação, 
além de compatibilizar a 
obra com as vias de acesso ao 
Loteamento Verdes Campos. 
Vale destacar que o serviço 
realizado pela Concessioná-
ria é complementar à canali-
zação do bairro, que deve ser 
realizada pela Prefeitura.

DA REPORTAGEM

Dois cachorros usados 
por caçadores foram resga-
tados por policiais militares 
na região do Córrego das 
Pedras, zona rural de Salto 
do Céu. Pela condição dos 
animais, a polícia suspeita 
de maus-tratos. O resgate foi 
registrado no domingo (26), 
entretanto, os caçadores não 
foram localizados.

Segundo boletim de 
ocorrência, há algum tempo, 
a polícia tinha recebendo in-
formações de que um grupo 

de pessoas estaria realizada 
caça não autorizada, na re-
gião, inclusive com abate de 
animais silvestres.

Durante patrulha-
mento em uma unidade de 
conservação ambiental, os 
policiais localizaram vários 
veículos que continham ape-
trechos de caça. Também fo-
ram encontrados vários ani-
mais abatidos e os cachorros 
presos. A polícia ambiental 
foi acionada e deu destino 
aos cachorros. Os veículos 
e apetrechos levados para a 
delegacia.

Foto: Divulgação

Mais de 3,1 mil motoristas alcançaram 20 pontos na CNH 

Mais de 5 mil motoristas tiveram
a CNH suspensa nos últimos 2 anos
SEM DIREITO | Entre as infrações, tirar ‘racha’, dirigir embriagado ou mesmo sem habilitação

que foram credenciadas jun-
to ao Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) 
para a realização do curso 
de reciclagem à distância do 

de que possam emitir notas 
fiscais e os valores dos tribu-
tos são cobrados e calculados 
em cima da atividade pri-
mária do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

de cada empresa. Ainda de 
acordo com o Código Tribu-
tário, o lançamento do exer-
cício não permite opção de 
parcelamento e a expectativa 
com a arrecadação das 14.054 

mil empresas ativas no mu-
nicípio depende da atividade 
desenvolvida por elas e que 
podem ser mudadas, in-
fluenciando diretamente no 
valor no tributo cobrado.

Detran-MT.
A oferta do curso atende à 

Resolução 730/2018 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), que estabelece os 

critérios e requisitos técni-
cos para a homologação dos 
cursos e plataformas tecno-
lógicas, na modalidade de 
ensino a distância. O curso 

de reciclagem tem como ob-
jetivo reeducar o motorista 
que tenha sofrido a penali-
dade de suspensão do direito 
de dirigir.
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Controle cultural e químico:
a melhor opção no combate
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O uso do controle químico, 
com aplicação de herbicidas 
em pré e pós-emergência, e 
de controle cultural, com se-
meadura de braquiária em 
consórcio com milho, é uma 
das estratégias mais eficien-
tes de manejo do Amaran-
thus palmeri. 

A conclusão é de uma pes-
quisa conduzida por pes-
quisadores da Embrapa em 
Mato Grosso, estado em que 
a planta daninha foi encon-
trada pela primeira vez no 
Brasil em 2015.

A rotação de culturas e 
de mecanismos de ação de 
herbicidas também é fun-
damental para evitar novas 
seleções de resistência. Os 
resultados do trabalho estão 
disponíveis na publicação 
“Estratégias de controle de 
Amaranthus palmeri resis-
tente a herbicidas inibidores 
de EPSPs e ALS” da Embrapa 
Agrossilvipastoril.

Considerada uma planta 
do tipo C4, o Amaranthus 
palmeri tem crescimento 
acelerado e compete com 
a cultura agrícola por água, 
nutrientes, espaço, luz e 
CO2. 

Nos Estados Unidos, onde 
a ocorrência é mais comum, 
chega a causar queda na pro-
dutividade de 79% na soja, 
91% no milho e 77% no algo-
dão, conforme dados de pes-
quisas norte-americanas.

Embora esteja em proces-
so de erradicação no país, 
o Amaranthus palmeri, ou 
caruru-gigante, como tam-

AO AMARANTHUS PALMERI | São realizados aplicação de herbicidas e semeadura estratégia
bém é conhecido, preocupa 
os produtores. 

Além de ter grande poten-
cial de se disseminar pelas 
lavouras, chegando a produ-
zir até 600 mil sementes por 
planta, a invasora possui re-
sistência múltipla a herbici-
das inibidores da EPSPs e da 
ALS. No biótipo encontrado 
em Mato Grosso foi consta-
tada resistência a glifosato 
(glyphosate), chlorimuron-
-ethyl, cloransulam-methyl 
e imazethapyr.

ARGENTINA
No Brasil, o Amaranthus 

palmeri foi encontrado ape-
nas em Mato Grosso, com 
ocorrência pontual em de-
terminada região. Acredita-
-se que a infestação tenha 
sido causada pelo uso de má-
quinas importadas dos Esta-
dos Unidos que continham 
sementes.

Na Argentina, a planta da-
ninha já está bem alastra-
da, com caso registrado de 
resistência ao glyphosate, 
o que representa um risco 
permanente para as lavouras 
brasileiras. Dessa forma, o 
conhecimento prévio sobre 
as melhores alternativas de 
controle torna-se estratégico 
para o país.

Ao mesmo tempo em que 
o Instituto de Defesa Agro-
pecuária de Mato Grosso 
(Indea) trabalha na comple-
ta erradicação junto às pro-
priedades onde a espécie foi 
encontrada, pesquisadores 
da Embrapa iniciaram uma 
pesquisa a fim de identifi-
car as melhores estratégias 
de controle, caso a planta se 

Foto: Divulgação

Pesquisa foi apresentada em trabalho da Embrapa Sinop

disseminasse ou em caso de 
novas ocorrências.

Foram testadas medidas de 
controle em sistemas produ-

tivos com a sucessão soja-
-algodão e na cultura do mi-
lho, as lavouras mais comuns 
em Mato Grosso. No caso 

do controle químico, foram 
usados herbicidas com dife-
rentes mecanismos de ação 
em pré-emergência e pós-

-emergência. Na cultura do 
milho, além do controle quí-
mico, foi testado o consórcio 
com capim Marandu.


