
SELEÇÃO SUB-23

Com 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico e classificada com uma roda-
da de antecedência para o quadrangular final, a seleção sub-23 mostra força 
não apenas dentro de campo, mas também no mercado de transferências.
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“ESCRAVIDÃO”

SAIBA A DIFERENÇA

4,9 mil ações ajuizadas

Quais órgãos aplicam
multas de trânsito?

A Justiça do Trabalho em Mato Grosso recebeu 54 ações com 
pedidos de indenizações ajuizadas por trabalhadores que alegavam 
trabalhar em condições análogas à escravidão. Nos últimos quatro 
anos, foram 488 processos envolvendo o assunto nas varas trabalhis-
tas do estado.            Página - 8

A autuação de infração de trânsito pode ser aplicada por diver-
sos órgãos que integram o sistema nacional de trânsito: PRF e DNIT 
(esfera federal); Detran-MT (esfera estadual) e Prefeituras (esfera 
municipal).                                                                           Página - 7
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450 MILHÕES DE REAIS

Opção de cultura para a segunda safra, o gergelim é cultivado após a colhei-
ta da soja, disputando terreno com o milho. Nos últimos anos a oleaginosa 
tem ganhado espaço em Mato Grosso, especialmente em Canarana, respon-
sável por 90% do gergelim produzido no Brasil.                                     Página -4

NESTA SAFRA

Índia abre mercado e anima
produtores de gergelim

Procon MT 
está de olho
no aumento 
do Etanol
O Procon de Mato Grosso 
intensificou as fiscalizações 
de monitoramento do preço 
do etanol. O órgão de defesa 
do consumidor oficiou quatro 
outros órgãos em razão da alta 
nos preços dos combustíveis 
praticada no Estado.    Página  -3

Mato Grosso 
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020
Ano II - Edição 223 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 31 | Mín 23



Esta eleição suplementar com data marcada 
pelo TRE/MT para o dia 26 de abril do corrente ano, 
para repor vaga no Senado da República, por Mato 
Grosso, em razão da cassação de Selma Arruda, 
exige Heróis/Lobos como candidatos!

Alguns veículos de imprensa afirmaram que a 
eleição suplementar do dia 26 de abril é um boquei-
rão para Senador! Isso em uma alusão à suposta fa-
cilidade de se eleger Senado em 2020, em razão das 
características de uma eleição complementar.

Diferentemente de 2018, onde era a disputa de 
tudo com todos, onde cada qual estava cuidando do 
dele, ou seja, tratando de eleger-se, agora, alguns 
pré-candidatos já estão eleitos deputado (estadu-
al ou federal), havendo, pois, certa tranquilidade 
de fazer a conversa política, bem como, há outras 
evidentes vantagens em termos de eleições, tais 
como o prazo mais curto de campanha, baixo cus-
to, prazo de desincompatibilização de 24 horas e, 
sobretudo, o baixo risco de perdas políticas com os 
efeitos da derrota, porque no dia seguinte à eleição 
podem retomar o exercício de mandato na Câmara 
Federal ou Assembleia.

Enfim, alguns candidatos podem concorrer 
sem sequer sair do cargo: é o caso dos parlamen-
tares e do atual Vice-Governador que é pré-candi-
dato. Mas não será um boqueirão essa eleição ao 
Senado! Vai ser uma boca quente, visto que é apa-
rente   a “facilidade” diante da conjuntura política 
que se apresenta.

Hegel, em seus escritos sobre os Homens da 
História Universal os chama de fundadores de Es-
tados, são os HERÓIS: aqueles a quem é lícito aqui-
lo que não é lícito ao homem comum. O LOBO vai 
devorar até quem se finge de cordeiro. O lobo é o 
animal político de Hobbes.

Diz uma velha sabedoria: a necessidade não 
tem lei! Bíblia debaixo do braço não salva ninguém 
do Herói/Lobo da política, advertiu Maquiavel a 500 
anos atrás! A nova e a velha política vão medir for-
ças nessa antevéspera de eleição para Prefeito da 
Capital e de todos os outros Municípios do Estado.

O tradicional representado pelos candidatos do 
ramo Campos do DEM junto com o grupo de Ema-
noel Pinheiro querem mostrar para a turma nova 
da política de Mato Grosso, ou seja, para o Grupo do 
DEM do Governador e para os candidatos do Agro-
negócio (para essa Gauchada), quem manda em 
Cuiabá e no Estado. O “P”MDB busca um espaço po-
lítico pós Temer, o PT também, está com a ressaca 
do impeachment, mas ambos são de luta, inclusive 
o PC do B. O PSB da pombinha branca de Max Russi 
flerta com todos.

Norberto Bobbio, mais recentemente disse, 
“Azar dos serenos: não será dado a eles o reino da 
Terra”. E, continua: a serenidade é o contrário da ar-

rogância, entendida como opinião exagerada sobre 
os próprios méritos, que justifica a prepotência; essa 
por sua vez, prepotência é o abuso de potência não 
só ostentada (exibe vistosamente à todos o poder 
que tem de esmagar do mesmo modo que se esmaga 
uma mosca com o dedo), mas também é a potência  
efetivamente exercida — entenderam  a relação de 
Trump com o Irã!

No Senado congregam-se os Heróis da política 
brasileira, lá têm assento quem venceu no mundo 
político — é o lugar de quem venceu mesmo, e ainda 
vence qualquer parada política —, Senador(a) mais 
ou menos não fica esquentando a cadeira azul, pois 
não se mantém ou não volta em novo mandato ao 
cargo se foi um suplente que, por um acaso, trope-
çou para dentro.

Portanto, eleição, não é uma vereda para cor-
deiro, caititu fora do bando, menino(a) criado(a) em 
Colégio de Freira ou evangélico(a); posto que, nem 
Juíza de direito saiu imune às desventuras do ardil, 
da manha e da astúcia eleitoral da ala profissional 
da coisa.

O fato de outsider ter ganho eleição para o Se-
nado com quase 700 mil votos está entalado na gar-
ganta do Agronegócio, que não aceitou o resultado e 
foi a forra no terceiro turno!

Alguns partidos políticos e o Agronegócio não 
se agradaram por conta da audácia da outsider Sel-
ma Arruda; não pediu benção para ninguém. Ga-
nhou eleição com pouco dinheiro e sem acerto polí-
tico. Isso custou caro, pois o establishment político 
do entorno de Pedro Taques— não o origina vindos 
de todos os lados!

O Lobo chorava e o Procurador Eleitoral se con-
doía, mas todo resto ele não via nem ouvia! — Óh 
ovelha malvada, vais conhecer a lei! Acalma-te que-
rido e bondoso Lobo, seu pranto hei de vingar.

Enfim, Selma sai do cargo de Senadora por or-
dem judicial! Detalhe: os gastos astronômicos de 
Carlos Fávaro e do PSD com honorários advocatí-
cios, em Brasília, é coisa nunca vista antes na políti-
ca mato-grossense. O Agronegócio precisa urgente-
mente da vaga do Senado para ter um legítimo porta 
voz político, um representante político na Câmara 
Alta do Congresso que seja visceralmente ligado a 
esse setor econômico mato-grossense, pois é jus-
tamente nesse Governo, Bolsonaro, que estão dis-
cutindo mudanças na Lei Kandir, com a manifesta 
vontade de tributar Commodities de exportação.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁRIO E 
ESCRITOR

Heróis & lobos

DIOGO EGIDIO SACHS

É irrisório o número de servidores federais nas 
três esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
com rendimentos abaixo de R$ 2.500 ao mês. O valor é 
superior aos cerca de R$ 2.300 que são pagos, em média, 
a todas as pessoas com alguma atividade remunerada no 
país, formal ou informal.

No setor público federal, a regra são salários aci-
ma de R$ 7.500 ao mês para servidores de nível médio 
no Executivo e maiores que R$ 10 mil para os de nível 
superior. Nos outros poderes, os valores são ainda mais 
elevados, chegando a casos extremos, como o do Legis-
lativo, em que dois terços dos servidores de nível supe-
rior ganham R$ 30 mil ou mais por mês.

No governo federal, que concentra a maior parte 
do funcionalismo, 7.766 servidores públicos estatutários 
foram expulsos desde 2003 —o que representou 0,5% do 
quadro atual na área civil. Nenhum deles foi obrigado 
a sair do trabalho por insuficiência de desempenho na 
função, uma hipótese prevista na Constituição há mais 
de 20 anos, mas que nunca chegou a ser regulamentada.

Quase dois terços das expulsões (65%) referem-se 
a casos de corrupção e outras 25% estão relacionadas a 
abandono, inassiduidade ou acumulação ilegal de car-
gos, segundo dados consolidados da Controladoria-Ge-
ral da União.

Desde que foi promulgada a reforma da Previdên-
cia, em novembro passado, o governo federal vinha pro-
metendo apresentar ao Congresso uma proposta robusta 
de reformulação da área administrativa e de controle de 
pessoal.

Agora, os sinais do Ministério da Economia são de 
que pontos polêmicos dessa reforma podem ficar para 
um segundo momento —em particular a possibilidade 
de demissão de servidores por insuficiência de desem-
penho e a criação de regras para reduzir a remuneração 
do funcionalismo em episódios de perda de arrecadação.

Mostrando-se suscetível a pressões corporativistas, 
o governo alega que, diferentemente da reforma da Pre-
vidência, é possível fazer algumas mudanças na área do 
funcionalismo mais à frente, sem a necessidade de alte-
rar a Constituição. Na reforma da Previdência, em nome 
de um bem comum, toda a sociedade teve de se confor-
mar com perdas. Por isso, não se pode perder de vista 
a necessidade também de mudanças na área do funcio-
nalismo, que afeta um número infinitamente menor de 
pessoas.

Segundo pesquisa Datafolha, 88% dos brasileiros 
apoiam a demissão de servidores que não desempe-
nharem bem as suas funções. Levando-se em conta que 
muitos dos entrevistados para o levantamento estão en-
tre os clientes de serviços públicos, a opinião deles deve-
ria ser considerada nesse caso.

Editorial

Reformar por dentro

Ranking dos Políticos - Facebook

EX-PINÓQUIO
Ao que parece, o deputado Wilson Santos 

já está na base do governador Mauro Men-
des. Na noite de terça (28), o tucano esteve 
presente no evento de inauguração do COT 
da UFMT. Não só marcou presença, como 
também foi chamado pelo cerimonial. Men-
des e Wilson estão numa espécie de “namo-
ro”, após o tucano ter defendido o projeto que 
tratou da primeira parte da reforma previ-
denciária do Estado. Os tempos em que era 
chamado de “Pinóquio” (ou mentiroso) pelo 
governador são águas passadas. Antes iso-
lado na oposição, WS já é considerado um 
deputado governista.

MOVIMENTO COMUNITÁRIO
A fim de atender as demandas da União 

Coxipoense de Associação de Moradores 
(UCAM) e da União Cuiabana de Associação 
de Moradores de Bairros (Ucamb), vereadores 
de Cuiabá destinaram R$ 300 mil às entida-
des, R$ 150 mil para cada uma. O recurso foi 
alocado na Lei Orçamentária Anual (LOA) 
por meio de duas emendas aditivas coletiva 
proposta e aprovada pelos parlamentares no 
fim de 2019. O dinheiro saiu do orçamento da 
Secretaria de Governo, e deverá ser utilizado 
para a aquisição de um ônibus para cada As-
sociação, que facilitará a mobilidade de seus 
membros.

ALINHAMENTO
O presidente estadual do PDT, Allan Kar-

dec, revelou ter conversado com o vice-go-
vernador Otaviano Pivetta após um aceno às 
pautas defendidas pela da senadora cassada 
Selma Arruda. Pivetta é pré-candidato na 
eleição suplementar ao Senado e disse que 
apoiará pautas parecidas com as da ex-juíza. 
Ocorre que, nacionalmente, o PDT estava em 
um grupo diferente ao de Selma. Segundo 
Kardec, houve uma conversa com Pivetta 
para um “alinhamento”. “O PDT tem uma 
maneira diferente de trabalhar com o que a 
Selma estava atuando no Senado”, disse Kar-
dec.

Crédito: Corpo de Bombeiros de Sinop

IMAGEM DO DIA

“Nenhum deles foi obrigado a sair do 
trabalho por insuficiência de desempe-
nho na função, uma hipótese prevista 
na Constituição há mais de 20 anos, mas 
que nunca chegou a ser regulamentada

“ Uma capivara foi resgatada depois que entrou no assoalho de uma casa em 
Sinop. Segundo os Bombeiros, o animal foi retirado do local em segurança e 
solto em uma área de mata. Os moradores ligaram pedindo socorro depois que 
o animal entrou no imóvel. Quando os bombeiros chegaram, localizaram a ca-
pivara embaixo do assoalho. Na tentativa de captura ela saiu e entrou em um 
quarto. A capivara foi capturada na parte externa da casa. O animal aparen-
tava estar saudável, porém, tinha ferimentos leves na cabeça e região lombar 
por causa das tentativas de fuga.

Último dia de janeiro
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essas pessoas só postam amenidades e 
pensamentos que mostram que não es-
tão muito preocupadas em fazer o futuro 
acontecer.

Como diz o di-
tado, “não adian-
ta olhar para o 
céu com muita 
fé e pouca luta”, e 
você precisa fazer 
a vida andar rumo 
aos seus sonhos. 
Não adianta recla-
mar, não adianta 
esperar que algo 
caia do céu. E dei-
xar janeiro passar 

sem ter corrido atrás de seus objetivos 
passa longe de ser uma boa ideia. Pen-
se nisso, e não deixe que o carnaval faça 
com que fevereiro se torne, também, um 
mês “perdido”.

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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Não deixe o tempo passar sem correr atrás dos seus 
sonhos. Todo fim de ano vejo pessoas reclamando que 
gostariam de ter feito mais e prometendo mudanças para 
o ano seguinte. Não deixe para avaliar suas perdas e suas 
vitórias apenas em dezembro, faça isso todos o meses, 
corrigindo o que fez errado, fortalecendo o que fez certo 
e alcançando, com muito mais facilidade, seus sonhos e 
objetivos.
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Janeiro está se despedindo de nós e, 
com ele, o primeiro mês de oportunidades 
para fazer com que nossas resoluções de 
ano novo verdadeiramente aconteçam. 
Nessa altura do 
ano muita gente 
está de olho no 
carnaval e, com 
isso, “condenando” 
mais um mês do 
ano.

As resoluções 
de ano novo já 
foram mais “co-
muns”, e as pesso-
as se dedicavam 
um pouco mais a 
elas. Hoje em dia essas “promessas” aca-
bam sendo feitas apenas “por fazer”, mas 
quem realmente quer fazer com que elas 
se tornem realidade não podem, de forma 
alguma, “dormir no ponto”.

É hora de parar e pensar: o que você fez 
com seu janeiro? Ele realmente foi utiliza-
do da melhor forma possível? O tempo pas-
sa de qualquer forma, e temos que saber se 
o estamos utilizando a nosso favor.

Vejo nas redes sociais pessoas recla-
mando que o mês está muito longo, que o 
tempo não passa, que janeiro está sendo 
um “fardo” e por aí vai. Mas, normalmente, 
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Procon oficia MP, Decon, Cade e ANP
sobre aumento de preço em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

O Procon de Mato Grosso 
intensificou as fiscalizações 
de monitoramento do preço 
do etanol em Mato Grosso. 
O órgão de defesa do con-
sumidor oficiou o Ministério 
Público, a Delegacia do Con-
sumidor, o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) e a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
em razão da alta nos preços 
dos combustíveis praticada 
no Estado.

De acordo com os dados 
da Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz), a alta da alí-
quota de ICMS aumentou o 
custo ao consumidor em R$ 
0,06 (seis centavos) por litro. 
Entre os fatores principais 
para a elevação do custo do 
etanol, estão o aumento do 
preço do produto junto às 
distribuidoras e o aumento 
da margem de lucro dos co-
merciantes.

No âmbito da legislação 
consumerista, é preciso apu-
rar se há justa causa para o 
aumento da margem de lu-
cro. Caso o contrário, o fato 
é tratado como prática abu-
siva, nos termos do artigo 39, 
X, da Lei Nº 8.078/90.

“Postos e distribuidoras 
foram notificados a apresen-
tarem justificativas compro-
vadas com documentos para 
a elevação dos preços, que 

ETANOL ELEVADO | Objetivo é que todos os órgãos, trabalhem na fiscalização dos preços

Fiscalização será intensificada pelos órgãos 

FOTO: DivulgaçãO

serão analisada pelo Procon. 
Os resultados das análises 
também serão compartilha-
dos com os outros órgãos”, 
esclarece o coordenador de 
fiscalização e monitoramen-
to de mercado, Ivo Vinícius.

Quanto a eventuais outras 
irregularidades presentes na 
prática de preços, o Procon 
encaminhou a documenta-
ção aos órgãos competentes, 
a fim de que seja investigado.

Ao Ministério Público Es-
tadual, responsável para 
apurar lesão aos consumido-
res no âmbito de direitos di-
fusos e coletivo, foi realizada 
a comunicação formal da 
elevação de preços de etanol 
no comércio e nas distribui-
doras de combustíveis no Es-
tado de Mato Grosso.

Foram encaminhados para 
Delegacia Especializada do 
Consumidor casos com mar-
gem bruta de lucro superior 
a 20%, a fim de apurar a exis-
tência de crime, seja contra 
o consumidor, seja contra a 
economia popular. Já para a 
Agência Nacional de Petro-
léo (ANP), órgão federal res-
ponsável pelo levantamento 
de preços e defesa da con-
corrência, foi solicitado estu-
do detalhado sobre a eleva-
ção do preço do etanol e da 
gasolina no Estado de Mato 
Grosso, incluindo postos e 
distribuidoras de combustí-
veis.

POLÊMICA DO ICMS

Governo mostra em 
debate abuso no 
aumento dos preços

Farão vistoria em obras escolares

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Como anunciado du-
rante toda a semana, o Go-
verno do Estado realizou na 
manhã de ontem (30), audi-
ência pública para debater o 
que o próprio Governo cha-
mou de abuso no aumento 
de alguns produtos e servi-
ços relativos ao impacto cau-
sado pelo novo ICMS impos-
to no começo deste ano.

A audiência pública 
teve transmissão ao vivo pela 
televisão, como também pe-
las redes sociais do Executi-
vo e foi realizado direto do 
Palácio Paiaguás e contou 
com a presença de represen-
tantes dos setores do Etanol 
e Farmácia. Representantes 
dos Materiais de Construção 
e do Comércio, apesar de se-
rem convidados, não com-
pareceram.

De acordo com o que 
foi divulgado pela assesso-
ria de imprensa da Governo 
Estadual a negativa da pre-
sença no debate se deu por 
elas quererem que a reunião 
fosse às portas fechadas e 
não pública como fez o Exe-
cutivo.

A audiência foi aber-
ta pelo governador Mauro 
Mendes (DEM), que ressal-
tou não ter havido qualquer 
tipo de aumento na alíquota 
ou no imposto e que o hou-
ve, de fato, foi a redução de 
benefícios fiscais para alguns 
setores, classificados como 
concedidos de forma injus-
ta pelo novo Governo. Um 
exemplo disso é o Etanol, 
que segundo Mendes, o Go-
verno poderia taxar em até 
25%, mas que o setor ainda 
tem metade desse percentu-
al como benefício (12,5%).

“Queremos deixar claro 

o que foi feito na legislação e 
qual o impacto disso na vida 
do cidadão. Temos o segun-
do menor ICMS do país ao 
etanol, com 12,5%, atrás ape-
nas de São Paulo, que é 12%. 
Mas, por outro lado, dimi-
nuímos dois pontos percen-
tuais para vender para fora 
de Mato Grosso e ter mais 
competitividade, que era 17% 
e agora é 15%. Em gestões 
passadas, muitos desses in-
centivos eram vendidos em 
troca de benefícios indevi-
dos, e não podemos manter 
esse tipo de privilégio”.

O secretário de Estado 
de Fazenda, Rogério Gallo, 
mostrou durante sua apre-
sentação que que a nova lei 
veio para trazer transpa-
rência aos incentivos fiscais, 
além de segurança jurídica 
para a classe empresarial.

“Não queremos inter-
ferir nos preços dos seto-
res econômicos. Mas temos 
que restabelecer a verdade. 
O que não pode é aumentar 
os valores para elevar a mar-
gem de lucro e imputar isso 
ao Governo”, disse.

Alguns deputados es-
taduais também participa-
ram do debate. O tucano 
Wilson Santos que além de 
fazer parte da oposição ao 
Governo e é membro da CPI 
da Renúncia e Sonegação 
Fiscal dentro da Assembleia 
Legislativa, endossou os da-
dos trazidos pela Sefaz, que 
mostrou que a nova Lei não 
tem capacidade sozinha para 
causar aumentos tão expres-
sivos como os que vêm ocor-
rendo.

“A majoração não podia 
passar de 4 a 5%. Tem gente 
que está realmente aprovei-
tando a redução dos incenti-
vos para deitar e rolar”, afir-
mou.
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CASO SANTINI

Bolsonaro atende pedido de seus filhos, 
mas recua com investigação da imprensa

BANDA LARGA

‘MT Conectado’ é proposto
para diminuir desigualdade

Presidente recuou da decisão 

Objetivo: Alcançar localidades vulneráveis

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), na ma-
nhã de ontem (30), vou atrás 
em sua decisão de renomear 
Vicente Santini dentro do 
Governo Federal. Santini 
havia entrado em polêmi-
ca após utilizar aeronave da 
Força Aérea Brasileira (FAB), 
para realizar viagens para a 
Europa e Ásia com custo de 
aproximadamente R$ 800 
mil. 

Apesar de não ser ile-
gal, já que Santini fazia par-
te do primeiro escalação do 
Governo, estando alocado 
como número dois dentro 
da Casa Civil, a medida foi 
considerada pelo próprio 
Bolsonaro como imoral.

“O que ele fez não é ile-
gal, mas é completamente 
imoral. Ministros antigos fo-
ram de aviões lá comercial, 
classe econômica. Eu mesmo 
já viajei no passado, não era 
presidente, para Ásia toda de 
comercial, classe econômica, 
e não entendi”, disse o presi-
dente.

Santini é bem próxi-
mo dos filhos de Bolsonaro, 
principalmente do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-

DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, o 
Projeto de Lei Nº 13/2020, 
de autoria do deputado es-
tadual Silvio Fávero (PSL), 
pretende pôr fim à falta de 
acesso em localidades so-
cialmente vulneráveis, ge-
ograficamente distantes e 
carentes de infraestrutura e 
comunicação e, assim, ga-
rantir à população o acesso 
às ferramentas de dispositi-
vos tecnológicos.  Com isso, 
o parlamentar pretende, 
também, expandir a cober-
tura e a qualidade dos ser-
viços de internet de banda 
larga no estado.

A iniciativa institui o 
Programa de Inclusão So-
ciodigital e prevê estímulo 
ao investimento privado de 
modo a propiciar ambiente 

-SP), e foi por essa proximi-
dade que o presidente deci-
diu a pedido dos filhos que o 
amigo fosse readmitido.

Mas Bolsonaro não 
contava que a imprensa fosse 
notar que na mesma edição 
extra do Diário Oficial esta-
ria publicado a exoneração 
de Santini e a sua readmissão 
em outro cargo.

Na noite de quarta-feira 
(29), a própria Casa Civil ha-
via informado que o próprio 
presidente Bolsonaro havia 
concordado com a nova no-
meação de Santini após a po-
lêmica com o avião da FAB.

Segundo a informação 

favorável à implantação de 
infraestrutura de comunica-
ção necessária – em banda 
larga – em todo o território 
mato-grossense. A iniciativa 
favorecerá regiões que com-
põem o MT-20. O projeto 
sugere o desenvolvimento 
e o fomento de ações que 
diminuam as desigualdades 
e dificuldades de acesso às 
tecnologias de informação 
e comunicação (TCIs) com 
ampliação de serviços ofer-
tados em ambientes públi-
cos e gratuitos de acesso aos 
mais variados conteúdos 
digitais de qualidade, com 
ênfase à ampliação das dinâ-
micas econômicas locais, ao 
pleno exercício da cidadania 
e à formação cultural ampla 
e variada. “Criaremos, por 
meio do programa, condi-
ções para que as pessoas, 

passada pela pasta, Bolso-
naro em reunião presencial 
com Santini, disse que ele 
“deveria permanecer no Go-
verno, mas em outro cargo”.

A imprensa notou, di-
vulgou e o presidente preci-
sou utilizar sua conta oficial 
do Twitter na manhã de on-
tem (30) para informar que 
iria tornar sem efeito a nova 
nomeação de Santini.

Na mesma rede social, 
o presidente anunciou que 
vai exonerar o ministro inte-
rino da Casa Civil, Fernando 
Wandscheer que ocupa o lu-
gar do titular Onyz Lorenzo-
ni que está de férias nos Es-

tados Unidos.
Para alguns aliados do 

presidente, ouvidos pela im-
prensa que cobre o Governo 
em Brasília, o caso Santini 
serviu apenas como “bode 
expiatório”, com objetivo de 
enfraquecer o chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni que 
desde que o Governo come-
çou vem perdendo mais e 
mais espaço. Segundo esses 
aliados, a queda de Lorenzo-
ni é questão de tempo e uma 
possível alternativa é unificar 
as funções da Casa Civil com 
a da Secretaria Geral de Go-
verno, comandada pelo ge-
neral Luiz Eduardo Ramos.

especialmente os nossos jo-
vens, tenham acesso à inter-
net, utilizando instrumen-
tos para o desenvolvimento 
cultural, maturidade social e 

formação profissional a bai-
xo custo, com banda larga 
de qualidade”, ressalta Silvio 
Fávero, autor do projeto de 
lei.

Por último, foi oficiado ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), 
órgão que apura ocorrência 
de condutas nocivas à con-
corrência no Brasil, a fim 
de que avalie o mercado de 
combustíveis em Mato Gros-
so.

O Procon, como órgão de 
proteção e defesa do consu-
midor, tem suas atribuições 
limitadas por lei e, nessa hi-
pótese, quando constata ile-
galidade, cabe ao fornecedor 
de produtos e serviços ade-
quar sua conduta, tal como 
diminuir o preço praticado 

ou sofrer as consequências 
do poder de polícia do órgão 
administrativo com multas 
que podem variar de R$ 300 
a R$ 3 milhões. “A redução 
dos preços do combustível 
somente vai ocorrer se to-
dos os órgãos legitimados 
atuarem de maneira con-

junta, cada um nos limites 
de sua atribuição. Da mesma 
forma, é importantíssimo 
que o consumidor continue 
a abastecer em postos que 
ofereçam menores preços, 
bem como que exija sua nota 
fiscal” avalia a Secretaria Ad-
junta, Gisela Simona.
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Gergelim deve ocupar 70 mil hectares em Canarana nesta safra 

Abertura da Índia para o
gergelim anima produtores
DA REPORTAGEM

Opção de cultura para 
a segunda safra, o gergelim 
é cultivado após a colheita 
da soja, disputando terreno 
com o milho. Nos últimos 
anos a oleaginosa tem ganha-
do espaço em Mato Grosso, 
especialmente em Canarana 
– na região leste do estado. O 
município é responsável por 
90% do gergelim produzido 
no Brasil, segundo estimati-
vas do Sindicato Rural.

Na última safra, os 50 
mil hectares plantados com 
gergelim em Canarana ren-
deram 27 mil toneladas do 
grão. A expectativa é de que 
este ano a área salte para 70 
mil hectares, com produção 
prevista em torno de 40 mil 
toneladas. A expansão é um 
reflexo do maior interesse 
internacional pela oleagino-
sa brasileira, e com a aber-
tura do mercado indiano, o 
otimismo dos agricultores 
fica ainda maior.

Com duas décadas de 
investimento no gergelim, o 
Diego Dallasta vai ampliar a 
aposta na cultura. A área des-
tinada à produção deve saltar 
de 600 para 1.300 hectares 
nesta safra. “Estamos am-
pliando área de plantio prin-
cipalmente pela melhora 
no cenário internacional na 

demanda do gergelim e tbm 
pelas empresas exportadoras 
que se instalaram na cidade, 
construindo silos de arma-
zenagem, limpeza, compra 
e venda do grão, o que gera 
concorrência e necessidade 
de compra pelo produto”, 
explica.

Segundo o Ministério 
da Agricultura, as exporta-
ções brasileiras de sementes 
de gergelim cresceram 596% 
de 2018 para 2019, saltando 
de US$ 3,7 milhões para US$ 
25,4 milhões. No ano passa-
do, os principais destinos fo-
ram Vietnã (25%), Guatemala 
(15%), Turquia (12%) e Arábia 
Saudita (12%). A esperança 
dos agricultores é de que o 
sinal verde da Índia amplie 
as vendas e diminua a oscila-
ção dos preços.

Produtor de gerge-
lim também em Canarana, 
Marcos da Rosa considera 
a abertura uma importante 
conquista para o setor. “Nós 
participamos com apenas 1% 
das necessidades do merca-
do mundial de gergelim e 
estávamos restritos a prati-
camente 2 ou 3 países. Esse 
trabalho para a liberação 
da Índia e também da Chi-
na – que não ocorreu ainda 
– é muito importante para 
o produtor de gergelim do 
Brasil, especialmente de 

MATO GROSSO | Sinal verde pode ajudar no desenvolvimento da cultura no estado
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MILHO

Imea aponta que semeadura
já alcançou 9,82% do total

CÁCERES

Usina de energia solar deve ser
construída ao custo de R$ 10 mi

Acréscimo se deu em razão dos bons avanços na colheita da soja 

Com tecnologia, aplicação de agroquímicos chega
 a 96% da área 

Usina de energia solar deve ser construída em Cáceres

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-Gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) divulgou 
relatório apontando que se-
meadura do milho no esta-
do começou a ganhar ritmo 
e avançou 7,92%. Na semana, 
alcançando 9,82% da área 
total. O acréscimo se deu 
em razão dos bons avanços 
na colheita da soja no Mato 
Grosso.

A publicação aponta 
ainda que os trabalhos de-
vem ganhar mais força nas 
próximas semanas. “Ocor-
reram alguns relatos de pro-
dutores que optaram por 
esperar para implantar as 
lavouras de milho, visto que 
semearam cedo na safra pas-
sada e tiveram problemas 
com grãos avariados, em 
consequência do excesso de 
chuvas na colheita”.

AVIÕES AGRÍCOLAS

Sistema rentabiliza 
lavoura
DA REPORTAGEM

O monitoramento de 
aviões agrícolas apresentou 
crescimento no ano passado 
entre as ferramentas de safra 
adotadas pelo produtor bra-
sileiro. Uma das tecnologias 
que se destacou foi o sistema 
Spray Plan, concebido para 
orientar a trajetória de aero-
naves nas aplicações de agro-
químicos pela startup Domi-
nus Soli, sediada em São João 
da Boa Vista/SP.

Agora a agtech projeta 
dobrar de tamanho no ciclo 
2019/20, com a ampliação de 
sua base de clientes nas cul-
turas de soja, milho, arroz, 
cana-de-açúcar e algodão, 
principalmente. Fundadores 
da Dominus Soli, os sócios 
Antonio Loures e Marco An-
tonio Lino destacam que a 
inovação introduzida pela 
empresa, aberta há pouco 
mais de seis anos, está aju-
dando produtores a elevar a 
rentabilidade de lavouras e 
ao mesmo tempo enfrentar 
a resistência de setores da 
sociedade, na fronteira agrí-
cola, quanto ao emprego de 
agroquímicos por via aérea.

DA REPORTAGEM

Uma usina de ener-
gia solar fotovoltaica será 
construída em Cáceres. Se-
gundo a Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM), a obra foi licitada 
em outubro do ano passado 
e está orçada em R$ 10 mi-
lhões. A Prefeitura diz que 
o sistema é inédito e será a 
maior usina fotovoltaicas 
do Brasil. A economia espe-
rada é de mais R$ 500 mil 
por mês aos cofres públicos. 
A expectativa é viabilizar o 
retorno do investimento em 
dois anos, quando a econo-
mia poderá chegar a R$ 12 
milhões. De acordo com a 

“Spray Plan detecta áre-
as de preservação ambiental, 
áreas residenciais e a presen-
ça de organismos vivos não-
-alvos de aplicações, inclu-
sive colmeias e populações 
do bicho-da-seda, na rota 
dos aviões agrícolas”, explica 
Lino. Dessa maneira, obser-
va o executivo, os pilotos de 
aeronaves dispõem de infor-
mações de base técnica para 
obter precisão na aplicação 
de produtos químicos em 
áreas-alvo de tratamentos.

Os empresários reve-
lam ainda que recentemente 
um dos clientes da empresa 
registrou desperdício da or-
dem de R$ 700 mil, na cul-
tura de cana-de-açúcar, em 
decorrência de aplicações 
aéreas inadequadas de fungi-
cidas. O montante, enfatizam 
Loures e Lino, corresponde à 
quantidade de agroquímicos 
que fora entregue a uma ae-
ronave para o tratamento de 
uma lavoura de 30 mil hec-
tares, em duas aplicações. A 
maior parte dos prestadores 
de serviços de aviação agrí-
cola está distribuída em São 
Paulo, Bahia, Goiás, Mato 
Grosso e Rio Grande do Sul.

assessoria, a prefeitura gasta 
cerca de R$ 250 mil por mês 
com o consumo de energia 
elétrica.

Com as placas solares, 
o custo vai diminuir de for-
ma significativa, refletindo 
direto no orçamento muni-
cipal. Serão instaladas seis 
mil placas, correspondente 
a 20 mil metros quadrados 
em espaço que também se 
transformará em estaciona-
mento coberto para ônibus 
escolares, carros e oficina no 
pátio da prefeitura.

Considerando a vida 
de útil das placas em até 30 
anos, a prefeitura estima que 
terá uma economia de R$ 6 
milhões por ano. Durante 

Mato Grosso e de Canara-
na. Cria expectativa de que 
tenhamos maiores compra-
dores no mercado eportanto 
menor pressão de preços em 
cima dos produtores”, anali-
sa.

A previsão de aqueci-
mento no mercado da olea-
ginosa também tende a im-
pulsionar os investimentos 
na cultura em outras regiões 
do estado. É o que estima a 
Associação dos Produtores 
de Feijão, Trigo e Irrigantes 
de Mato Grosso (Aprofir-
-MT), que também tem o 
gergelim entre as culturas 
“abraçadas”. Segundo Afrâ-
nio Migliari, que é diretor-
-executivo da entidade, a 
área destinada à cultura pode 
chegar a 200 mil hectares já 
este ano. 

Com esta abertura tere-
mos muito mais oportunida-
des, não só para a região de 
Canarana – que é um polo 
na produção de gergelim – 
como também para outras 
regiões do estado. Já vamos 
ter gergelim na região de 
Sorriso, Campo Novo do Pa-
recis, Nova Ubiratã. 

A cultura está se espa-
lhando para o estado inteiro 
e como uma boa oportuni-
dade para o produtor, como 
opção para a segunda safra”, 
conclui.

30 anos, a economia gerada 
será de R$ 180 milhões para 
os cofres da prefeitura. To-
das as placas são de empresa 
nacional. O contrato para 
a aquisição de placas sola-
res foi assinado em agosto 
do passado. A prefeitura de 

Cáceres deverá fazer a ins-
talação de ar condicionados 
nas escolas municipais com 
a parte elétrica reformada. 
Com a instalação das pla-
cas, o consumo de energia 
também terá uma economia 
significativa.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701502800  046250231
279002701425000  037897911
279002701581000  067789601
279002701119000  022696441
279002701598000  055187241
279002800815800  042672871
279002701398100  105777930
279002700600000  206599891
279382000102400  039331551
279981300000800  345580631
279691500000600  975247001
279002701466000  021083742
279002701590700  960622741
279002701285900  397604268
279002701061700  019725711
279002701384900  017894401

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2020  

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
 

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 19/02/2020 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, SINALIZAÇÃO 
VIARIA E CICLOVIA NA ESTRADA DE ACESSO AO IFMT, CAMPUS JUINA, SEGUNDA 
ETAPA, CONTRATO DE REPASSE Nº 866021/2018/MCIDADES/CAIXA E RECURSOS 
PROPRIOS, SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão 
ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal 
de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, 
em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou 
baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 29 de Janeiro de 
2020.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo - JUÍNA-MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2020  

TIPO MENOR PREÇO  EMPREITADA GLOBAL 
 

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 18/02/2020 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA – UCT, MINISTERIO DA SAÚDE – CONTRATO DE REPASSE OGU MS 
858312/2017 – OPERAÇÃO 9000759-00/2017, E RECURSOS PRÓPRIOS, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores 
informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 29 de Janeiro de 2020.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo - JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2020 
 

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que venderá, pela maior oferta, imóveis localizados no 
NA AREA URBANA – LOCALIZAÇÃO - AREA COMUNITARIA, MÓDULO PIONEIRO, 
NUCLEO URBANO DE JUINA, PROJETO JUINA – 1º FASE E PROJETO DE 
COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL, CENTRO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO., do Patrimônio Público Municipal, relacionados 
e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 001/2020. 
O Edital da Concorrência n.º 001/2020, do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 24/01/2020, das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS 
E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-
MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de propostas 
designada para o dia 02/03/2020, às 08:00 horas (Horário Local). 
Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas no 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro 
Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.  
Juína-MT, 27 de Janeiro de 2020. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 

AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS 
CONCORRÊNCIA N.º 002/2020 

 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que venderá, pela maior oferta, imóveis localizado na  
AREA REMANESCENTE DA AREA DE ESPORTE, BAIRRO RESIDENCIAL BEIJA FLOR, 
BAIRRO MÓDULO 2 E BAIRRO MODULO 04, do Patrimônio Público Municipal, 
relacionados e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 001/2020. 
 
O Edital da Concorrência n.º 002/2020, do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 28/01/2020, das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS 
E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-
MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de propostas 
designada para o dia 03/03/2020, às 08:00 horas (Horário Local). 
 
Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas no 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro 
Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.  
Juína-MT, 28 de Janeiro de 2020. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: 20 de fevereiro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 20 de fevereiro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de pneus, 
câmaras de ar e protetores de câmaras de ar para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais. 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 
n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 30 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N° 001/2020

Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 30 de janeiro de 2020.

Pedro Ferronatto

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista que a Administração tem o poder de, a 

qualquer momento e de ofício, rever seus próprios atos por ilicitude, a fim 

de evitar possível gravame ao interesse público, em cumprimento ao 

disposto no Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e CONSIDERANDO, 

ainda, que o instrumento convocatório previu a contratação para órgãos 

distintos da Administração Municipal  e considerando que tal fato gera 

insegurança jurídica quanto aos procedimentos realizados, RESOLVE: 

ANULAR  presente procedimento licitatório, INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO N° 004/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 

CREDENCIAMENTO 001/2020, cujo objeto é a CREDENCIAMENTO 

das empresas e os profissionais autônomos que tenham interesse para 

realizar Perícias Médicas ao servidores encaminhados pela Prefeitura 

Municipal e IPIRANGA-PREVI pelo período de 12(doze) meses. 

Publique-se.

Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte/MT

Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público o resultado que consagrou-se as empresas vencedoras do 
Pregão Presencial n.º 004/2020, cujo o objeto é o “Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Passagens Intermunicipais e 
Interestaduais, Aéreas e Terrestres, para atender a todas as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”,  Tipo Maior percentual de 
desconto, sagraram-se as vencedoras: a empresa: 1) TODAY TOUR 
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n.º 03.945.624/0001-70, localizada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 
n.° 144, Sobreloja, Bairro Goiabeiras, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 
78.032-030, vencedora do item n.° 002 com percentual de desconto de 
9,42% (Nove Virgula Quarenta e Dois Por Cento) e a empresa: 2) AGNUS 
TOUR TURISMO E VIAGENS LTDA,  devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n°. 24.538.995/0001-07, localizada na Av Fernando Correa da Costa n°. 
4513, Sala 02, Bairro Chacara dos Pinheiros, na Cidade de Cuiabá – MT, 
CEP: 78.080-000, vencedora do item n.° 001 com percentual de desconto 
de 10,01% (Dez vírgula Zero Um Por Cento).

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020

Ipiranga do Norte – MT, 30 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/ 2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 01/2020, cujo objeto é a 
Prestação de serviços especializados de Engenharia destinados a Reforma do Centro 
de Múltiplo Uso no Município de Nova Guarita – MT, 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 17/02/2020, 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 07:00 às 11:00 e 
das 13:00 as 17:00 hrs e 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,  30 de Janeiro de 2020. 
 

Graciela Schuster 
Presidenta da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2020 
 

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 02/2020, cujo objeto é a: Seleção de melhor Proposta 
objetivando o Registro de Preço para aquisição futura e fracionada de Gás Oxigênio 
Gasoso Medicinal com fornecimento de cilindro em regime de Comodato para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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 13/02/2020, 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 30 de Janeiro de 2020. 
 

Yana Maria Marcon 
 Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, através da Equipe 
Pregoeira, torna público que a Sessão Pública para recebimento e abertura da licitação 
“Pregão Presencial nº 001/2020” nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas 
alterações, em sua Sede na Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, às 08h00min do 
dia 30 de janeiro de 2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, 
EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, foi declarada 
DESERTA, uma vez que não acudiram interessados à presente licitação. Comunica 
aos interessados que a NOVA SESSÃO de abertura do Pregão Presencial nº 
002/2020, Processo Licitatório nº 001/2020, para recebimento das propostas de preços 
e da documentação de habilitação será no dia 13 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas. 
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 e no site oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br,   Novo Mundo, MT, 30 de janeiro de 2020. Luciana Da 
Silva Betarelo Pregoeira Oficial  
 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal. 

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará às 09:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 

MT), DO DIA 13 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. 014/2020, 

objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500, GASOLINA 

E ETANOL PARA O DISTRITO DE PRIMAVERA EM SORRISO – MT, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 

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 PRESENCIAL N° 014/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Transferências de jogadores
podem ultrapassar R$ 450 mi
DA REPORTAGEM

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico 
e classificada com uma ro-
dada de antecedência para 
o quadrangular final do tor-
neio na Colômbia, a seleção 
sub-23 mostra a sua força 
não apenas dentro de cam-
po, mas também no merca-
do de transferências. Reple-
to de jovens valores, o time 
brasileiro está próximo de 
superar a marca de R$ 450 
milhões movimentados nes-
ta janela.

Até agora, a transferên-
cia mais alta dentre os con-
vocados por André Jardine 
foi a de Reinier. O meia-
-atacante de apenas 18 anos 
foi vendido pelo Flamen-
go ao Real Madrid por 30 
milhões de euros, cerca de 
R$ 139 milhões. Outros três 
atletas brasileiros que dis-
putam o Pré-Olímpico já 
tiveram negociações sacra-
mentadas: Bruno Guima-
rães trocou o Athletico-PR 
pelo Lyon, da França, por 
aproximadamente R$ 116 
milhões; Cleiton foi vendi-
do pelo Atlético-MG ao RB 
Bragantino por cerca de R$ 
25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 
280 milhões.

Porém, as cifras mo-
vimentadas pela seleção 
sub-23 ainda podem crescer 
consideravelmente até o fim 
desta semana, nos últimos 
dias antes do fechamento 
das janelas das principais li-

SELEÇÃO SUB-23 | Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela europeia
Foto: Lucas Figueiredo

MATO-GROSSENSE 2020

No apagar das luzes, Sinop
faz o gol e vence o Poconé

GRÊMIO

Chegada de “trintões” 
eleva média de idade

Foto: divuLgação

Foto: Lucas uebeL / grêmio FbPa

 Partida no Gigantão foi suada, e gol saiu nos acréscimos 

Renato Gaúcho banca jogadores mais experientes 
no grupo

DA REPORTAGEM

O Sinop FC venceu o Poco-
né por 1 a 0 na noite de quar-
ta (29), no Estádio Gigante do 
Norte, e respirou aliviado pelo 
quase tropeço jogando em casa 
diante de uma equipe que não 
pontuou até agora no Campe-
onato Mato-grossense 2020. O 
gol da vitória foi marcado por 
Juliano Fogaça, aos 50 minutos 
da etapa complementar. Com o 
resultado, o Galo do Norte vol-
ta a se aproximar dos líderes e, 
ao mesmo tempo, vai se distan-
ciando do risco de rebaixamen-
to – Poconé e Araguaia seguem 
sem pontuar após três rodadas. 
Na próxima rodada, o Sinop vi-
sita o União Rondonópolis, no 
Estádio Luthero Lopes, enquan-
to o Poconé recebe o Dom Bos-
co no Neco Falcão.

DA REPORTAGEM

As contratações de Thia-
go Neves e Diego Souza 
pelo Grêmio, ambos com 34 
anos, suscitaram um debate 
em Porto Alegre: afinal, não 
são muitos jogadores acima 
dos 30 anos juntos? A média 
de idade mais alta preocupa 
torcedores que imaginavam 
um rejuvenescimento do 
grupo. Mas nada disso abala 
o técnico Renato Gaúcho. O 
comandante gremista deu o 
aval para a chegada da dupla, 
que vai completar 35 anos em 
2020. Além deles, Vanderlei e 
Victor Ferraz foram contrata-
dos com 35 e 32 anos, respec-
tivamente. A ideia é mesclar 
atletas experientes e jovens 
das categorias de base. Além 
dos citados, compõem o time 
de “trintões” do Grêmio: com 
34 anos, Geromel (zagueiro) 
e Maicon (volante); com 33, 
Julio César (goleiro) e Paulo 
Victor (goleiro); com 32, Da-
vid Braz (zagueiro), Marcelo 
Oliveira (zagueiro) e Bruno 
Cortez (lateral-esquerdo); 
com 31, Paulo Miranda (za-
gueiro).

EMPRESTÁVEL...

Santos agora pode 
negociar Cueva sem 
consultar Krasnodar
DA REPORTAGEM

O contrato de emprés-
timo de Cueva do Krasno-
dar, da Rússia, para o Santos, 
terminou ontem. A partir de 
hoje, portanto, o clube pau-
lista poderá negociar o meia, 
caso apareçam propostas, 
sem precisar consultar a 
equipe russa. O acordo que 
levou o peruano para a Vila 
Belmiro, no ano passado, é 
peculiar: trata-se de um em-
préstimo de uma temporada 
e da obrigação do Santos de 
comprar os direitos do atleta 
definitivamente a partir daí.

Nesse primeiro ano, 
porém, qualquer negocia-
ção relativa a Cueva depen-
dia de uma autorização do 
Krasnodar, que negociou o 
meia com o Santos por cer-
ca de US$ 7 milhões (R$ 29 
milhões). Foi essa exigência 
que, segundo o presidente 
do Santos, José Carlos Peres, 
barrou uma saída de Cue-

va em 2019 – o América, do 
México, era o interessado.

Segunda maior contra-
tação da história do Santos 
(só Leandro Damião, de R$ 
42 milhões, custou mais), 
Cueva teve uma temporada 
turbulenta no clube em 2019. 
Em campo, foram poucos 
jogos, nenhum gol e muitas 
críticas. Fora dele, confusões 
– faltas a treinos, briga em 
casa noturna e afastamento 
do elenco. 

O Santos tentou encon-
trar interessados em Cueva, 
mas fracassou. Apesar das 
especulações, nenhuma pro-
posta foi levada a Peres.

Assim, Cueva se reapre-
sentou ao clube no começo 
de janeiro. O presidente já 
disse, mais de uma vez, so-
bre dar uma nova chance ao 
atleta. Até agora, porém, o 
técnico Jesualdo Ferreira não 
sinalizou a intenção de utili-
zar o peruano.

gas europeias, que se encer-
ram nesta sexta-feira.

Isso porque Matheus 
Cunha está próximo de tro-
car o RB Leipzig pelo Hertha 
Berlin, ambos da Alemanha, 
por cerca de R$ 93 milhões. 
Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 
o Benfica, de Portugal. Se as 
duas operações se confirma-
rem nestes valores, a seleção 
sub-23 terá movimentado 
R$ 466 milhões.

Ainda há a possibilida-
de de Antony trocar o São 
Paulo pelo Ajax, da Holanda. 
Os valores da negociação são 
mantidos em sigilo, mas o 
Tricolor pede quase R$ 100 
milhões pelo atacante.

Tantas movimentações 
geram preocupação na CBF. 
A comissão técnica de An-
dré Jardine entende que não 
pode impedir os atletas de 
resolverem seus futuros, mas 
pede que eles mantenham o 
foco na busca por uma vaga 
em Tóquio. “Tratamos com 
bastante pé no chão. A gen-
te sabe que é um momento 
bastante complicado, tem 
lá fora, tem que pensar aqui 
também. A cabeça dá uma 
girada, mas sei que meus 
companheiros e eu também 
estivemos focados na sele-
ção, que sempre foi o nos-
so foco”, afirmou Reinier. O 
Brasil volta a campo nesta 
sexta-feira (31), diante do 
Paraguai, às 21h30. Com a 
vaga no quadrangular final 
garantida, Jardine deve levar 
a campo uma equipe repleta 
de reservas. Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira 

Informações: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - PRESENCIAL E ON-LINE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO DOMINGUES DE OLIVEIRA JR., leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 1124, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO 
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento Particular de 
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel firmado em 29 de maio de 2013, onde figuram como devedor fiduciante LEANDRO MUSSI, 
brasileiro, casado com separação de bens, agricultor, inscrito no CPF/ME sob n° 158.206.068-17, RG n° 22.031.886-4 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Av. Mato Grosso, 0129-E, Centro – CEP: 78455-000 na forma da Lei nº 9.514/97 promoverá a venda em 
LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) do imóvel abaixo descrito. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 11/02/2020, na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá - 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, às 09h30, com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 3.784.927,83 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote 
de terras sob n° 23-A, Quadra n° 01, com a área de 250,00 há (duzentos e cinquenta hectares), situado no Núcleo Colonial da Empresa Colonizadora Rio Ferro, 
no Município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso. INCRA: 901.164.142.425-5 - Matrícula 1.054 – Cartório de Registro de Imóveis – Feliz Natal/MT. Caso não 
haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 12/02/2020, às 09h30, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 2.884.745,08 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). O imóvel está ocupado e será 
vendido em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontra, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 
9.514/97. Providências e encargos para regularização de eventuais divergências, pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do 
comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) 
hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em 
igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará no ato do encerramento do leilão o valor total 
da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais condições deste leilão obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933. São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

Informações: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - PRESENCIAL E ON-LINE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO DOMINGUES DE OLIVEIRA JR., leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 1124, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO SECURITIZADORA 
DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia de Bens Imóveis firmado em 30 de abril de 2012, onde figuram como devedor fiduciante LEANDRO MUSSI, brasileiro, casado com separação de bens, agricultor, inscrito 
no CPF/ME sob n° 158.206.068-17, RG n° 22.031.886-4 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Av. Mato Grosso, 0129-E, 
Centro – CEP: 78455-000 na forma da Lei nº 9.514/97, e como Interveniente CAREN BERGAMASCHI MUSSI, brasileira, casada com separação de bens, agricultora, inscrita  no CPF/
ME sob n° 881.150.389-20, RG n° 2058805-4 SSP/MT, residente e domiciliado na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, na Av. Mato Grosso, 0129-E, Q53, LO8, 
Centro – CEP: 78455-000, promoverá a venda conjunta em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo descritos. O PRIMEIRO LEILÃO 
será realizado no dia 11/02/2020, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá - 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, às 09h00, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 12.244.613,62 para a aquisição dos 3 (três) imóveis. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: (I) Imóvel Rural denominado Lote n° 18, situado no Projeto de Colonização 
Boa Esperança, município e comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, com a área de 100,28 há (cem hectares e vinte e oito ares). INCRA: 901.385.004.278-8 - Matrícula: 082 do 
1º Ofício de Registro de Imóvel, Títulos e Documentos da Comarca da Tapurah-MT. (II) Imóvel Rural com a área de 242,00 há (duzentos e quarenta e dois hectares), desmembrado 
de área maior, denominado Groslândia, situado no município e comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso. INCRA: 714.240.020.397-5 - Matrícula 090 - 1° Ofício de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah/MT. (III) Imóvel Rural, Lote n° 182, com a área de 88,8450 há (oitenta e oito hectares, oitenta e quatro ares e cinquenta 
centiares), denominado Boa Esperança 2° Etapa, situado no município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. INCRA: 901.385.005.541-3 - Matrícula 6.365 - Cartório de 
Registro de Imóveis - Lucas do Rio Verde/MT. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 12/02/2020, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 7.462.444,75  para a aquisição dos 3 (três) imóveis. Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” 
e no estado em que se encontram, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Providências e encargos para regularização 
de eventuais divergências, pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, 
deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão 
estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante 
pagará no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais 
condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.
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DA REPORTAGEM

A autuação de infração 
de trânsito pode ser aplica-
da por diversos órgãos que 
integram o sistema nacional 
de trânsito, tais como a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
e o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT), ambos na es-
fera federal; o Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT); 
e na esfera municipal pelas 
prefeituras.

As infrações relacionadas 
a estacionamento irregular 
de veículos em vias públi-
cas, flagrantes de infrações 
identificados por meio de 
radar eletrônico e avanço de 
sinal vermelho do semáforo, 
por exemplo, são de compe-
tência municipal, podendo 
as respectivas multas serem 
aplicadas pelos agentes de 
trânsito da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de Cuiabá 
(Semob), no caso da capital, 
dos agentes da Guarda Mu-
nicipal de Várzea Grande e, 
no interior do Estado, pelas 
prefeituras, nos municípios 
onde não tenha a Guarda 
Municipal.

Já quando o motorista 
trafega por rodovias estadu-
ais ou federais, caso cometa 
qualquer tipo de infração de 

trânsito, as multas são apli-
cadas pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) ou pelo De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(DNIT).

Quanto ao Detran-MT, 
a essência das abordagens 
está voltada para as ações de 
fiscalização de trânsito, que 
normalmente acontecem 
em Cuiabá e Várzea Gran-
de, com apoio do Batalhão 
de Polícia Militar de Trân-
sito Urbano e Rodoviário 
(BPMTran) e da Secretaria de 
Mobilidade Urbana de Cuia-
bá (Semob).

Durante a ação, os agentes 
do Detran, policiais milita-
res e agentes de trânsito da 
Semob realizam barreiras e 
bloqueios (blitz), orientando 
motoristas e verificando as 
condições de circulação dos 
veículos que possam colo-
car em risco a segurança no 
trânsito de toda a coletivida-
de. Nessas ações conjuntas, 
os agentes de trânsito do De-
tran podem aplicar a multa 
ao condutor que for flagrado 
e constatado dirigindo veí-
culo sob influência de álcool 
ou demais sustâncias psico-
ativas, nas situações em que 
o veículo esteja com suas 
características modificadas 
e veículos com débitos em 
atraso.

Foto: Marlos Ney Vidal

COMEÇA SÁBADO

Preço médio das placas do
Mercosul em MT é de R$ 120

VERA

Placa de concreto de uma tonelada
se desprende e mata motorista

SORRISO

Traficante e usuário: 
detidos pela PM no 
Jardim Primavera

Como deve ficar o novo modelo de placa quando instalado

Foto: Portal sorriso

Foto: arquiVo Pessoal

14 trouxinhas de maconha e uma porção maior foram 
apreendidas 

Carlos operava caminhão munck quando umas dessas placas se desprendeu e balançou 

DA REPORTAGEM

A placa do Mercosul 
passa a ser exigida a partir 
deste sábado (1º) em todo 
o país. Entretanto, de acor-
do com o Departamento de 
Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT), Mato Gros-
so e outros 17 estados ainda 
não aderiram ao sistema. Por 
outro lado, o órgão já reali-
zou todas as alterações ne-
cessárias para a implantação 
do novo modelo de empla-
camento e aguarda a gestão 
por parte do Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-
tran) para aderir a esse novo 
modelo de placa. O prazo 
estimado para a adesão é de 
60 dias, a partir do dia 31 de 
janeiro.

O novo modelo deve 
ser adotado pelos proprietá-
rios de veículos que fizerem 
o primeiro emplacamento e 
os que precisarem de trans-
ferência para outro municí-
pio ou estado.

A obrigatoriedade deste 
novo modelo está prevista 
na Resolução nº 780/2019 do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), que também 
prevê a instalação da nova 
placa em casos de roubo, 
furto, dano ou extravio da 
placa, e nos casos em que 
haja a necessidade da segun-

DA REPORTAGEM

Um motorista morreu 
esmagado por uma placa de 
concreto na última quarta 
(29) na região de Vera. Car-
los Mendes, 43 anos, mor-
reu após ser tingido por um 
bloco de concreto de uma 
tonelada enquanto trabalha-
va em uma obra. Segundo as 
informações do boletim de 
ocorrência, ele operava um 
caminhão munck, suspen-
dendo placas de concreto, 
quando umas dessas placas 
se desprendeu e balançou.

Carlos Mendes correu 
para segurar a placa de con-
creto, mas a estrutura caiu 
em cima dele. J

á na versão da família 
dele contada à polícia, Carlos 
estava operando a máquina, 
quando escorregou e segu-

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Um usuário de drogas e 
um traficante foram detidos 
pela Polícia Militar na noite 
de quarta (29) na travessa das 
Hortênsias, no Jardim Pri-
mavera, em Sorriso. Foram 
apreendidas 14 trouxinhas 
de maconha e uma porção 
maior do mesmo entorpe-
cente.

De acordo com as in-
formações registradas pela 
polícia em boletim de ocor-
rência, foi avistado quando 
um carro Fiat Estrada estava 
parado e se aproximou um 
homem em atitude suspeita. 
Dois homens, 22 e 35 anos, 

foram interceptados e, du-
rante buscas, foram encon-
tradas as porções de droga.

O homem que se apre-
sentou usuário de entorpe-
centes disse que teria mar-
cado com o traficante via 
WhatsApp para buscar o 
entorpecente. Ambos foram 
detidos e conduzidos à dele-
gacia.

Um dos acusados, se-
gundo a polícia, já tem vá-
rias passagens por tráfico de 
drogas e há um certo já vi-
nha comercializando entor-
pecentes na região do bairro 
Jardim Primavera. O carro 
Fiat Strada não foi recolhido 
porque estava em situação 
regular.

Foto: Mayke toscaNo

A única certeza: se o motorista estiver errado, com certeza a multa virá 

Quais multas o Detran aplica e
quais cabem aos demais órgãos?
SAIBA A DIFERENÇA | Autuações podem ser aplicadas por órgãos municipais, estaduais ou federais

rou em uma alavanca que 
fez o movimento contrário, 
deixando cair as placas em 
cima dele.

da placa traseira.
Ainda segundo o De-

tran-MT, o valor atual do 
par de placas no estado é de 
aproximadamente R$ 120. O 
valor cobrado pelo estampa-
dor. Esse serviço é realizado 

por empresas credenciadas. 
Porém, será feito um estu-
do para a fixação do valor 
máximo a ser cobrado. Essa 
medida evitará cobrança 
abusiva e permitirá a prática 
da livre concorrência, garan-

tindo menores preços para 
o cidadão. Precisará trocar 
a placar: primeiro emplaca-
mento, troca de município 
e/ou estado; se as placas fo-
rem furtadas; se as placas fo-
rem danificadas.

A vítima chegou a ser 
socorrida e levada para o 
pronto atendimento, mas 
não resistiu e morreu. O 

corpo de Carlos foi velado e 
sepultado em Sorriso nesta 
quinta (30). O acidente será 
investigado pela Polícia Civil.
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4,9 mil ações ajuizadas por
condições análogas à escravidão
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Justiça do Trabalho em 
Mato Grosso recebeu 54 
ações com pedidos de inde-
nizações ajuizadas por tra-
balhadores que alegavam 
trabalhar em condições aná-
logas à escravidão. Nos últi-
mos quatro anos, foram 488 
processos envolvendo o as-
sunto nas varas trabalhistas 
do estado. Também foram 
ajuizadas, no ano passado, 
693 ações em cujos pedidos 
constavam denúncias de 
trabalhos degradantes, que 
podem, a depender do caso 
concreto, serem considera-
das como análogas ao escra-
vo. Desde 2016, foram 4,9 
mil ações com esta alegação 
na Justiça do Trabalho, no 
estado.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa do 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT-23ª Região), nem 
todos são julgados proce-
dentes, mas, de forma geral, 
quando comprovados em ju-
ízo, os números se traduzem 
em histórias de trabalhado-
res que buscam direitos bási-
cos como local para refeição, 
condições dignas de higiene, 
local de descanso, forneci-
mento de equipamentos de 
proteção individual (EPI), 
serviços de saúde, entre ou-
tros. Conforme explica a juí-
za da 4ª Vara do Trabalho de 
Cuiabá, Deizimar Mendon-
ça, o trabalho escravo existiu 
legalmente até 1888, quando 
foi abolido pela Lei Áurea. 
“Entretanto, até hoje há tra-
balhadores que são submeti-
dos a condições análogas às 
de escravo”, disse por meio 

LEVANTAMENTO | A Justiça do Trabalho em Mato Grosso recebeu 54 ações com pedidos de indenizações
da assessoria de imprensa. As 
características constam no 
artigo 149 do Código Penal, 
que define a prática como a 
submissão “a trabalhos for-
çados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condi-
ções degradantes de traba-
lho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomo-
ção em razão de dívida con-
traída com o empregador ou 
preposto”.

Nesta semana, foi celebra-
do o Dia Nacional de Com-
bate ao Trabalho Escravo 
(28), data que reforça a im-
portância do esforço con-
junto das instituições para 
prevenir e extinguir a práti-
ca. Os números de casos de 
trabalho análogo ao escravo 
ainda impressionam. Entre 
2003 e 2018, cerca de 45 mil 
trabalhadores foram resgata-
dos e libertados dessas con-
dições no Brasil, conforme 
dados do Observatório Di-
gital do Trabalho Escravo. A 
maioria das vítimas era do 
sexo masculino, tinham en-
tre 18 e 24 anos e apresenta-
vam baixa escolaridade.

De acordo com dados di-
vulgados pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho, Confresa 
lidera o ranking de municí-
pios brasileiros com maior 
índice de pessoas resgata-
das de trabalhos análogos 
ao escravo nos últimos 15 
anos. Entre os anos de 2003 
e 2008, foram libertos 1.348 
trabalhadores na região.

A informação consta no 
Observatório Digital do Tra-
balho Escravo, ferramenta 
desenvolvida pelo MPT em 
parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), que integra conteúdo 

Foto: Divulgação

Caso em Barra do Garças teve repercussão em todo o país

de diversos bancos de dados 
e relatórios governamentais 
sobre o tema. Conforme a 
plataforma, os setores que 
mais registram casos em 
Confresa são o cultivo de 
arroz, a fabricação de álcool 
e a criação de bovinos para 

corte.
Os dados mostram ain-

da a relação direta entre a 
baixa escolaridade e o risco 
de ser aliciado. Dos regata-
dos naturais de Confresa, 
80% são analfabetos e 20 % 
tinham apenas até o quin-

to ano completos. Dos res-
gatados oriundos de outros 
estados, 49 % não sabiam ler 
nem escrever, 12% tinham até 
o 6º ou 9º ano incompletos e 
33% ainda não tinham com-
pletado o 5º ano. No ranking 
nacional por municípios, 

aparece ainda Ulianópolis/
PA com 1.288 resgatados de 
trabalho análogo ao escravo; 
Brasilândia/MS com 1.011 
casos; Campos dos Goyta-
cazes/RJ com 982 e São De-
sidério/BA onde houve 967 
registros nos últimos 15 anos.


