
SUGESTÃO DE MAURO

O governador Mauro Mendes sugeriu, durante audiência pública entre Go-
verno do Estado e setores econômicos, que as farmácias passem a publicar 
uma tabela com a composição de preços dos medicamentos.                    
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ALTA NO COMBUSTÍVEL

MATO-GROSSENSE 2020

Bolsonaro culpa governadores 

Empate deixa Cuiabá
isolado na liderança

O presidente Jair Bolsonaro culpou os governadores pelo 
aumento no preço dos combustíveis. Na visão dos governadores o 
presidente se utiliza de postura populista ao colocar toda a culpa nos 
estados.             Página - 3

A 3ª rodada do Mato-grossense 2020 teve apenas três par-
tidas. Com isso, quem jogou no domingo levou ligeira vantagem 
quanto à possibilidade de subir na tabela. Foi o que aconteceu com 
o Cuiabá, que acabou ficando no 0 a 0 com o Operário-VG, na Arena 
Pantanal.
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

O acidente ocasionou uma fratura exposta no fêmur da perna esquerda e teve um dos pul-
mões perfurado. Quem acompanhava a competição pela televisão se assustou com a que-
da. O ídolo sinopense postou vídeo tranquilizando os fãs.                                      Página -8

APÓS QUEDA

Joaninha passa bem 
e tranquiliza seus fãs 

Ferrovia
reduz preço do
transporte de
fertilizantes
O terminal ferroviário em Rondo-
nópolis tem barateado o custo do 
transporte de fertilizantes que saem 
do sudeste com destino a Mato Gros-
so. Só no ano passado, o volume de 
fertilizantes nesta rota foi duplicado. 
Pela ferrovia foram transportadas 1,7 
milhão toneladas de insumos.      
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7% dos brasileiros afirmam que a terra é 
plana a despeito das incontáveis provas 
em contrário, não é surpresa que estes e 
outros muitos creiam que o homem foi 
criado no Jardim do Éden

Recomendo aos professores universitá-
rios que estão interessados em uma bolsa 
de pós-graduação comprar rapidamente um 
exemplar da Bíblia Sagrada e nela estudar 
com dedicação a criação do mundo. Isto não 
vai tomar-lhes muito tempo, afinal o relato 
completo ocupa só dois capítulos do livro de 
Gênesis é pode ser exigido como pré-requi-
sito na hora da seleção.

Há uma boa razão para seguir este con-
selho: o recém-empossado presidente da 
Capes, fundação ligada ao MEC que decide a 
concessão das bolsas de estudo, é um defen-
sor incondicional do criacionismo, doutrina 
que aceita o mito de Adão e Eva e contesta a 
Teoria da Evolução das Espécies elaborada 
por Charles Darwin.

Os adeptos do criacionismo, para negar 
a origem religiosa da teoria, passaram a no-
miná-la de “Desenho Inteligente” ou “Design 
inteligente” tentando passar a ideia de que 
se trata de uma teoria científica. Entretanto 
a comunidade acadêmica ocidental repudia 
totalmente a tentativa de aceitar como ciên-
cia relatos pseudocientíficos.

Mas os criacionistas – defensores do 
design inteligente – insistem que a seleção 
natural exposta por Darwin, baseada em 
um processo evolutivo não direcionado, não 
consegue explicar algumas características 
dos seres vivos. A teoria da seleção natural 
– aceita no mundo científico (não no religio-
so) - afirma que os seres vivos são originá-
rios de um processo seletivo que não obede-
ce a um projeto elaborado e executado por 
um criador.

Em uma época em que 7% dos brasileiros 
afirmam que a terra é plana a despeito das 

incontáveis provas em contrário, não 
é surpresa que estes e outros muitos 
creiam que o homem foi criado no Jar-
dim do Éden.

Também não espanta que haja de-
fensores do criacionismo no governo, pois 
somente 8% dos brasileiros acreditam plena-
mente no evolucionismo, isto é, que o homem 
como é hoje, evoluiu de formas anteriores de 
vida sem nenhum planejamento e sem qual-
quer propósito.

Mas essa crença absurda na criação di-
vina não é um privilégio nosso, pois nos Es-
tados Unidos 75% das pessoas aceitam total-
mente o criacionismo e apenas 15% admitem 
a seleção natural de Darwin na sua plenitu-
de.

Contudo é inaceitável que pessoas inimi-
gas da ciência militem em áreas cuja ênfase 
é justamente a pesquisa, o aperfeiçoamen-
to e o ensino dessa mesma ciência que eles 
negam. Dá até pra aceitar – embora discor-
dando da tese- a ministra Pastora Damares 
dizer que foi um erro ter permitido o ensino 
do Darwinismo no Brasil porque ela, além de 
ser “terrivelmente evangélica”, não trabalha 
na educação.  Entretanto para presidir um 
órgão – no caso a Capes - que decide quem 
pode ou não fazer mestrado ou doutorado em 
todas as áreas do ensino é necessário buscar 
uma pessoa que ponha a ciência acima da fé.

Agora, eu não vejo nenhum absurdo em 
um cristão refutar a seleção natural.  Afinal é 
mais fácil acreditar na origem sobrenatural 
da vida do que aceitar – como eles aceitam 
- a tese bíblica de um Deus que foi gestado 
no ventre de uma judia virgem e tendo sido 
morto pelos incrédulos, virou o salvador do 
mundo.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Um criacionista na Capes

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Os mercados financeiros globais foram abala-
dos nesta semana pelo agravamento do surto en-
volvendo o coronavírus. Seu epicentro é a China, 
segunda maior economia do mundo e principal 
fonte de produtos baratos do planeta.  Como ocorre 
nesses momentos, fundos e grandes especuladores 
internacionais aproveitaram-se das fortes oscila-
ções nos preços dos ativos para maximizar ganhos 
e realizar lucros, o que derrubou as principais bol-
sas de valores.

Ao longo da semana, as oscilações acompanha-
ram em parte o noticiário. Ainda é difícil, contudo, 
enxergar com clareza os verdadeiros impactos do 
surto da doença. A partir da China, os casos já se 
espalharam para cerca de 25 países.

Várias companhias internacionais, de grupos 
de aviação a montadoras, passando por empresas 
de tecnologia e de bens de consumo, anunciaram 
fortes restrições em suas operações na China.

Segundo uma estimativa, mais de 60% do PIB 
chinês é gerado nas 12 províncias com o maior nú-
mero de contágios. Cidades estão bloqueadas e há 
restrição à circulação de pessoas, o que paralisou 
muitas fábricas. Já se especula que o surto poderá 
subtrair um ponto do crescimento chinês neste ano. 
As autoridades do país, porém, não devem ficar pa-
radas, e fortes medidas de estímulo são aguardadas.

A eclosão dessa nova ameaça à saúde da econo-
mia global é uma ducha de água fria em um cenário 
um pouco mais positivo que havia surgido, há duas 
semanas, após o fechamento do tão esperado acor-
do comercial entre EUA e China.

Razão de muitas preocupações de investidores 
e empresas ao longo de 2019, o entendimento entre 
Washington e Pequim havia aberto o caminho para 
compensar positivamente outros fatores de fragili-
dade no cenário global. A China é o maior parceiro 
do Brasil, mas seria prematuro especular sobre a 
real influência da epidemia na corrente comercial 
de US$ 98 bilhões entre os dois países —sobretudo 
na área de alimentos essenciais à população chine-
sa. Em um contexto mais geral, vale lembrar que 
o Brasil tem participação muito reduzida na eco-
nomia global: responde por uma fatia de 1,2% de 
todo o comércio internacional e produz somente 
2,5% dos bens e serviços do planeta. Longe de isso 
ser positivo, porque mantém o país atrasado em 
muitos aspectos, o isolamento torna o Brasil rela-
tivamente alheio a impactos externos, desde que 
limitados.

Editorial

Ducha fria

Ranking dos Políticos - Facebook

CABEÇA
BRANCA
A coluna do jornalista Lauro Jardim, do 

Jornal O Globo de domingo (3), revelou que o 
Ministério da Justiça vai leiloar proprieda-
des do megatraficante Luiz Carlos da Rocha, 
o “Cabeça Branca”, preso em 2017 em Sorriso. 
Na lista, segundo o jornal, constam duas fa-
zendas em Mato Grosso, avaliadas em R$ 10 
milhões, além de dois apartamentos de luxo 
em Santa Catarina, um no mesmo condomí-
nio em que o jogador Neymar possui imóvel. 
Ali cada unidade não sai por menos de R$ 
2,5 milhões.

CRÍTICAS
GENÉRICAS
Na audiência realizada pelo Governo do 

Estado, para explicações sobre os reais im-
pactos causados pelas mudanças na legis-
lação tributária, feitas em 2019 e aplicadas 
a partir deste ano, o secretário de Fazenda 
Rogério Gallo aumentou o tom e disse que o 
Executivo não irá ceder a pressões. Gallo afir-
mou que o Governo, apenas, retirou os “pri-
vilégios fiscais” concedidos ilegalmente por 
Silval Barbosa. “Críticas genéricas, achando 
que vão constranger e a gente vai voltar atrás 
em benefícios que eram privilégios fiscais, 
que não eram repassados ao preço, me des-
culpe, não iremos fazer”, afirmou.

FUTURO
DE SELMA
Com a consolidação de sua cassação à 

vista, a senadora Selma Arruda faz planos 
para retornar à advocacia. Selma, que é ju-
íza aposentada, aceitou o convite do partido 
para atuar na presidência da Fundação do 
Podemos em Brasília e voltará a atuar na ad-
vocacia. “O que eu pretendo é trabalhar na 
fundação e advogar. Eu advoguei 11 anos e 
dá uma saudadezinha...”, disse. Selma negou 
que atuará na área criminal. Ela atuou por 
anos na Sétima Vara Criminal de Cuiabá.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“Em um contexto mais geral, vale lem-
brar que o Brasil tem participação muito 
reduzida na economia global: responde 
por uma fatia de 1,2% de todo o comércio 
internacional

“ Um drone carregado com celulares e carregadores foi interceptado sábado 
(1º) por agentes enquanto sobrevoava a Penitenciária Central do Estado (PCE), 
em Cuiabá. Ninguém foi preso. Segundo os agentes, um guarda que estava na 
muralha da PCE visualizou o drone sobrevoando e avisou a equipe de segu-
rança. O drone foi interceptado na laje da carceragem da PCE. O aparelho car-
regava três celulares e dois carregadores. A pessoa que operava o drone não 
foi encontrada na região da penitenciária. Os agentes e a Polícia Civil devem 
apurar para quem o aparelho seria entregue.

Contando com a “sorte”?
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res e não são raros os casos em que, hoje 
em dia e com toda a tecnologia disponí-
vel, vemos gente perdendo o “básico”: a 
agenda de contatos.

Faça cópia de segurança de seus ar-
quivos e informações. Se não 
quiser consumir seu plano 
de dados configure o dispo-
sitivo e os aplicativos de for-
ma que façam isso apenas 
quando estiver conectado à 
uma rede wifi, mas não deixe 
de fazer. Se não souber me-
xer com essa parte busque 
ajuda profissional, mas não 
deixe para se preocupar com 
suas informações apenas 
depois que ocorrer a perda, 
pois as chances de recupera-

ção nem sempre são grandes e os custos 
de tal serviço são, normalmente, bastante 
expressivos.

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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Ter cópia de segurança de seus arquivos é extremamente 
útil, tanto para casos de perdas de arquivos por situações 
adversas com o aparelho quanto em caso de troca do 
dispositivo. Com o backup configurado corretamente a 
tarefa de migrar as informações para um novo aparelho 
se torna muito mais simples a automatizada, evitando 
que você perca tempo e minimizando os riscos de perda 
de arquivos por esquecimento.
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Hoje em dia, para uma boa parte das 
pessoas, as comunicações eletrônicas, 
acesso à internet e demais serviços online 
são feitos, basicamente, a partir do celular. 
Agregando incontáveis funções esses apa-
relhos facilitam muito a 
nossa vida, pois pode-
mos ter, a qualquer hora 
e em qualquer lugar, 
praticamente tudo que 
precisamos.

Diferentemente do 
que acontece com com-
putadores e notebooks, 
os celulares apresen-
tam recursos nativos 
de cópia de segurança, 
visando, sempre, a tran-
quilidade do usuário em 
caso de defeitos, perda ou roubo, afinal, em 
se tratando de dispositivos extremamente 
portáteis, os riscos são expressivamente 
maiores. Mesmo com essa facilidade mui-
ta gente prefere contar com a “sorte”. Seja 
por economia de dados ou qualquer outro 
motivo uma parcela dos usuários não per-
mite que o dispositivo, seja de forma nativa 
ou através de recursos dos próprios aplica-
tivos instalados, realize as cópias de segu-
rança de suas informações.

O resultado, evidentemente, é dos pio-
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Partidos se unem para lançar 
nome da centro-esquerda
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Liderados pelo deputado 
estadual Lúdio Cabral (PT), 
legendas de esquerda e cen-
tro-esquerda estão buscan-
do formar uma aliança para 
que possam fazer frente com 
os bolsonaristas e a frente 
do agronegócio. O foco é a 
eleição suplementar para o 
senado que vai ocorrer no 
próximo 26 de abril para de-
cidir quem assumirá a vaga 
de Selma Arruda (Podemos), 
cassada pela Justiça Eleitoral. 

No último domingo, vá-
rias lideranças partidárias se 
reuniram para definir quais 
siglas devem fazer parte do 
arco de aliança. Além do PT, 
PcdoB, PSB, PV, PROS, PL 
Solidariedade e Rede Susten-
tabilidade integram o grupo. 
“Há um bloco que é um blo-
co dos gigantes das economia 
do Estado, os gigantes do 
agronegócio que vão apre-
sentar uma, ou mais de uma 
candidatura. Tem o Fávaro, 
tem Pivetta, Nilson Leitão e 
vão para o Senado para con-
tinuar representando esses 
interesses. Há um outro blo-
co político que é o bloco do 
Bolsonarismo que tem o Me-
deiros, o Barbudo e há um 
bloco que eu entendo ser ne-
cessário ser construído que 
eu chamaria de partido do 

VAGA DE SELMA | Objetivo do grupo é fazer frente ao grupo bolsonarista e ao grupo do agronegócio

União da centro-esquerda pela vaga 

foto: Karen Malagoli

Campo Democrático Popu-
lar”, explicou Lúdio durante 
entrevista à Rádio Metrópo-
les. Despontam como princi-
pais nomes para representar 
o bloco na eleição de 26 de 
abril, os deputados estaduais 
Valdir Barranco (PT) e Max 
Russi (PSB). Além deles, as 
principais lideranças dos de-
mais partidos também apa-
recem com chances, segundo 
Lúdio. “No PCdoB tem a pro-
fessora Maria Lucia, o PSB 
tem o deputado Max Russi, 
o Solidariedade tem o depu-
tado Dr. Leonardo, a Rede 
sustentabilidade tem Sebas-
tião Carlos que foi candidato 
ao Senado na eleição passada 
e o PROS tem a Gisela Si-
mona”, listou.  Outro nome 
que vem ganhando força é 
a liderança do PL, Neurilan 
Fraga, que é o presidente da 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM). O 
deputado petista diz ainda 
que é necessário que a ideia 
seja amadurecida e que mais 
reuniões sejam realizadas 
até a definição final do nome 
mais forte que possa repre-
sentar o grupo na eleição su-
plementar. “Essa agenda de 
diálogo entre os partidos vai 
continuar acontecendo para 
até o momento da tomada de 
decisão, que eu acredito que 
seja na primeira quinzena de 
março”, finaliza. 

VOLTA AO TRABALHO

Botelho aponta trabalho
da AL para Mato Grosso
não ir à falência

Discurso de Botelho na volta das atividades 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Iniciando oficialmente 
os trabalhos da Assembleia 
Legislativa para o ano de 
2020, o presidente da Casa 
de Leis, Eduardo Botelho 
(DEM), iniciou os trabalhos 
com um discurso onde aca-
bou fazendo um balanço das 
atividades do ano anterior, 
como também, apontando 
os desafios que os parlamen-
tares têm para este ano que 
se inicia.

Na visão do presidente, 
2019 foi um ano muito difí-
cil, que marcou o início de 
um novo governo no estado, 
como também de uma nova 
legislatura na Assembleia. O 
Executivo em questão, pe-
gou um estado caótico e ne-
cessitou de tomar medidas 
drásticas e nada populares 
com o objetivo de sanar as 
dívidas de uma herança mal-
dita recebida, principalmen-
te dos dois últimos governa-
dores, Silval Barbosa e Pedro 
Taques.

“Aqui nesta Casa tra-
balhamos muito em 2019 e 
tomamos decisões impor-
tantes que nem sempre agra-
daram a todos, mas sem elas 
o Estado de Mato Grosso não 

teria condições de honrar 
seus compromissos e sequer 
ter fôlego para que agora em 
2020 chegássemos em me-
lhores condições. Se hoje fa-
lamos de esperança e se 2019 
terminou melhor que come-
çou, é em grande parte devi-
do às decisões e ao trabalho 
desenvolvido nesta Casa de 
Leis”, afirmou Botelho.

De acordo com o pre-
sidente Botelho, novas e 
importantes decisões esta-
rão nas mãos do Legislati-
vo, duas delas já de imedia-
to, logo nos primeiros dias 
de retorno aos trabalhos. 
Uma delas é a votação final 
da Reforma da Previdência 
Estadual que vai mexer na 
contribuição dos servidores 
públicos, a outra é a votação 
do projeto de Lei conhecido 
como “Cota Zero”, que im-
plica no transporte de pesca-
do em Mato Grosso.

“São decisões para que 
o estado de Mato Grosso não 
fique inadimplente com nin-
guém e nem vá a falência e, 
principalmente, para que as 
pessoas possam ter um futu-
ro mais digno. Tanto as que 
já estão no mercado de tra-
balho quanto para seus filhos 
que um dia irão ocupar estes 
cargos”, discursou Botelho.
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RESPONSABILDIADE TRANSFERIDA

Bolsonaro culpa 
governadores por 
alta no combustível

EFETIVO AUMENTADO

Segurança na fronteira irá 
receber novos investimentos

Presidente questiona governadores 

Mendes pede transparência na cobrança 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), utilizou 
de sua conta oficial no Twit-
ter para na tarde de domingo 
(02), culpar os governadores 
dos 26 estados, mais o go-
vernador do Distrito Federal 
pelo aumento no preço dos 
combustíveis.

Bolsonaro em cinco 
postagens disse que os che-
fes dos executivos locais não 
estão admitindo perder re-
ceita, mesmo com a queda 
nos valores cobrados nas re-
finarias. 

Em sua primeira publi-
cação, o presidente disse ter 
abaixado pela terceira vez 
o preço do combustível nas 
refinarias, mas que os preços 
nos postos não acompanha-
ram a queda e questionou o 
porquê, deixando a entender 
é a culta é dos governadores.

“Pela 3ª vez consecu-
tiva baixamos os preços da 
gasolina e diesel nas refina-
rias, mas os preços não dimi-
nuem nos postos, por que?”.

No post seguinte, ele 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na última sexta-feira 
(31), aconteceu em Pontes e 
Lacerda (443 km de Cuiabá), 
cerimônia de posse de 29 no-
vos policiais rodoviários fe-
derais, para ajudar no moni-
toramento e fiscalização dos 
5.038 km de malha federal. 
Além do aumento do efeti-
vo em 50% para os próximos 
três anos a PRF conta tam-
bém com investimentos que 
superam os R$ 100 milhões 
em infraestrutura e moder-
nização dos equipamentos. 
O deputado estadual Dr. 
Gimenez (PV), representou 
a Assembleia Legislativa na 
cerimônia e afirmou o com-
promisso do Legislativo em 
contribuir com a melhoria 
da segurança pública no es-
tado. 

“Quando falamos em 

mesmo responde: “Porque 
os governadores cobram, em 
média 30%, de ICMS sobre 
o valor médio cobrado nas 
bombas dos postos e atuali-
zam apenas de 15 em 15 dias, 
prejudicando o consumidor”. 
Na sequência, o presidente 
promete tentar “mudar a le-
gislação por lei complemen-
tar, de modo que o ICMS 
seja um valor por litro e não 
mais pela média dos postos”. 
Depois, emenda com uma 
provocação. “E agora? Em 
quanto tempo? Como fica o 
interesse dos governadores? 
Etc …”.

Em outra postagem o 
presidente chegou a dizer 
que os governadores não 
admitem perder receita, por 
isso os preços não caem. 
“Como regra, os governado-
res não admitem perder re-
ceita, mesmo que o preço do 
litro nas refinarias caia para 
R$ 0,50 o litro”, disse Bolso-
naro.

VENDA DE
ETANOL
Na semana passada, 

Bolsonaro já havia defendi-

segurança nessa região, não 
nos referimos apenas ao 
combate ao tráfico de dro-
gas e à criminalidade. Tam-
bém queremos contribuir 
com o desenvolvimento do 
Vale do Guaporé, que é hoje 
uma potência econômica no 
agronegócio e na pecuária. 
Para efetivar as ações ne-
cessárias, tem que ser feito 
um trabalho a quatro mãos, 
unindo governos estadual, 
federal, bancada estadual e 
federal”, disse o parlamentar.  
Superintendente da PRF em 
Mato Grosso, Francisco Élcio 
Lima Lucena destacou a im-
portância do apoio do Poder 
Legislativo na busca de in-
vestimentos para o setor.

“A atuação dos nossos 
parlamentares é fundamen-
tal para que possamos conse-
guir todos os investimentos 
necessários para o projeto 
que temos de estar presente 

do a venda direta do etanol 
sem a participação de inter-
mediários. “Nós baixamos 
em 3% em média o preço dos 
combustíveis nas refinarias. 
Mas na bomba aumentou de 
preço“, reclamou.

GOVERNADORES
RESPONDEM
Após declaração do 

presidente Bolsonaro, os 
governadores começaram a 
se articular para apresentar 
uma resposta. Ela veio no fi-
nal da tarde de ontem (03). 
Em carta divulgada pelo go-
vernador de São Paulo, João 
Dória (PSDB) e assinada por 
22 governadores [inclusive o 
governador Mauro Mendes 
(DEM-MT) ], eles reafirmar 
que o ICMS é a principal re-
ceita dos estados para que se 
tenha a manutenção de ser-
viços essenciais. E declaram 
ter o interesse na diminuição 
dos preços dos combustíveis, 

mas que o debate deve ser 
feito nos fóruns institucio-
nais. “Os governadores têm 
enorme interesse em viabi-
lizar a diminuição do preço 
dos combustíveis. No entan-
to, o debate acerca de me-
didas possíveis deve ser fei-
to nos fóruns institucionais 
adequados e com os estudos 
técnicos apropriados”, diz a 
carta.

Na visão dos governa-
dores o presidente se utiliza 
de postura populista ao colo-
car toda a culpa nos estados e 
que Bolsonaro deveria traba-
lhar para reduzir também os 
tributos federais.

A expectativa é que ou-
tros governadores integrem 
a lista também. Até o fecha-
mento desta edição, partici-
pam do comunicado conjun-
to os governadores de: SP, RJ, 
MA, AP, PI, SE, ES, BA, RS, 
MT, PA, SC, PR, AL, MS, RN, 
PE, RR, CE, AM, MG, PB.

em 100% das nossas rodo-
vias, com monitoramento 24 
horas, o que contribuirá in-
clusive com a diminuição no 
número de acidentes e mor-
tes no trânsito”. 

A partir de recursos do 
Ministério da Segurança Pú-
blica, Mato Grosso será con-
templado no próximo ano 
com uma aeronave mista, 
que atenderá tanto questão 
médica, quanto o combate à 

criminalidade (Koala), com 
capacidade para levar até 
duas pessoas, condições de 
fazer voos noturnos, atender 
combate a incêndios e ainda 
capturar imagens na mata de 
pessoas que estão se movi-
mentando. “É uma aeronave 
nova, com custo de aproxi-
madamente R$ 30 milhões, 
porém possui alta capacida-
de tecnológica”, acrescentou 
o superintendente.
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Frete de retorno já tem refletido diretamente no bolso do produtor 

Terminal ferroviário diminui preço
do transporte de fertilizantes
DA REPORTAGEM

G1-MT

O terminal ferroviário 
em Rondonópolis tem bara-
teado o custo do transporte 
de fertilizantes que saem do 
sudeste com destino a Mato 
Grosso. Só no ano passado, o 
volume de fertilizantes nesta 
rota foi duplicado. Pela fer-
rovia foram transportadas 
1,7 milhão toneladas de insu-
mos. Se essa mesma quanti-
dade de produtos viesse por 
meio de caminhões, seriam 
necessárias cerca de 38 mil 
cargas.

Na fazenda de Osvaldo 
Pasqualotto, em Rondonó-
polis, ele espera 60 sacas por 
hectare, produtividade que 
considera alta e resultado de 
alguns cuidados que ele ado-
tou, começando pela aduba-
ção do solo. Nos mil hectares 
que cultivou, foram usadas 
nesta safra 750 toneladas de 
fertilizantes. “Fertilizantes 
sólidos que a gente usa aqui, 
é em torno de 500 kg de fós-
foro por hectare e 250 kg de 
cloreto de potássio. Então 
dá em torno de 750 kg por 
hectare. A gente acredita que 
vai ter uma boa colheita esse 
ano. A gente pode ver que 
soja está bonita”, disse.

A maioria dos produtos 
usados para o bom desenvol-
vimento das lavouras vem de 
fora e chegam em vagões que 
pertencem a uma empresa 

de transporte ferroviário. 
São os mesmos que levam os 
grãos de Mato Grosso para 
o porto de Santos, principal 
porta de entrada do fertili-
zante importado pelo Brasil 
e para onde Mato Grosso 
manda mais de 25 milhões 
de toneladas de grãos todos 
anos. O frete de retorno dos 
fertilizantes começou em 
2018 no intermodal e isso já 
tem refletido diretamente no 
bolso do produtor.

“Os preços dos adubos 
aqui na nossa região alcança-
ram nos últimos cinco anos 
os melhores patamares. Isso 
sim, devido a mercado e à 
otimização do frete. Então 
hoje nós estamos pagando 
menos no frete devido a li-
nha férrea”, diz Pasqualotto.

Para transportar hoje 
uma tonelada de fertilizantes 
por ferrovia, o produtor paga 
entre R$ 200 e R$ 240, de-
pendendo da época do ano. 
Pela rodovia o preço sobe, 
em média, 20%. O preço do 
adubo no estado é baseado 
na realidade de mercado de 
Rondonópolis, cidade onde 
chega a linha férrea e onde 
as grandes empresas que de-
têm esses produtos estão ins-
taladas.

“Mato Grosso recebe 
atualmente por ferrovia 33% 
dessa carga e existe oportu-
nidade e potencial para che-
garmos muito próximo dos 
100%”, diz Douglas Cunha de 

CHEGAM EM MT | O frete de retorno dos fertilizantes começou em 2018 no intermodal
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EM 12 ESTADOS

Leilões ofertam 
vendade 50 mil 
ton de milho

FEVEREIRO

Aneel define que 
conta de luz não 
terá cobrança extra

A primeira ocorrerá no dia 5 de fevereiro 

Aumento se deve à maior participação nas compras de duas 
grandes multinacionais 

Não haverá custo extra, esse mês... 

DA REPORTAGEM

Pequenos criadores de 
aves, suínos, bovinos, ovi-
nos, caprinos e peixes, além 
de cooperativas e indústrias 
de ração, terão mais opor-
tunidade para comprar mi-
lho da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
com as próximas operações 
de abastecimento a serem 
realizadas pela estatal.

A primeira ocorrerá 
no dia 5 de fevereiro, com a 
oferta de 50 mil toneladas de 
milho para venda direta por 
meio de leilão. Nessa mo-
dalidade podem participar 
todos os segmentos de cria-
dores de animais, incluindo 

EM 2019

Matupá entra no Top 10 
de exportadores no estado
DA REPORTAGEM

Matupá está entre as 
cidades de Mato Grosso que 
mais registraram aumen-
to no valor de exportações 
em 2019. Segundo dados do 
Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços 
(MDIC) o valor subiu de U$ 
142 milhões em 2018 para U$ 
464 milhões no ano passa-
do, representando um cres-
cimento percentual de 225 
pontos. Os novos números 
fazem o município saltar da 
17ª para a 10ª colocação no 
ranking de exportadores es-
taduais, com 3% das vendas, 
superando Lucas do Rio Ver-
de, que caiu para a 11ª posi-
ção.

A novidade não é sur-
presa para o presidente do 
Sindicato Rural de Matupá, 
José Fidelis. Ele explica que 
o aumento se deve à maior 
participação nas compras 
de duas grandes multinacio-
nais instaladas no município 
e que passaram a absorver 
a produção das cidades vi-
zinhas, como Colíder, Nova 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou que a bandeira tari-
fária de fevereiro será ver-
de, ou seja, não haverá custo 
extra na conta de luz para 
os consumidores. Segundo 
a agência, o mês deverá ser 
chuvoso nas áreas onde es-
tão localizados os principais 
reservatórios das hidrelétri-
cas e o custo de geração de 
energia será menor. Dessa 
forma, não haverá necessi-
dade de acionamento das 
usinas termoelétricas, que 
custam mais para gerar 
energia.

Canaã do Norte e Alta Flo-
resta, numa área de aproxi-
madamente 160 mil hectares 
plantados.

“Tende a crescer um 
pouco mais. Logicamente 
que não vamos chegar aos 
números dos maiores expor-
tadores, mas temos potencial 
para aumentarmos estes nú-
meros ainda este ano”, pon-
tuou ao site Só Notícias.

De acordo com o pro-
dutor, a vocação agrícola de 
Matupá é visível e estampa-
da na cidade. Atualmente, 
são 60 mil hectares de área 
plantada, mas um novo le-
vantamento do Instituto Ma-
to-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) será di-
vulgado em breve e a expec-
tativa é de que o espaço para 
plantio seja maior. 

É justamente na aber-
tura de novas áreas para o 
plantio, convertendo o pas-
to da pecuária em área agri-
cultável na região do Vale do 
Peixoto, que Fidelis aposta 
para a região assumir posição 
de maior protagonismo em 
Mato Grosso.

Criado pela Aneel, o 
sistema de bandeiras tari-
fárias sinaliza o custo real 
da energia gerada, possibi-
litando aos consumidores o 
bom uso da energia elétrica. 
O cálculo para acionamento 
das bandeiras tarifárias leva 
em conta, principalmen-
te, dois fatores: o risco hi-
drológico (GSF, na sigla em 
inglês) e o preço da energia 
(PLD).

As bandeiras tarifá-
rias funcionam da seguin-
te maneira. As cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração, sen-

do a bandeira vermelha a 
que tem um custo maior e a 
verde, o menor. Os recursos 
pagos pelos consumidores 
vão para uma conta especí-

fica e depois são repassados 
às distribuidoras de energia 
para compensar o custo ex-
tra da produção de energia 
em períodos de seca.

as cooperativas e indústrias.
Entre os requisitos para 

a participação está a exi-
gência do participante ser 
cadastrado junto à Bolsa de 
mercadorias por meio da 
qual pretenda realizar a ope-
ração. Outra necessidade é 
ter o registro junto ao Siste-
ma de Cadastro Nacional de 
Produtores Rurais (Sican). 
Com relação ao preço para 
venda, será divulgado com 
a antecedência mínima de 
dois dias.

No dia 6 de fevereiro, 
será a vez dos leilões para 
a contratação de frete para 
a remoção de 23.106 to-
neladas de milho do Mato 
Grosso a diversos armazéns 

instalados em 12 estados do 
país. Esse quantitativo deve-
rá abastecer as unidades da 
Conab que vendem o milho 

para pequenos criadores de 
animais por meio do Pro-
grama de Vendas em Balcão 
(ProVB).

Oliveira, gerente de termi-
nais. É por isso que o termi-
nal de fertilizantes dentro do 
intermodal de Rondonópolis 
funciona 24 horas. São duas 
linhas férreas que permitem 
a estrutura atender até oito 
vagões ao mesmo tempo na 
hora de descarregar o produ-

to. Por ano, a moega tem ca-
pacidade para até 7,5 milhões 
de toneladas de fertilizantes, 
ou mais de 300 vagões por 
dia. É a mais produtiva do 
país nessa modalidade.

Hoje chegam ao termi-
nal de Rondonópolis oito ti-
pos diferentes de fertilizan-

tes que vêm de países como 
a Rússia, Bielorússia, China, 
Marrocos, Estados Unidos 
e Canadá. Entre esses pro-
dutos, a ureia, o cloreto de 
potássio e sulfato de amô-
nia. Tudo que é descarrega-
do sobe para o armazém por 
correias transportadoras que 

levam os fertilizantes para 
serem estocados em oito bo-
xes. Esses produtos seguem 
para fazendas por estradas. 
Por isso, o movimento de ca-
minhões é intenso. Por dia, a 
capacidade é pra carregar até 
400 caminhões, o equivalen-
te a 12,4 mil toneladas.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 

VENDAS

COMUNICADO: Sr. Jaimison Mendonça Pestana - CTPS 
099358 - série 00031 – MA. Esgotados nossos recursos 
de localização e tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr. Jaimison Mendonça Pestana, 
portador da CTPS 099358 - série 00031-MA, a compare-
cer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou 
justificar as faltas desde 01/10/2019, dentro do prazo de 
48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindi-
do, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. MARCELO FAVORETTO DE OLIVEIRA 
CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI. Avenida Candido Por-
tinari – Quadra 3 – Lote 2. – Jardim Portinari, Sinop - MT.

A SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A, inscri-
ta no CNPJ 95.391.876/0001-12 estabelecida na Rodovia 
Vereador Admar Bertolli nº 6.159, Jardim Marambaia, CEP 
83506-430, no Município de Almirante Tamandaré – PR re-
quereu junto a Secretária do Meio Ambiente de Sinop/MT 
a alteração contratual para SANETRAN - SANEAMENTO 
AMBIENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ 95.391.876/0010-03 
estabelecida na Ruas dos Manacás nº 911, Setor Indus-
trial Sul, CEP 78.557-478, no Município de Sinop – MT. 
Declara também a empresa, SANETRAN - SANEAMENTO 
AMBIENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ 95.391.876/0010-03 
estabelecida na Ruas dos Manacás nº 911, Setor Industrial 
Sul, CEP 78.557-478, no Município de Sinop - MT, torna 
Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente/MT a Renovação da Licença de Opera-
ção - LO, onde está sendo desenvolvido a ATIVIDADE DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO-
MICILIARES E COMERCIAIS na Zona Urbana da Cidade 
de Sinop MT, não foi determinado EIA/RIMA.

TANGARA CENTRO AUTOMOTIVO, CNPJ n° 
35.033.910/0001-55,torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção e 
reparação de veículos automotores (automóveis, tratores 
etc.), localizada na Rua Dirson Jose Martini, N.225,  Bairro 
Distrito Industrial, município de SINOP-MT.

ROCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, 
CNPJ: 35.359.960/0001-27, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso - MT – SAMA: a Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI) da atividade de: 41.10-7-00 - Incorporação 
de empreendimentos imobiliários (Condomínio Residencial 
Comoditá). Endereço: Lote urbano 37/05A Bairro: Lote-
amento Gleba Sorriso. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli (66)9.99766751).

Caovilla Transportes e Armazéns Gerais Ltda, CNPJ 
21.318.273/0001-59, torna público que requer junto a 
SEMA,  Alteração de Razão Social e desmembramento do 
processo nº 209681/2015, e a obtenção das Licenças Pré-
via e de Instalação de Ampliação e a Licença de Operação  
da área total, da Fábrica de Ração Extrusada da área total 
construída de 1.578,45 m², passando de Neimar Antonio 
Caovilla para Caovilla Transportes e Armazéns Gerais 
Ltda, localizada na Fazenda Lote 24, Projeto de Assenta-
mento Santa Irene, Ipiranga do Norte-MT.

Fiagril Ltda, CNPJ nº 02.734.023/0034-13, torna público 
que requer junto a SEMA, a Obtenção das Licenças Pré-
via, de Instalação e de Operação de Ampliação, de uma 
área de 654,70 m² utilizada para a atividade de Comércio 
Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes 
e Corretivos de Solo, localizada na Av. Periférica, 312, Bair-
ro Regional no município de Matupá/MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

DIANA DE CARVALHO ALMEIDA, inscrita sob o CNPJ 
27.775.711/0001-94. Torna-se público que requereu junto à 
SMADS – Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop o pedido da Alteração da Razão So-
cial para ALEXANDRE SANITA 05228477144 – FÓRMULA 
CAR - MEI, inscrita sob o CNPJ 35.845.033/0001-17, para 
a atividade principal de Serviços de lavagem, lubrificação 
e polimento de veículos automotores, sito a Avenida das 
Itaúbas 680, bairro Jardim Celeste, CEP 78.556-710, muni-
cípio de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA.

EMPRESA RESULTADO  
Associação Pró-Saúde do Parecis GRAU INSATISFATóRIO  

Instituto Social Saúde Resgate à Vida GRAU SATISFATóRIO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
AVISO DE RESULTADO  

DE JULGAMENTO TÉCNICO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 021/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, por 
meio da Comissão Especial de Seleção e Julgamento de Chamamento 
Público, instituída pela Portaria nº 600/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados o RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA 
dos Planos de Trabalho apresentados pelas empresas: Associação Pró-
Saúde do Parecis e Instituto Social Saúde Resgate à Vida.

 
Após a 

análise dos Planos de Trabalho apresentados pelas empresas, 
conforme solicitado no Edital de Chamada Pública nº021/2019, a 
Comissão julga:

 

Ficando aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, para que sejam 
apresentadas as razões de recurso quanto ao Parecer da Comissão.

 Campo Novo do Parecis -
 
MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Noely Negrão de Oliveira Rodrigues
 Presidente da Comissão

 

 
 

01,04/02/2020 

 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000136-40.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CLOVIS SVERSUT, EVANA JACINTA TIRAPELLE 
SVERSUT, MARCELO 
MARCOS SVERSUT, LEILA DENISE DUBIELLA SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE 
SVERSUT, CHRISTIANE 
CARDERELLI SVERSUT 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: PEDRO HENRIQUE GONCALVES 
 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 1,5407ha, parte de um todo maior de 938,9618ha 
conhecido como “FAZENDA SÃO PEDRO”, localizada no Município de Itaúba/MT, objeto 
da matrícula n. 14.034, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Colider/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 
80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 15.180,00. Ficam CIENTES e 
INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS 
INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à 
publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 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 21/02/2020 às 10:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS 
EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, 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, 03 de Fevereiro de 2020.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo - JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020 – SRP 02/2020 

Processo Administrativo Licitatório Nº 10/2020 
 
A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de apoio, 
nomeada através da portaria Nº 03/2020, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 02/2020 - SRP 02/2020, 
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. Com abertura marcada para o dia 
31/01/2020 e homologada no dia 03/02/2020, teve como vencedor a empresa: 

 
• AUTO POSTO FALCAO LTDA ME cadastrada no CNPJ nº 07.008.914/0001-

48, por apresentar o valor de R$ 898.087,50 (oitocentos e noventa e oito mil 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

 
Santa Carmem, 03 de fevereiro de 2020. 

 
MAITÊ SEHNEM 

Pregoeira 
Portaria nº 03/2020 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT torna 
publico aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital, planilha orçamentaria e cronograma 
físico financeiro da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, Objetivando a Contratação de 
empresa especializada para execução da obra na construção do posto de saúde, 
localizado na Avenida das Primaveras, Lote 02, Quadra 37 – MT no Distrito Piratininga 
município de Nova Ubiratã-MT. Nova Ubiratã - MT, 03 de fevereiro de 2020.  
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT torna 
publico aos interessados a PRORROGAÇÃO da Licitação modalidade Tomada de Preços 
nº 002/2020 objetivando a Contratação de empresa especializada para execução da obra 
na construção do posto de saúde, localizado na Avenida das Primaveras, Lote 02, Quadra 
37 – MT no Distrito Piratininga município de Nova Ubiratã-MT. Que ocorreria no dia 17 de 
fevereiro de 2020 as 08h00, em virtude da RETIFICAÇÃO do Edital, Planilha 
Orçamentaria e Cronograma Físico Financeiro. O novo julgamento do presente certame 
será às 08h00, do dia 21 de fevereiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada 
na Rua Pará nº 1850, Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-MT. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da Prefeitura ou 
obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - MT, 03 de fevereiro de 2020. 
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT torna 
publico aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital, planilha orçamentaria e cronograma 
físico financeiro da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, Objetivando a Contratação de 
empresa especializada para execução da obra na construção do posto de saúde, 
localizado na Avenida das Primaveras, Lote 02, Quadra 37 – MT no Distrito Piratininga 
município de Nova Ubiratã-MT. Nova Ubiratã - MT, 03 de fevereiro de 2020.  
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT torna 
publico aos interessados a PRORROGAÇÃO da Licitação modalidade Tomada de Preços 
nº 002/2020 objetivando a Contratação de empresa especializada para execução da obra 
na construção do posto de saúde, localizado na Avenida das Primaveras, Lote 02, Quadra 
37 – MT no Distrito Piratininga município de Nova Ubiratã-MT. Que ocorreria no dia 17 de 
fevereiro de 2020 as 08h00, em virtude da RETIFICAÇÃO do Edital, Planilha 
Orçamentaria e Cronograma Físico Financeiro. O novo julgamento do presente certame 
será às 08h00, do dia 21 de fevereiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada 
na Rua Pará nº 1850, Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-MT. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da Prefeitura ou 
obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - MT, 03 de fevereiro de 2020. 
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

AVISO DE RESULTADO da Tomada de preço para obras, serviços de 
engenharia ou materiais para obras/manutenção Nº 00000001/2020. O 
Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 29 de Janeiro 2020, com 
início às 08:00hs, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de baias e cercamento da cavalaria do 1º (primeiro) esquadrão 
independente de policiamento montado de Nova Mutum, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto da qual foi vencedora a empresa: Item 835574, 
ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 118.681,43.
Nova Mutum - MT, 3 de Fevereiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020

REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual locação de banheiros 
químicos. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 17 de fevereiro 
de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas. Nova Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado 
pelo site: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 03 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 004/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2020, regida pela 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM 
RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, MEIO FIO E FABRICAÇÃO DE TUBOS; ADUELAS 
PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E CÓRREGOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08hs do dia 14 de Fevereiro de 2020, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
 
Peixoto de Azevedo, 03 de fevereiro de 2020. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

PREGÃO - ADESÃO N° 015/2020
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PORTO VELHO/RO, SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
DE GASTOS PUBLICOS – SGP, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 
N.º 066/2019. PROCESSO N.º 02.00478/2018, PARA AQUISIÇÃO DE 
MAQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL PELO SISTEMA A FRIO E MATERIAL DE CONSUMO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL DO 
MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE 
REFERENCIA (ANEXO I)”, mediante as condições estabelecidas no 
Edital, conforme Termo de Referência, que teve como vencedoras as 
empresas: INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA., CNPJ N.º 
53.524.443/0001-48, SENDO ADERIDO AO LOTE 01 - ITEM - 1 – 
MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (PINTURA DE FAIXA; GUIAS 
DE SARJETAS; POSTES; ZEBRADOS; FAIXAS DE PEDESTRES; 
SETAS; LEGENDAS E OUTROS). TOTALMENTE NOVA E COM AS 
DEVIDAS GARANTIAS, DOTADA DE PISTOLAS MECÂNICAS, 
MANUAL E ESPALHADORES DE MICROESFERA GENUINAMENTE 
NACIONAIS, NO QUANTITATIVO DE 1 UNIDADE - VALOR UNITÁRIO 
DE R$ 210.000,00; ITEM 2 - CARRETA ESPECIFICA COM RAMPAS DE 
ACESSO PARA SUBIDA E DESCIDA E PONTOS DE FIXAÇÃO PARA O 
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE 
DOCUMENTADA E LICENCIADA PELO DETRAN/RO E COMPATÍVEL 
COM O ITEM 1, NO QUANTITATIVO DE 1 UNIDADE - VALOR UNITÁRIO 
DE R$ 16.000,00; ITEM 3 - CONJUNTO APLICADOR PARA FAZER 
PINTURA MANUAL DE ZEBRADOS, PASSAGEM DE PEDESTRES, 
LEGENDAS E OUTROS ACESSÓRIOS EXTRAS, COMPATÍVEL COM O 
ITEM 1, NO QUANTITATIVO DE 1 UNIDADE - VALOR UNITÁRIO DE R$ 
11.000,00; e COMERCIAL GOIS EIRELI ME., CNPJ N.º 
19.248.658/0001-45, SENDO ADERIDO AO LOTE 10 - KIT GABARITOS 
EM CHAPA GALVANIZADA COM ALTURA DE 1,60M LARGURA 0,40M 
CONTENDO AS SEGUINTES LETRAS: “A” “E” “P” “R” “I” “D” “O” “S” “M” 
“T” “X” “C” “G” “L” “K” “H” “2” “3” “4” “0” “6” (KIT CONTENDO 21 ITENS 16 
LETRAS 5 NÚMEROS) SETAS NO PADRÃO DENATRAN: SETA 
ESQUERDA () - SETA DIREITA () - SETA RETA () E FAIXA DE 
PEDESTRES SENDO: 04 GABARITOS EM DESENHOS: SETA 
ESQUERDA / DIREITA, RETA, FAIXA DE PEDESTRES E CADEIRANTE, 
QUANTITATIVO DE 1 KIT - VALOR UNITÁRIO DE R$ 7.475,00 – VALOR 
GLOBAL DA ADESÃO R$ 244.475,00.

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE LICITAÇÃO

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 005/2020, 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 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E CALÇADAS NA PRAÇA DO DISTRITO 
DE PRIMAVERA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 20 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
Comissão Permanente de Licitação

Marisete M. Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 2/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
SEMENTES, SACOS PARA MUDAS, INSETICIDAS, ALEVINOS E 
COLMEIAS PARA USO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE' CONFORME A SEGUIR COLERAUS 
OCHOA & OCHOA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 08.696.447/0001-59 ITENS 
VENCEDORA - 836006 - R$14,10, - 836005 - R$13,50, - 836004 - 
R$188,00, - 836012 - R$22,15, - 836013 - R$25,90, - 836014 - R$32,00, 
JOAO VALMIR AGOSTINI CNPJ/CPF Nº 18.847.793/0001-44 ITENS 
VENCEDORA - 836242 - R$129,00, BC AGRO COMERCIO DE 
SEMENTES EIRELI CNPJ/CPF Nº 29.220.447/0001-58 ITENS 
VENCEDORA - 836000 - R$73,13, - 836002 - R$134,06, - 836001 - 
R$52,16, VALOR TOTAL GERAL R$77.169,85.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2019

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 115/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CONES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TACHAS, 
TACHÕES, SUPORTE DE PLACAS, TINTAS VIÁRIAS, SOLVENTES E 
MICROESFERA PARA ATENTER AS DEMANDAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)' CONFORME 
A SEGUIR FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA CNPJ/CPF Nº 
08.992.911/0001-54 ITENS VENCEDORA - 836662 - R$700,00, - 836653 
- R$119,80, - 836656 - R$3,90, - 836655 - R$12,90, - 836650 - R$246,75, - 
836661 - R$161,44, - 836651 - R$254,00, ADEVALDO NOVAIS SILVA ME 
CNPJ/CPF Nº 37.554.003/0001-87 ITENS VENCEDORA - 836647 - 
R$37,00, - 836652 - R$139,00, GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 02.330.299/0001-78 ITENS VENCEDORA - 836706 - 
R$128,00, CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO COMERCIAL E 
SERVIÇOS LT CNPJ/CPF Nº 09.525.549/0001-74 ITENS VENCEDORA 
- 836707 - R$50,00, - 836658 - R$10,00, SALE SERVICE INDUSTRIA 
COMERCIO E SERVICOS DE SINA CNPJ/CPF Nº 00.304.942/0001-63 
ITENS VENCEDORA - 836649 - R$175,98, - 836648 - R$162,50, VALOR 
TOTAL GERAL R$926.541,00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N° 2/2020

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 116/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E 
ROEDORES, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE FORROS DAS 
DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)' CONFORME 
A SEGUIR ANALICE MARANGONI EIRELI CNPJ/CPF Nº 
28.955.196/0001-97 ITENS VENCEDORA - 835913 - R$0,06, - 835920 - 
R$221,06, - 835921 - R$240,00, - 835916 - R$244,25, - 835918 - 
R$210,00, W.K.F DEDETIZADORA EIRELI CNPJ/CPF Nº 
13.255.330/0001-70,  ITENS VENCEDORA - 835912 - R$0,07, - 835931 - 
R$0,85, VALOR TOTAL GERAL R$66.981,84.

AVISO DE RESULTADO

Marisete M. Barbieri
Pregoeira
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Empate deixa Cuiabá isolado
na liderança do Estadual
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Corinthians tem pos-
turA 3ª rodada do Campeo-
nato Mato-grossense 2020 
teve apenas três partidas, vis-
to que União x Sinop e Ara-
guaia x Luverdense jogarão 
apenas no dia 22 de feverei-
ro em virtude de as equipes 
de Rondonópolis e Lucas do 
Rio Verde terem compro-
misso no meio de semana 
pela Copa do Brasil.

Com isso, quem jogou 
no domingo (2) levou ligeira 
vantagem quanto à possibili-
dade de subir na tabela. Foi 
o que aconteceu com o Cuia-
bá, que acabou ficando no 0 
a 0 com o Operário-VG, na 
Arena Pantanal, mas com o 
ponto somado se isolou na 
liderança com 10. O Chicote 
da Fronteira agora tem 7 e é 
o quarto colocado.

Outra equipe que aca-
bou tropeçando ao empatar 
em casa, mas também subir 
na classificação, foi o Nova 
Mutum. A equipe do Mé-
dio Norte mato-grossense 
recebeu o Mixto no Estádio 
Waldir D. Wons e ficou no 
1 a 1. Rafael abriu o placar 
para os donos da casa, mas 
Magno ‘El Mago’ Costa em-
patou e deu números finais. 
O NMEC é o terceiro, com 
7 pontos, enquanto o Mixto 
subiu uma posição e é o sex-
to com 4.

Quem desencantou 
nesta rodada foi o Poconé. 
Jogando no Estádio Neco 
Falcão, a equipe finalmente 
saiu do zero e venceu o Dom 

MATO-GROSSENSE 2020| Apenas 3 jogos foram realizados em virtude de compromissos pela Copa do Brasil
Foto: Divulgação Foto: assessoria

Foto: assessoria

LIBERTADORES

Corinthians está pronto para
chegar à fase de grupos

BE PATIENT?

Desta vez, Neymar está coberto de razão

Foto: Divulgação

Everaldo e Janderson comemoram gol diante do Santos

Foto: gonzalo Fuentes

Neymar foi advertido pela arbitragem após lambreta

DA REPORTAGEM

Mauro Boselli ficou pis-
tola com Janderson, e é 
compreensível, afinal o Co-
rinthians teve que jogar 45 
minutos de um clássico con-
tra o Santos com um jogador 
a menos, a poucos dias da es-
treia na Libertadores. E teve 
que correr muito mais do 
que planejava.

Mas vale a pena olhar 
para o copo meio cheio: às 
vésperas de uma decisão que 
pode decidir o futuro do clu-
be no ano, contra o Guaraní, 
do Paraguai, o time apren-
deu na marra a se defender 
com um a menos. Por mais 
que a pré-temporada não 
tenha sido a ideal, o Corin-
thians fez o possível para 
transformá-la em algo útil.

O técnico Tiago Nunes 
pôs os reforços para jogar: 
Luan deu pistas de como e 
onde pode render melhor e 
já parece que Victor Cantillo 
joga há anos no Corinthians, 
tamanha sua facilidade para 
encontrar companheiros 
com passes longos (Fagner 
agradece) e sua desenvol-
tura para falar e orientar o 

DA REPORTAGEM

Neymar tem vários defei-
tos, mas descontadas aquelas 
simulações ridículas, nin-
guém discute que é um jo-
gador espetacular. Um dos 
três melhores jogadores do 
planeta. Pode falar do cabe-
lo dele, da marra, dos parças, 
enfim, ninguém é obrigado a 
curtir a Neymarlândia. Mas, 
dentro de campo, o sujeito 
joga demais.

Então, quando ele resol-
ve dar uma lambreta num 
adversário e o árbitro boçal 
mostrar amarelo para ele, 
quem gosta de futebol deve-
ria fazer coro com Neymar e 
mandar um “vai para a casa 
do caramba” para o sopra-
dor francês. Nem é a jogada 
que eu mais curto dentro de 
campo, acho até que Ney-
mar pode fazer coisas ainda 

time quando não tem a bola. 
Cantillo dirige o time, e isso 
é uma boa notícia. Contra 
o Santos, Boselli fez mais 
uma boa partida. Esteve bem 
no centro do ataque e me-
lhor ainda quando saiu de lá 
para ajudar na armação. Foi 
dele o passe para o gol de 
Janderson, um lançamento 
que nem ele e nem nós es-
távamos acostumados a ver. 
Quanto mais joga (e mais 
treina) mais repertório o Co-
rinthians tem. Luan não con-
seguiu repetir seus melhores 
momentos, mas nunca se 
omitiu, nunca se escondeu, 
o que também é boa notícia. 
Fagner se encarregou de dar 
a outra boa notícia para Tia-
go Nunes. Não ofereceu ris-
cos ao time nas poucas vezes 
que o Santos atacou por ali, e 
foi provavelmente a melhor 
alternativa ofensiva quando 
os caminhos se fechavam. 
No lance do primeiro gol do 
clássico, fez um cruzamento 
de esquerda incomum (para 
dizer o mínimo) para um 
lateral direito. O primeiro 
jogo contra os paraguaios 
será nesta quarta, às 20h30, 
em Assunção.

RECORDES

Liverpool está a seis
vitórias de título
DA REPORTAGEM

Chegamos naquele mo-
mento em que é inevitável 
admitir a enorme possibili-
dade do título do Liverpool 
no Campeonato Inglês - para 
não dizer que é questão de 
tempo. Seria, ou será, como 
preferir, o primeiro troféu da 
Premier League, tão perse-
guido desde a criação do tor-
neio em 1992/93, a acabar no 
museu dos Reds.

Passadas 25 rodadas, a 
vantagem do time de Jür-
gen Klopp é de 22 pontos 
para o vice-líder Manchester 
City. Esta é a maior diferen-
ça entre primeiro e segundo 
já registrada na história do 
Inglês. Restam 13 jogos, ou 
39 pontos em disputa, o que 
significa que os comandados 
de Pep Guardiola, com 51 
pontos, só podem chegar aos 
90. Ou seja: o Liverpool, com 
73, precisaria de mais 18 para 
alcançar o número mágico 
de 91 sem depender de nin-
guém. Estamos falando de 
apenas seis vitórias em 13 ro-
dadas para quem venceu 24 
em 25. Ou 33 vezes nas últi-

Bosco por 2 a 1, conquistan-
do seus primeiros pontos 
na classificação e deixando 
a zona de rebaixamento. Os 
gols foram marcados por 
Wagner e Bruninho, enquan-
to Matheus descontou para o 
Azulão da Colina. Araguaia e 
Luverdense, que inclusive se 
enfrentarão após o Carnaval 
em rodada atrasada, estão 
atualmente compondo o Z2 
do Estadual. A equipe de Lu-
cas somou apenas um ponto, 
enquanto o Araguaia acumu-
la três derrotas.

COPA DO BRASIL
A semana não tem ro-

dada do Estadual, mas três 
equipes mato-grossense en-
tram em campo pela primei-
ra fase da Copa do Brasil. En-
quanto o Cuiabá, campeão 
da Copa Verde 2019, entra 
apenas nas oitavas de final, 
União, Luverdense e Ope-
rário encaram adversários 
complicados por uma vaga 
na próxima fase.

Entre os mato-grossen-
ses desta fase, o melhor co-
locado é o Luverdense, que 
viaja até o Nordeste para en-
frentar o Bahia de Feira, na 
Arena Cajueiro, nesta quar-
ta-feira (5), às 19h30. Quem 
passar, encara Palmas ou Pa-
raná.

No mesmo dia, o Ope-
rário-VG recebe o Santa 
Cruz, na Arena Pantanal, a 
partir das 20h30. O vence-
dor vai encarar quem passar 
entre União Rondonópolis e 
Atlético-GO, que jogam na 
quinta-feira (6), às 20h30, no 
Estádio Luthero Lopes. Cuiabá e Operário ficaram no 0 a 0 na Arena Pantanal 

Nova Mutum não saiu de empate com o Mixto em casa

Poconé desencantou ao bater o Dom Bosco por 2 a 1

melhores, mas a lambreta é 
dele. É um recurso que ele 
tem, gosta de fazer e é parte 
do jogo. É preciso ser muito 
espírito de porco, chato de 
plantão e prepotente para 
punir um jogador pelo pe-
cado capital da criatividade. 
Desta vez, Neymar está co-
berto de razão. Não dá para 
ter paciência. O burocrata 
francês mereceu.

No Brasil, algo parecido. 
Janderson, um garoto, faz 
um gol num clássico contra 
o Santos e leva o segundo 
amarelo. Foi expulso por ter 
se entregue à felicidade. No 
futebol brasileiro é proibido 
festejar com o povo. Parece 
ser um ato alérgico aos bu-
rocratas locais. Criam “reco-
mendações” para congelar a 
emoção. Transforme-se em 
robô e seja feliz no futebol 
nacional.
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A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que realizou através do site www.bllcompras.org.br o 
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MOVEIS E EQUIPAMENTOS inscrita no CNPJ Nª 86.729.324/0002-61 com 
valor total de R$ 37.471,11, MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 
inscrita no CNPJ Nª 17.353.208/0001-97 com valor total de R$ 6.393,49, 
LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ Nª 
13.201.732/0001-91 com valor total de R$ 3.285,04, ALFABRINK 
COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ Nª 
26.865.222/0001-60 com valor total de R$ 3.420,00 E DOMINIO COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS - EIRELI inscrita no CNPJ Nª 18.527.195/0001-98 com 
valor total de R$ 9.702,92.  Matupá – MT, 03 de fevereiro de 2020.   
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PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 
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Tipo: Menor Preço Por Item 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 18/02/2020, às 08H00, para REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE SOROLOGIA E 
EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. 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 das 
07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo 
Mundo, MT, 03 de fevereiro de 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

mas 34, contabilizando a reta 
final da temporada passada. 
São 100 pontos conquistados 
em 102 possíveis, como bem 
lembrou o Twitter oficial do 
clube após a goleada sobre 
o Southampton no último 
sábado. Se Liverpool e City 
vencerem os seus seis pró-
ximos jogos, os Reds garan-
tiriam matematicamente o 
título na 31ª rodada, contra o 
Crystal Palace, em Anfield. O 
que o destino aprontaria? No 
dia 4 de abril, pela 32ª rodada, 
o Liverpool visitará o City em 
Manchester. E, mesmo que já 
entre em campo campeão, 
terá alguns recordes impor-
tantes para perseguir até o 
fim da Premier League. Con-
fira quais recordes podem 
ser quebrados: jogos invictos 
(49); menos derrotas (0); pon-
tos ganhos num campeonato 
(100); mais vitórias (32); mais 
vitórias seguidas (18); mais vi-
tórias seguidas em casa (20); 
mais vitórias em casa (18); 
mais pontos em casa (55); 
mais vitórias fora (16); mais 
pontos fora (50); mais gols 
marcados (106); menos gols 
concedidos (15).
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes sugeriu, durante 
audiência pública entre Go-
verno do Estado e setores 
econômicos, que as farmá-
cias passem a publicar uma 
tabela com a composição de 
preços dos medicamentos. 
“Assim, o consumidor saberá 
claramente por quanto o me-
dicamento foi adquirido pelo 
farmacêutico, o valor que ele 
paga ao adquiri-lo, o valor do 
ICMS (Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços) cobrado sobre este medi-
camento e a margem bruta de 
lucro obtida pelo estabeleci-
mento. Com isso, evitaremos 
conflitos como vem aconte-
cendo por causa da revisão de 
benefícios fiscais concedidos 
ao setor”, disse o governador.

A afirmativa de Mauro 
Mendes foi uma resposta às 
reclamações do presiden-
te do Sincofarma (Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticas do 
Estado de Mato Grosso), Ri-
cardo Cristaldo, que taxou 
a Lei Complementar 631/19 
(que reviu a concessão de in-
centivos fiscais no Estado) de 
“super-reforma tributária”.

Corroborando o governa-
dor, o secretário de Estado de 
Fazenda, Rogério Gallo, con-
testou os argumentos do setor 
de que o recente reajuste nos 
preços dos medicamentos foi 

exclusivamente por causa da 
revisão dos benefícios fiscais. 
Ele apresentou como exem-
plo o analgésico Sedamed, 
que antes da LC 631/19 entrar 
em vigor já gerava uma mar-
gem bruta de lucro astronô-
mica ao setor. Esta margem 
de lucro, que em 2019 era de 
R$ 6,91, após a vigência das 
novas alíquotas do ICMS, au-
mentou para R$ 8,02. 

“Se a margem de lucro au-
mentou, o reajuste no preço 
do medicamento não pode 
ser exclusivamente do ICMS, 
porque, se fosse, ela perma-
neceria a mesma”, explicou. 
Rogério Gallo reafirmou que 
o exemplo do Sedamed foi 
em função dos valores de 
aquisição e venda do medi-
camento repassado pelo pró-
prio setor.

 “Não estamos inventando 
nada. Portanto, não vamos 
aceitar bravatas ou terroris-
mo”, afirmou. Disse ainda que 
aceita debater com o setor a 
questão dos remédios para 
pressão e diabetes, distribu-
ídos gratuitamente à popu-
lação de baixa renda, conhe-
cido como farmácia popular. 
“Mas, discordamos enfatica-
mente da afirmativa de que o 
governo estadual seja respon-
sável pelo aumento acima 
do reajuste do percentual do 
ICMS (Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços) revisto pela LC 631/19”, 
afirmou.

Foto: BomBeiros/Nova mutum

ALTA NOVA MUTUM

Ladrão furta creche, pula em lago
para fugir da polícia e é preso

VERA

Comércio ilegal de munições leva
Força Tática à descoberta de arsenal

CARNAVAL

MT Hemocentro 
busca doadores para 
reforçar estoque 
de sangue

Homem se jogou de uma altura de cinco metros para cair no lago
Foto: mayke toscaNo

Foto: Força tática

MT Hemocentro busca doadores para período de Carnaval 

Muitas armas foram apreendidas em Vera 

DA REPORTAGEM

Um homem foi preso 
na noite de domingo (2) de-
pois que pulou de uma altu-
ra de cinco metros e caiu em 
um lago em Nova Mutum. 
Segundo a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros, o sus-
peito, que não teve o nome 
divulgado, fugia da polícia. 
O suspeito teria furtado uma 
creche horas antes.

A situação ocorreu por 
volta de 18h no Centro de 
Nova Mutum. Os policiais 
militares perseguiam o sus-
peito pela cidade. O homem, 
ao perceber que estava en-
curralado, se jogou de uma 
altura de cinco metros para 
cair no lago. Os mergulhado-
res dos bombeiros fizeram 
buscas ainda no domingo, 
mas não o localizaram. Ho-
ras depois moradores viram 
o suspeito andando pelas 
ruas da cidade e chamaram 
a polícia. Ele foi localizado e 
preso.

DA REPORTAGEM

Em Vera, comércio ile-
gal de munições levou po-
liciais da Força Tática do 3º 
Comando Regional da Po-
lícia Militar à descoberta de 
um arsenal, no sábado (1º). 
No bairro Sol Nascente, em 
uma residência, os policiais 
prenderam um homem de 
59 anos por porte ilegal e 
apreenderam no local, seis 
espingardas de diversos 
modelos e calibres, além de 
uma pistola Glock G25 cali-
bre 380, 160 munições, um 
carregador, baleiro de cin-
tura e uma lanterna tática 
com laser.

Somente a pistola Glo-
ck custaria cerca de R$ 7 
mil. De origem australia-
na, automática, dispara até 
20 tiros por segundo. Já as 
espingardas custariam em 
torno de R$ 3 mil, cada. O 
suspeito, todas as armas e 
demais materiais apreendi-
dos foram entregues na De-
legacia de Polícia de Vera.

Essa foi a segunda 
grande apreensão de armas 
nas últimas 48 horas. Na 
sexta (31), como parte de 

DA REPORTAGEM

O MT Hemocentro in-
tensificou as campanhas de 
coleta de sangue para o mês 
de fevereiro devido à proxi-
midade do feriado prolonga-
do de Carnaval. Nesse perí-
odo, somado as festividades 
de fim de ano e férias esco-
lares, a expectativa é de uma 
diminuição de até 50% dos 
números de doadores.

Para mudar esse possí-
vel cenário, a diretora do MT 
Hemocentro, Gian Carla Za-
nela, informou diversas ati-
vidades que serão realizadas 
dentro do mês de fevereiro. 
No dia 15 (sábado), a unidade 
de coleta da Rua 13 de Junho, 
centro-sul, em Cuiabá, estará 

atendendo excepcionalmen-
te no período da manhã, a 
partir das 7h30 até às 12h.

Nesse dia, a equipe de 
atletas do time de futebol 
americano Cuiabá Arsenal 
vai comparecer para doar 
sangue. “A presença desses 
atletas nesse período de car-
naval já é um compromisso 
social de vários anos conse-
cutivos”, lembra Gian.

Nos dias 17, 18 e 19 a co-
leta externa vai ser realizada 
no Fórum de Cuiabá e no 
Tribunal Regional do Tra-
balho; já no dia 21 será feita 
somente no Tribunal Regio-
nal do Trabalho e, no dia 21, 
será no Tribunal de Justiça 
e no Tribunal Regional do 
Trabalho.

Foto: Divulgação

Consumidor saberia preço de venda, valor do ICMS cobrado, etc

Mauro sugere que farmácias publiquem
tabela com composição de preços
CLARAMENTE | Seria uma forma do consumidor saber claramente o custo de aquisição do medicamento

uma ação contra um roubo, 
a PM prendeu dois suspeitos 
e apreendeu cinco espingar-

das, um revólver calibre 38, 
munições de calibres 20, 38 
e 380, além de tubos de pól-

vora e chumbo. Essa ocor-
rência foi em Tangará da 
Serra.
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Joaninha se recupera 
após queda em Atibaia
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O atleta Gilmar Flores ( Joaninha) se re-
cupera bem após queda no Duelo de Motos 
ocorrido na cidade de Atibaia, interior de São 
Paulo na manhã do último domingo (02).

Após sua manobra na semifinal não ter saí-
do como esperado, o piloto sinopense foi ao 
chão. O acidente ocasionou uma fratura ex-
posta no fêmur da perna esquerda e teve um 
dos pulmões perfurados, o que gerou segun-
do os médicos que o atenderam, um pneu-
motórax laminar, que é um acúmulo de ar 
entre a pleura e a caixa torácica.

Quem acompanhava a competição pela te-
levisão se assustou com a queda.

A reportagem do Diário do Estado MT, en-
trou em contato com a assessoria do piloto, 
que também é vereador no município de Si-
nop e foi revelado que o ídolo sinopense con-
tinua internado na Santa Casa de Atibaia.

“Acreditamos que ele vá ficar internado até 
o final de semana, e na semana vamos ver 
como ele estará e se já poderá retornar [para 
Sinop]. As atividades dele na Câmara não vão 
ser atrapalhadas, mas ele está já, já fez as duas 
cirurgias, a princípio não seriam feitas logo a 
princípio, mas foi possível, ele está internado 
lá na Santa Casa de Atibaia, está sendo muito 
bem atendido e está se recuperando bem”, re-
velou sua assessoria.

Logo em seguida do contato com sua asses-
soria, um vídeo do próprio Joaninha foi pos-
tados das redes sociais falando do seu estado.

No vídeo, Joaninha aparece sentado na 
cama do hospital e agradece ao público de 
todo o país, principalmente de Mato Grosso 
e Sinop, pela torcida e oração. “Estou sendo 
muito bem atendido aqui no hospital que é 
a Santa Casa de Atibaia, que é um hospital 
público e está fazendo um atendimento es-
petacular. Obrigado galera, por essa oração 
de todos, vocês são muito importantes, essa 
energia positiva que está passando pra gente. 
Continuem na oração que já já estou juntinho 
com vocês. Obrigado Sinop, obrigado Mato 
Grosso, obrigado Brasil”, disse o próprio Joa-
ninha em vídeo enviado à imprensa.

SUSTO | Ídolo sinopense teve queda impactante em Duelo de Motos neste último final de semana
Foto: RepRodução tV Globo

Momento da queda do piloto sinopense 


