
BALANÇO

Posse de
armas de
fogo sobe
219% em MT

Piracema:
18 foram
presos em
flagrante

O número de armas de fogo 
registradas na Polícia Fe-
deral por pessoas físicas 
cresceu 219% no ano passa-
do depois das mudanças no 
estatuto de desarmamento. 
Defesa pessoal é uma das 
principais justificativas de 
quem quer ter uma arma, 
segundo a polícia.     Página  - 7

O período proibitivo de pes-
ca terminou com 18 prisões 
em flagrante e R$ 295 mil em 
multas aplicadas. Também 
foram apreendidas 4 tone-
ladas de pescado, 156 redes, 
29 tarrafas e dez armas de 
fogo em Mato Grosso. Houve 
aumento de 236% da apreen-
são de apetrechos proibidos. 
A Piracema teve início no dia 
1º de outubro de 2019 e se-
guiu até o dia 31 de janeiro de 
2020.        Página  - 7

 Divulgação

Marcos vergueiro

DINHEIRO DEVOLVIDO

COPA DO BRASIL

Assembleia 
devolve 
R$ 33,9 mi

Luverdense
encara o 
Bahia-F

O primeiro-secretário 
da Casa, deputado Max Russi 
(PSB), fez a entrega de um 
cheque simbólico no valor de 
R$ 33,9 milhões ao governo 
do estado. O recurso é fruto de 
economia realizada ao longo de 
2019 pelo Parlamento.
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Com os olhos todos 
voltados para a Copa do Brasil, 
o Luverdense treinou em busca 
do equilíbrio necessário para 
enfrentar o Bahia de Feira, em 
Feira de Santana, nesta quarta 
(5), na Arena Cajueiro. A princi-
pal preocupação do Verdão do 
Norte diz respeito às jogadas de 
ataque da equipe baiana e que 
podem surpreender.               
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Mauricio BarBaNT / alMT

assessoria

Divulgação

Com cobertura de 99,85%, Rondolândia, Colniza, Comodoro, Juína e 
Aripuanã não terão mais vacinação contra febre aftosa a partir de 
maio, afirma o Indea-MT. A medida acontece porque em Rondônia 
e outros estados vizinhos acontecerá o mesmo.          Página 4
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5 cidades não terão vacinação
contra aftosa a partir de maio
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O fato é que ao se pleitear algum cargo pú-
blico, se se tem pretensão eleitorais, ou se 
tem um passado impecável – o que é raro, 
ou se tenta esconder tudo, ou arrume boas 
explicações para suas atitudes passadas

Qualquer pessoa que ambicione e consiga 
se tornar um homem público, assumindo al-
gum cargo eletivo, ou executivo, ou judiciário 
terá certamente sua vida regressa toda vas-
culhada. Com certeza, descobrirão minúcias 
de suas falhas, algo que possivelmente já es-
tivesse até esquecido. O fato é que o passado 
sempre nos condena, pois é impossível passar 
pela vida sem ter cometido algumas bobagens 
ou maldades.

O erro nos forma, pois é errando que apren-
demos, sem eles não tiraríamos as lições para 
o nosso amadurecimento, pelo menos aqueles 
que sabem tirar ensinamentos do ocorrido, 
ainda que desagradável. Como errar é inevi-
tável, tudo que nos resta é tirarmos lições. A 
maior parte das bobagens e maldades advém 
mais da nossa ignorância do que da má fé, eis 
porque tanto as bobagens como as maldades 
vão deixando de ser cometidas no decorrer 
dos anos.

Quando olhamos para os candidatos a al-
gum cargo público, busca-se nos seus peque-
nos gestos, seus desvios assim como virtudes. 
Mas, tudo acaba sendo assunto na praça das 
opiniões. A hemorroida, a vesícula, o apendi-
cite, as amídalas, a fimose, o períneo, ovários e 
próstatas expostos, a religião ou sua falta, sua 
roupa, tudo se torna público, escancarando 
sua intimidade exibida à apreciação curiosa 
do público.

Coisa que se fez e nem se lembra, ou não 
deu importância na época da ocorrência, de 
repente, se torna objeto de análise, de reprova-
ção ou aprovação. Suas notas na escola, aque-
la suspensão na adolescência (quando todos 
desafiam as autoridades), os lugares que fre-
quentou e frequenta, os médicos que consul-
ta, tudo colabora para formar a imagem dessa 
pessoa pública.

O que se é pouco importa, mas a forma 
como contam nossa vida, podem dar aparên-
cia distintas às intenções e ações. O que im-
porta é a aparência forjada pelo que se revela, 

assim como pela forma que se enuncia.
Peguemos o caso recente da nos-

sa nova secretária da cultura, a Regina 
Duarte. Até ontem era apenas uma atriz 
consagrada, além da namoradinha do 

Brasil. Desde que foi sondada para o cargo já se 
fizeram inúmeras “revelações” sobre ela. Agora 
sabemos que a atriz recebe a imoral pensão de 
filha de militar solteira, quando ela teve inúme-
ros casamentos. Também sabemos que ela não 
está com suas contas em dia com relação aos 
recursos levantados através da lei Rouanet.

Tais revelações desabonam a pessoa. Sua 
moralidade torna-se questionável, sua hones-
tidade fica arranhada, e se a pessoa se utiliza 
da lei para benefício próprio em detrimento de 
toda sociedade (receber a pensão de filha de 
militar, privilégio de poucas), assim como de 
recursos “públicos” despreocupada em retri-
buir com algum produto cultural, como será 
a atuação da mesma à frente de uma secreta-
ria de cultura quando terá acesso privilegiado 
a informações? Se sem poder, abusa de suas 
prerrogativas, o que não fará de posse do poder 
do cargo?

Naturalmente, podemos ter uma visão bon-
dosa e dar o benefício da dúvida, esperando que 
a atriz se justifique. No entanto, a má fama já é 
pública, e são precisas poucas palavras para 
fazer a acusação, e são precisos vários volumes 
para se desenvolver a defesa, pois para a maio-
ria, a condenação se parece mais com a justiça 
do que absolvição. E mesmo assim, uma vez 
condenado, raramente se acredita na inocên-
cia posterior. O fato é que ao se pleitear algum 
cargo público, se se tem pretensão eleitorais, 
ou se tem um passado impecável – o que é raro, 
ou se tenta esconder tudo, ou arrume boas ex-
plicações para suas atitudes passadas. Se quer 
ter direito a intimidade, não se deve concorrer 
aos cargos eletivos ou assumir postos políticos 
de poder, pois que se tornam vitrinas, princi-
palmente aos seus inimigos. O homem público 
tem que ter consciência que abriu mão do direi-
to a uma vida privada.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFES-
SOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA 
UFMT

A nudez do homem público

ROBERTO FREIRE

O calvário político pelo qual o Reino Unido e a 
UE (União Europeia) passaram desde que 51,9% dos 
britânicos decidiram em referendo deixar o bloco 
continental, em 2016, finalmente está consumado. Os 
problemas práticos agora se colocam, a começar pela 
inédita destrinça do corpo simbiótico de um Estado 
da UE. Politicamente, contudo, a novela chega ao fim.

Não deixa de ser boa notícia, porque a vontade da 
população estava em xeque, ainda que os argumentos 
contra o euro tendam a ser convincentes. Foram ne-
cessárias a queda de dois governos e uma eleição com 
maioria esmagadora pela saída para convencer a mãe 
das democracias ocidentais.

O brexit também reforça certa tendência isola-
cionista registrada nas sociedades herdeiras da Carta 
Magna neste começo de século 21, como grita o exem-
plo de Donald Trump nos Estados Unidos.

Organismos multilaterais surgidos das cinzas da 
Segunda Guerra Mundial estão desacreditados. Deci-
sões unilaterais seguem em alta e a Organização das 
Nações Unidas, quando muito, é um cartório dos cin-
co vencedores de 1945. É um mundo no qual a defesa 
do livre comércio tem cabido a uma ditadura comu-
nista, a China.

Neste sentido, o brexit questiona a validade do 
projeto europeu. Nascido para evitar que Alemanha 
e França entrassem novamente em guerra, ele trans-
mutou-se em uma espécie de Leviatã a partir dos anos 
1990, com sua expansão ao leste e a ascensão da mo-
eda única.

Londres sempre foi uma cética sócia do clube e 
nunca aderiu ao euro. Mas trazia equilíbrio ao duo-
pólio natural de Berlim e Paris, não menos pela re-
sistência às facetas mais esdrúxulas da influência de 
Bruxelas sobre o cotidiano de moradores de Lisboa a 
Bucareste.

Se novos abandonos do bloco não estão no ho-
rizonte, rachaduras programáticas já abundam na es-
teira dessa insularidade: a ideia da direita italiana de 
criar uma moeda paralela, os ataques ao Judiciário na 
Polônia e na Hungria.

Claro que são movimentos pendulares. Em 1910 
a globalização centrada em Londres era vista como 
definitiva, o que ruiu quatro anos depois. Até a Se-
gunda Guerra, fascismo e comunismo disputavam 
um futuro inevitável, enquanto a UE pós-Guerra Fria 
parecia o cemitério dos nacionalismos.

Nada foi definitivo. Como todo grande sismo, 
contudo, o brexit deixa choques secundários a rever-
berar pelo mundo por muitos anos.

Editorial

O brexit consumado

Ranking dos Políticos - Facebook

ALERGIA DE
POLÍTICA
O ex-prefeito de Várzea Grande, empresá-

rio Sebastião dos Reis Gonçalves, o Tião da 
Zaeli, pelo visto pegou algum tipo de “aler-
gia” de política. Ele revelou que descarta 
uma eventual disputa à Prefeitura. Com o 
nome sempre lembrado nas rodas de con-
versas sobre a sucessão no município, Zaeli 
ressaltou que poderá até pensar em política, 
isso só depois que estiver aposentado. Mas, 
salientou que está longe de se aposentar...

CONSERTAR
Um vídeo divulgado nas redes sociais 

mostra a situação de Mato Grosso encontra-
da no início de 2019 pelo governador Mauro 
Mendes. O relato beira o caos deixado por Pe-
dro Taques. Dívidas com todas as prefeituras 
e fornecedores, centenas de obras paradas, 
caos na saúde pública, salário de servidores 
(13º) atrasados, bilhões de reais de restos a 
pagar... Segundo o vídeo, após um ano, entre 
outros resultados, mais de 200 obras foram 
retomadas, 100% das viaturas da PM estão 
nas ruas e os repasses para as prefeituras es-
tão em dia.

AZEDOU
A relação de Mauro Mendes com Jair 

Bolsonaro estaria estremecida. É o que diz 
uma nota da coluna Radar, da Revista Veja. 
Bolsonaro não gostou de declarações recen-
tes com críticas aos ministros Paulo Guedes 
(economia) e Gustavo Canuto (Desenvolvi-
mento Regional) sobre o FEX (Auxílio Finan-
ceiro de Fomento às Exportações) e a reto-
mada das obras do VLT. “Cadê o FEX de Mato 
Grosso que era para vir no fim do ano? Eu 
ouvi do Paulo Guedes, do presidente do Se-
nado e da Câmara, dizendo que ele iria pagar 
o FEX”, disse Mendes, conforme a nota.

Crédito: Polícia Civil-MT

IMAGEM DO DIA

“É um mundo no qual a defesa do livre 
comércio tem cabido a uma ditadura 
comunista, a China

“
Mais de 520 calçados supostamente falsificados foram apreendidos em 

uma operação contra pirataria realizada pela Delegacia Especializada do Con-
sumidor (Decon), em Cuiabá. A operação foi feita para apurar uma denúncia 
recebida sobre um estabelecimento comercial, localizado na Morada da Ser-
ra, em que eram comercializadas réplicas de marcas famosas a preços muito 
abaixo ao de mercado. Em frente ao estabelecimento havia um anúncio de 
dois pares de tênis pelo valor de R$ 100.

Só o que realmente importa
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playlist favorita? Mesma coisa.
Devemos, sempre, dar importância ao 

que realmente é importante e cuidar dis-
so com a atenção necessária. Considerar 
tudo como “arquivo” e dar o mesmo tra-

tamento para qualquer coisa que 
esteja salva em seu dispositivo é 
um dos maiores erros do mundo 
moderno.

Faça essa análise, olhe seus 
arquivos e pense no que você 
não gostaria, de forma alguma, 
de perder. Com essa informação 
em mente você pode, com muito 
mais facilidade e de forma mui-
to mais eficiente, configurar seu 

dispositivo e seus aplicativos para fazer 
cópia de segurança do que realmente for 
importante. Pode ter certeza que, em uma 
situação extrema, você vai se lembrar 
com muita felicidade do momento em 
que resolveu fazer isso.

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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Tentar colocar seu dispositivo para fazer cópia de segu-
rança de tudo que você tenha armazenado é um caminho 
para que o projeto fracasse e você desista de fazer isso 
em pouco tempo. Ser realista é uma das melhores formas 
de conseguir manter um backup de tudo que realmente 
importa sem ficar “empatando” o dispositivo, “entulhan-
do” armazenamento remoto e “comendo” conexão sem 
necessidade.
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Quando falo em cópia de segurança de 
dados muita gente vem questionar a via-
bilidade do processo mostrando volumes 
estratosféricos de arquivos, que tornariam 
lento ou mesmo inviável o seu envio para o 
armazenamento online. Na 
maioria das vezes isso aca-
ba sendo apenas uma “des-
culpa” para não se preocu-
par em configurar e utilizar 
de forma correta o backup, 
algo que, para muitos, é um 
“trabalho desnecessário”, 
até, é claro, que ocorra uma 
perda expressiva de infor-
mações.

Acontece que você não precisa, na 
maioria das vezes, copiar absolutamente 
tudo que tem em seu dispositivo. Em um 
caso de perda é muito mais fácil você bai-
xar, por exemplo, suas músicas preferidas 
da internet, que reviver momentos do pas-
sado para registrar, em fotos e vídeos, o que 
aconteceu, não é mesmo?

Pensando dessa forma fica muito mais 
fácil identificar o que deve, de fato, ser co-
piado. Documentos, registros em fotos, ví-
deos e áudios que sejam de fato importan-
tes, lista de contatos, senhas, trabalhos em 
andamento e outros. Seus clipes de músi-
ca? Você baixa novamente se precisar. Sua 
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Emenda tira autonomia da 
prefeitura para fazer ajustes
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma emenda aprovada 
pela Câmara de Vereadores 
de Lucas do Rio Verde redu-
zindo de 30% para 15% o valor 
permitido para remaneja-
mento da peça orçamentário 
do município deixou o Exe-
cutivo de mãos amarradas 
afirma o secretário de Finan-
ças, Giovanni Rodrigues, ao 
avaliar a posição tomada pelo 
Poder Legislativo.

“Tradicionalmente, se for 
feita uma análise da série his-
tórica da atual gestão, o per-
centual para remanejamento 
sempre foi de 30% do total do 
orçamento de cada exercício. 
Para nossa surpresa, foi feita 
uma emenda em relação ao 
orçamento aprovado no mês 
de dezembro do ano passado 
para que o valor de remane-
jamento fosse reduzido para 
15%”, protesta.

Votada em dezembro, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
que prevê as receitas e despe-
sas para o exercício de 2020, 
foi de R$ 361 milhões. Como 
resultado da aprovação da 
emenda, o valor permitido 
para remanejamento, que a 
princípio seria de R$ 108,3 
milhões, cairá pela metade, 
totalizando pouco mais de 
R$ 54 milhões.

LUCAS R.V | Para o secretário de Finanças “Redução do remanejamento orçamentário engessará o Executivo

Redução chegou aos 50% para 2020 

Foto: Valéria de Souza

Dessa forma, explica o se-
cretário, toda vez que houver 
necessidade de fazer qual-
quer alteração nas dotações 
orçamentárias será preciso 
encaminhar um projeto de 
lei para a Câmara de Verea-
dores, deixando o Executivo 
totalmente sem autonomia 
e dependente dos trâmites 
burocráticos daquele órgão. 
“Esse é um tipo de coisa que 
não pode demorar e, se tiver 
que passar pela Câmara, en-
tra primeiro para leitura, de-
pois vai para as comissões e, 
se aprovado por elas, só en-
tão poderá ser colocado em 
pauta para votação. Entendo 
que nada disso é preciso por-
que o orçamento já passou 
por lá e foi muito bem anali-
sado”, justifica.  

Frente à situação, a prefei-
tura protocolou na Câmara 
de Vereadores um projeto de 
lei no dia 13 de janeiro soli-
citando a revisão da matéria 
em uma sessão extraordi-
nária. No entanto, embora a 
sessão tenha ocorrido, o pro-
jeto de lei do Executivo não 
foi incluído na pauta para ser 
discutido pelos legisladores.

Segundo Rodrigues, foi fei-
ta uma pesquisa e constatado 
que em outros municípios da 
região, como Nova Mutum, 
Sorriso e Sinop, o valor per-
mitido para remanejamento 

DEFINIDO

TRE aprova 
Resolução sobre eleição 
suplementar em MT

Regras para eleição estão oficializadas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso aprovou a Resolução 
nº 2406/2020 que dispõe so-
bre a propaganda eleitoral, 
utilização e geração do ho-
rário eleitoral gratuito, con-
dutas ilícitas e exercício do 
poder de polícia na eleição 
suplementar para um cargo 
de senador e respetivos su-
plentes no Estado de Mato 
Grosso. A eleição acontecerá 
no dia 26 de abril.

De acordo com o nor-
mativo a propaganda elei-
toral é permitida a partir do 
dia 18 de março de 2020.

A propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão será 
de 23 de março a 23 de abril 
de 2020, sendo vedada a vei-
culação de propaganda paga, 
respondendo o candidato, o 
partido político e a coligação 
pelo seu conteúdo. O conte-
údo será divulgado em rede, 
às segundas, quartas e sextas-
-feiras, das 7h às 7h05 e das 
12h às 12h05 no rádio; e das 
13h às 13h05 e das 20h30 às 
20h35, na televisão.

Também caberá propa-
ganda no rádio e na televisão 
em formato de inserções, de 
30 e 60 segundos, a critério 
do respectivo partido políti-
co ou coligação, de segunda-
-feira a domingo, distribuí-
das ao longo da programação 
veiculada das 5 às 24 horas, 
em quantidade diária de 14 
minutos. Competirá ao juiz 
auxiliar da Presidência do 

TRE, Lidio Modesto da Silva 
Filho coordenar a execução 
dos atos administrativos ne-
cessários à operacionaliza-
ção da propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão, quais 
sejam: a distribuição entre 
os partidos políticos e coli-
gações do tempo de propa-
ganda, em rede e por inser-
ções, o sorteio da ordem de 
veiculação da propaganda, as 
definições de prazos de en-
trega e formatos de mídias e 
o cadastro das emissoras de 
rádio e televisão e seus re-
presentantes. 

PODER DE 
POLÍCIA
O poder de polícia so-

bre a propaganda eleitoral 
será exercido por juízes elei-
torais e, caso necessário, por 
juízes designados pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso.

No caso dos municípios 
que possuem mais de uma 
zona eleitoral a competência 
ficou assim distribuída: com 
o juízo da 1ª Zona Eleitoral 
em Cuiabá; com o Juízo da 
49ª Zona Eleitoral em Várzea 
Grande; e em Rondonópo-
lis com o Juízo da 10ª Zona 
Eleitoral.

O poder de polícia so-
bre a propaganda eleitoral 
veiculada na rede mundial 
de computadores, quando 
não seja possível identificar, 
de plano, o endereço do au-
tor da conduta, será exerci-
do, em todo Estado de Mato 
Grosso, pelo Juízo da 1ª Zona 
Eleitoral, em Cuiabá.

Foto: FaBliCio rodriGueS / alMt

Foto: aSSeSSoria

Foto: diVulGaÇÃo

ECONOMIZOU EM 2019

ALMT economiza 
quase R$ 34 mi: 
dinheiro é devolvido

NOVAS ATITUDES

Governo realiza campanha de 
ética voltada aos servidores

Dinheiro é fruto de econômica do Legislativo 

Aprimorar o comportamento ético profissional 

DA REPORTAGEM

Em sessão solene reali-
zada na manhã de segunda-
-feira (3), o presidente da 
Assembleia Legislativa, de-
putado Eduardo Botelho 
(DEM), fez a abertura da 2ª 
sessão legislativa (segundo 
ano) da 19ª Legislatura. 

Aos presentes, o presi-
dente Botelho fez um balan-
ço das ações realizadas pelo 
Parlamento em 2019. Se-
gundo ele, apesar de no ano 
passado ter enfrentado uma 
crise financeira, a Assem-
bleia Legislativa conseguiu 
implementar e aprovar pro-
jetos de lei importantes para 
alavancar a economia regio-
nal, colocando Mato Grosso 
novamente na rota do cres-
cimento e desenvolvimento.

“As reformas foram 
necessárias e isso possibili-
tou que em 2020 o governo 
pudesse manter o foco para 
atrair novos investidores. 
Neste contexto, o Parlamen-
to estadual é o espaço mais 
democrático para a discus-
são desse tipo de proposta, 
que visa melhorar o equilí-

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Comissão de 
Ética da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão, lança 
nesta segunda-feira (03.02) a 
campanha “Adote novas ati-
tudes”. A campanha, baseada 
no Código de Ética, é voltada 
aos servidores públicos do 
Estado e tem o objetivo de 
aprimorar o comportamen-
to ético profissional e pesso-
al no dia a dia, buscando um 
ambiente de trabalho mais 
harmônico para todos.

A campanha também 
tem o intuito de melhorar o 
relacionamento interpesso-
al, o ambiente de trabalho, 
proteger a ética e o respeito 
e prevenir falhas que possam 
ocorrer, sem nunca esquecer 
que a atitude diária de cada 
um é que vai fazer toda a di-
ferença.

brio financeiro do estado”, 
disse Botelho.

O primeiro-secretário 
da Casa, deputado Max Rus-
si (PSB), aproveitou a sole-
nidade para fazer a entrega 
de um cheque simbólico no 
valor de R$ 33,9 milhões ao 
governo do estado. Segundo 
ele, o recurso é fruto de eco-
nomia realizada ao longo de 
2019 pelo Parlamento, mes-
mo com o duodécimo da As-
sembleia Legislativa manti-
do congelado.

“Com a folha de pa-
gamento, a economia ge-
rada foi da ordem de R$ 2 
milhões, em comparação 
a 2018, mesmo não haven-
do demissões de servidores 
efetivos, mas apenas com a 
redução de cargos comissio-
nados. A economia ajudou 
na reabertura da Santa Casa 
de Cuiabá e será destinada 
também à compra de viatu-
ras para a Secretaria de Se-
gurança Pública e ao siste-
ma penitenciário”, destacou 
Russi.

O parlamentar desta-
cou que, com a redução de 
gastos, a Mesa Diretora faz 

Durante algumas sema-
nas serão colocadas mensa-
gens na área de trabalho dos 
computadores de órgãos e 
entidades e enviados e-mails 
com mensagens sobre as-
suntos que fazem parte da 
rotina, reforçando a respon-
sabilidade dos atos dos servi-
dores e ressaltando que sua 
imagem vai além da aparên-
cia, sendo construída pelas 
atitudes.

Todos os posts da cam-
panha são baseados em nor-
mas de conduta previstas no 
Código de Ética do Servidor 
Público Estadual. O Código 
de Ética informa os prin-
cípios e deveres dos servi-
dores como decoro, zelo, 
dignidade, eficácia e honra, 
suas obrigações que visam 
o bem estar da população, 
bem como as proibições e 
punições derivadas do servi-
ço irregular de suas funções, 

um aporte financeiro da or-
dem de R$ 11 milhões à pre-
vidência dos servidores do 
Parlamento estadual. “Mes-
mo com esses ajustes, os 
trabalhos dos parlamentares 
não foram prejudicados. A 
Assembleia Legislativa vai 
continuar ajudando o Hos-
pital de Câncer com apor-
te financeiro. Isso será feito 
enquanto o governo federal 
não o faça. Esse é um com-
promisso que a Assembleia 
não abre mão”, afirmou Rus-
si.

Para o líder do governo 
na Assembleia Legislativa, 
deputado Dilmar Dal Bosco 
(DEM), o ano de 2020 tem 
que ser diferente e melhor 
que o ano anterior. Segundo 
ele, o Parlamento foi prota-

gonista com a aprovação de 
diversas matérias que ajuda-
ram a tirar o estado da crise 
financeira e tributária em 
2019.

“Havia um déficit finan-
ceiro e o estado precisava 
fazer os ajustes necessários 
para a retomada do cresci-
mento. Espero que 2020 seja 
um ano mais tranquilo, em-
bora existam dois projetos 
considerados polêmicos, o 
“Cota Zero” e a reforma da 
Previdência, que temos que 
discutir e votar. O Parlamen-
to tem que enfrentar essas 
situações e dialogar com o 
setor pesqueiro e o Fórum 
Sindical para achar uma sa-
ída que seja melhor para a 
administração pública e para 
a sociedade”, disse Dal Bosco.

que relembram os princípios 
fundamentais da adminis-
tração pública.

De acordo com o titular 
da Seplag, Basílio Bezerra, a 
Secretaria, enquanto órgão 
central de gestão de pesso-
as, não poderia se furtar de 
realizar uma campanha des-

ta importância. “Queremos 
que cada um dos servidores 
do Estado tenha a real di-
mensão do importante pa-
pel que ele exerce dentro do 
serviço público, dos seus di-
reitos e de suas responsabili-
dades. Este é o nosso intuito”, 
finaliza.

é de 25%. “Em Campo Verde, 
que é uma cidade mais ou 
menos do mesmo porte que 
a nossa, o percentual é de 
30% e em Primavera do Les-
te, que tem uma economia 
muito semelhante à nossa, 
está 40%”, fundamenta.

Para o vereador Marcos 
Paulista, o Poder Legislativo 
não pode exercer o papel de 
travar a administração muni-
cipal em prejuízo da popula-
ção. 

“A maioria dos eleitores 
confiou na capacidade e no 
trabalho do prefeito Binotti 
para conduzir o município 
e não quero ser o vereador 
que engessa o Poder Execu-
tivo dependendo do tipo de 
matéria que está tramitando 
na Câmara, pois quem perde 
com isso é a população”, des-
taca.

Se nada for feito, diz ele, o 
Executivo ficará totalmente à 
mercê da vontade de alguns 
vereadores para dar anda-
mento a questões de extremo 
interesse da sociedade luver-
dense. “Desse modo, o Le-
gislativo tira toda a agilidade 
muitas vezes necessária para 
que se faça suplementações 
ou se altere a dotação orça-
mentária, procedimentos 
que são comuns e inevitáveis 
em qualquer administração 
pública”, observa o vereador.
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Previsão é que em 2022 não haja vacinação em todo o estado 

5 cidades não terão vacinação
contra aftosa a partir de maio
DA REPORTAGEM

Com cobertura de 
99,85%, Rondolândia, Colni-
za, Comodoro, Juína e Ari-
puanã não terão mais vaci-
nação contra febre aftosa a 
partir de maio, afirma o pre-
sidente do Instituto de De-
fesa Agropecuária do Estado 
de Mato Grosso (Indea-MT), 
Tadeu Mocelin. A medida 
acontece porque em Rondô-
nia e outros estados vizinhos 
acontecerá o mesmo. 

“O primeiro a tirar [a 
vacinação] será Rondônia, 
Acre e possivelmente uma 
parte de Amazonas e Mato 
Grosso”, conta o presidente. 
Conforme Mocelin, a data 
em específico sobre quando 
a proibição irá passar a valer 
será definida ainda em feve-
reiro, no próximo dia 19, em 
uma reunião do bloco 1, em 
Manaus/AM. 

Entre os cinco municí-
pios, apenas em Rondolân-
dia todas as propriedades 
estarão proibidas de fazer 
a vacinação, nas demais, a 
proibição é parcial.

A paralisação de vacina-
ção inicial atinge aproxima-
damente 300 mil cabeças de 
gado. A última etapa da va-
cinação contra a febre afto-
sa atingiu 14.381.319 cabeças 
de gado de até dois anos. A 
cobertura é de 99,85%, o que 
resulta aproximadamente 

19 mil cabeças sem vacina. 
A partir de agora, será veri-
ficado in loco o que aconte-
ceu para tais vacinações não 
acontecerem. Dependendo 
do caso, o proprietário rural 
pode ser multado.

“Serve de alerta para 
nós olharmos. Como falei, 
está bom, perto do ótimo, 
mas o ideal é que o estado 
inteiro atinja o mesmo índi-
ce. Então, nessas regiões nós 
temos que ver o retorno e 
qual o motivo de ter atingido 
um pouco abaixo do restante 
do estado”, explica o presi-
dente.

As mais de 14,3 milhões 
de cabeças vacinadas estão 
espalhadas em 101.187 pro-
priedades rurais em Mato 
Grosso. Apenas 602 não 
apresentaram registro de 
vacinação e entre as 101 mil 
propriedades, 3.013 foram 
acompanhadas pelo Indea-
-MT. Entre as 14 regionais, 
Alta da Floresta obteve co-
bertura de 99,88%.

O último foco de fe-
bre aftosa em Mato Grosso 
aconteceu em 1996. O esta-
do é reconhecido como livre 
de febre aftosa com vacina-
ção pela Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE) 
e “caminha para a retirada 
da vacina”, explica Daniella 
Bueno, diretora-executiva da 
Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat).

SEGUNDO O INDEA | Rondolândia, Colniza, Comodoro, Juína e Aripuanã não precisarão vacinar
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SOJA

Aprosoja diz que acionará justiça
para evitar suspensão do plantio

MAIS SOJA

Colheita atinge 8,1% e chuvas desaceleram ritmo

Soja pode ser plantada somente entre 16 de setembro a 31 de dezembro 

Em 2019, houve aumento de 19% em relação ao ano anterior 

Arc Mercosul informa que chuvas desaceleraram ritmo de colheita 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O presidente da As-
sociação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Gros-
so (Aprosoja), Antônio Gal-
van disse que vai tomar as 
medidas cabíveis na justiça 
para evitar que a recomen-
dação do Ministério Público 
de suspender toda e qual-
quer autorização de plantio 
excepcional de soja a partir 
de fevereiro seja acatada. 
“Isso prejudica diretamente 
o produtor rural. Nós temos 
uma pesquisa que mostra em 
mais de 80% que esse é o me-
lhor período para o produ-
tor fazer a própria semente. 
Tudo foi discutido e mais de 
cinco sessões de interme-
diações. É muito estranha 
essa colocação do Ministé-
rio Público. O interesse é de 
um grupo financeiro. Todas 
as empresas que assinaram 
isso são representantes de 
empresa ligadas à venda de 

NO CAMPO
Cresce número de agricultores 
com acesso ao seguro rural
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Dados divulgados pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
mostram que houve aumen-
to de 19% na execução do Pro-
grama de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural (PSR) 
no ano passado. Com o in-
cremento, todo o orçamento 
do programa – R$ 440 mi-
lhões – foi gasto, o que per-
mitiu o aumento do número 
de produtores com a lavoura 
segurada e crescimento do 
total de terra abrangidos pelo 
programa.

No total, a área segu-

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A colheita de soja do 
Brasil na safra 2019/20 atin-
giu 8,1% da área total no país 
até o final da última sema-
na, ante 18,4% registrados 
no mesmo período de 2019, 
quando os trabalhos tive-
ram um início dos mais pre-
coces, avaliou a consultoria 
Arc Mercosul em relatório

Segundo a empresa de 
análises, o ritmo da colhei-
ta de soja do Brasil, maior 
exportador global da ole-
aginosa, está ligeiramente 

rada somou 6,9 milhões de 
hectares e 58 mil produto-
res foram beneficiados – 24% 
deles pela primeira vez. “A 
importância segurada total 
foi de R$ 20 bilhões, o maior 
valor nominal desde o início 
do programa em 2005”, in-
formou o Ministério da Agri-
cultura.

O seguro rural garan-
te que os produtores conse-
guirão passar empréstimos 
tomados para o plantio e co-
lheita, mesmo que haja revés 
em caso de quebra por causa 
de evento climático adverso 
(seca ou excesso de chuvas, 
por exemplo), ou de variação 
de preços.

abaixo da média histórica 
para o período, de 9,8%, em 
meio a chuvas que desacele-
raram os trabalhos durante 
a semana na região central 
do país.

“Destaque para a de-
saceleração semanal da co-
lheita no centro do país, 
consequência das chuvas in-
tensas observadas em Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Minas Gerais”, dis-
se o diretor da Arc, Matheus 
Pereira. “Apesar da discre-
pância com o ritmo em 
2019, atualmente estamos 
avançando com a colheita 

muito próxima à média dos 
últimos cinco anos”, com-
pletou.

Ele disse ainda que a 
Arc Mercosul recebeu rela-
tos de que as produtivida-
des iniciais da soja em Mato 
Grosso e Goiás, grandes 
produtores nacionais, têm 
ficado acima das expectati-
vas, sendo boa parte da co-
lheita ainda de variedades 
de ciclo precoce. “Números 
tendem a melhorar confor-
me avançam (as colheitas) 
para os talhões com varie-
dades de ciclo tardio”, des-
tacou.

sementes. O único interesse 
é financeiro e estão tentan-
do inibir o produtor de fazer 
suas sementes”, afirmou Gal-
van. A recomendação do MP 
foi feita e notificou o secre-
tário estadual de Desenvol-
vimento Econômico, Cezar 
Miranda, e para o Instituto 
de Defesa Agropecuária do 
Estado (Indea) e a Aproso-

ja apontando que o experi-
mento “análise comparativa 
de severidade foliar da ferru-
gem asiática em lavouras de 
soja semeadas em dezembro 
e fevereiro na safra 2019/20”, 
seja suspenso imediatamen-
te. Em Mato Grosso, a soja 
pode ser plantada somente 
entre 16 de setembro a 31 de 
dezembro de cada ano, sus-

tenta o MP, acrescentando 
que o acordo firmado pe-
rante a Câmara de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem, 
relativa ao caso em questão, 
não observou algumas nor-
mas procedimentais. Além 
de não ter sido homologado 
em juízo, também não con-
tou com a participação do 
Ministério Público.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Compras, com experiência, ensino 
médio completo, disponibilidade de 
horários; 
2-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
3-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
4-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
5-Operadora de caixa, com experiência; 
6-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
7-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
8-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
9-Designer gráfico, com experiência; 
10-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
11-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, facha-
das ou estruturas metálicas;
12-Vendas, interesse na linha esportiva; 
13-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
14-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
15-Operador (a) de ponte rolante
16-Escrita fiscal, com experiência;
17-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
18-Controlador de pragas, com experi-
ência;
19-Comprador, com experiência e 
referência; 
20-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
21-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
22-Auxiliar de farmácia, cursando ensino 
superior; 
23-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

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.

RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO 05167588103, CNPJ 
36.009.845/0001-95, nome fantasia LAVA JATO SR. ES-
PONJA, torna publico que requereu à Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde 
– SAMA/LRV-MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade 
de: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veí-
culos automotores; situado à R. Safira, 1814-N, b. Tesse-
le Junior, em Lucas do Rio Verde-MT. RESP. TEC. IVAN 
AP. FERREIRA JR. - Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (66) 
99916-1757

PERIN & SIMAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA- CNPJ: 
08.781.553/0001-30, localizada na Av. Brasil, 360-S, Alvo-
rada, município de Lucas do Rio Verde/MT, torna público 
que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/
MT a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a 
atividade de “Clinica Odontológica”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

JOÃO SICHIERI JUNIOR, CPF 925.761.251-15, torna 
público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (SEMA/MT), a Licença Prévia – LP e Licença de 
Instalação – LI, para desenvolver atividade de Piscicultura 
em tanques escavados na Fazenda Sichieri, zona rural do 
município de Sorriso /MT. Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 001/2020
RETIFICAÇÃO AO EDITAL

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO AO EDITAL de Pregão 
Eletrônico RP nº 001/2020, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para 
atender as necessidades da Farmácia da Atenção Básica. Informamos 
que o edital sofreu alteração na data de abertura das propostas. Ficando 
alterada para: Data de abertura das propostas: dia 17 de fevereiro de 
2020, às 09:00 horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de 
disputa de preços: dia 17 de fevereiro de 2020, às 09:05 horas. (horário de 
Brasília - DF). Tal alteração se faz necessária devido a inconformidades 
no lançamento do pregão no Portal. O edital com as retificações pode ser 
o b t i d o  j u n t o  a o  s i t e :  
ht tp: / /www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Lic i tacoes/ e/ou 
https://bll.org.br/. Campo Novo do Parecis, 04 de fevereiro de 2020.

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 001/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria 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 TOMADA DE 
PREÇOS 01/2020, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE EM 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PROPOSTA Nº11279.048000/1180-09 – MS 
– PORTARIA 4059/2018, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 
PROJETOS EM ANEXO. Que será realizada às 13:30 do dia 20 de Fevereiro de 2020, 
na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-
5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação 
de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima ou baixado 
gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
Peixoto de Azevedo, 04 de Fevereiro de 2020 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 
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1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000986-60.2019.4.01.3603 
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: DILCEU JOAO SPERAFICO, IRACI JOSEFINA 
SPERAFICO 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: ARIANE VETTORELLO SPERAFICO, 
MERLYN GRANDO 
MARTINS 
 

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 136,6836ha, parte de um todo maior de 1.212,0753ha, 
localizada no Município de Itaúba, objeto da matrícula n. 794, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Itaúba/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$ 
449.924,00. 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. 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa LANZIERI E AMORIM LTDA - ME, (CNPJ/MF Nº 10.687.654/0001-99), 
no valor global de R$ 108.600,00 (cento e oito mil, e seiscentos reais), tendo como fundamento o artigo 
25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 05. 
Peixoto de Azevedo/MT, 03 de Fevereiro de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

 
 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Nova Mutum - MT, 04 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 30 de Janeiro 
2020, com início  às 08:00hs, tendo como objeto registro de preços para 
futura e eventual aquisição de gás de cozinha e gêneros alimentícios para 
a alimentação escolar - 1º semestre de 2020 - zona urbana e zona rural, 
das quais foram vencedoras as empresas: Itens 206075, 823671, 
823679, 823682, 823698, 823716, 829284, 829313, 829396, 829408, 
829414, 829465, 831187, 831195, 831196, 831199, 831203, 831204, 
831206, 833004, 833011, 833020, 833022, 835476, GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o 
número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 195.915,82; Item 9226, H H 
MAFISSONI, inscrita no CNPJ sob o número 29.954.053/0001-23 no 
valor de R$ 83.700,00; Itens 827356, 829307, 829309, 829311, 829315, 
829320, 829324, 829331, 829339, 829343, 829345, 829347, 829349, 
829351, 829354, 829356, 829358, 829361, 829363, 829368, 829375, 
829378, 829382, 829385, 829387, 829389, 829394, 829398, 829401, 
829410, 831216, 831218, 831223, 831224, 831225, 831226, 831237, 
831239, 831244, 831246, 833005, 833028, 835510, 835511, 835512, 
SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o número 
21.044.415/0001-37 no valor de R$ 57.620,39; Itens 829308, 829310, 
829312, 829314, 829316, 829322, 829328, 829332, 829336, 829338, 
829340, 829342, 829344, 829348, 829350, 829352, 829355, 829357, 
829360, 829362, 829364, 829369, 829376, 829379, 829383, 829384, 
829386, 829388, 829390, 829393, 829395, 829399, 829402, 833006, 
833016, 833031, 833032, 833036, 833055, 833056, 833057, 833058, 
833059, 833060, 833135, 833136, 833161, 835514, 835515, 835516, 
835517, 835519, 835576, 835577, 835598, CELSO LAZZARETTI – EPP, 
inscrita no CNPJ sob o número 37.434.933/0001-05 no valor de R$ 
199.023,94; Itens 823670, 823672, 823673, 823674, 823678, 823680, 
823681, 823691, 823697, 823700, 823701, 823744, 829337, 829341, 
829367, 831198, 831207, 831210, 835575, S.J. G. PAGANINI 
COMERCIO EPP, inscrita no CNPJ sob o número 04.193.497/0001-62 no 
valor de R$ 282.073,40; Item 833160, E. M. EHRIG & CIA LTDA,  inscrita 
no CNPJ sob o número 07.131.187/0009-69 no valor de R$ 10.410,00; 
Itens 823695, 823696, 823715, 829353, 829397, 831202, 833007, 
833008, GENTIL ORLANDO & CIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o 
número 18.355.045/0001-44 no valor de R$ 50.428,26; Item 17761, 
GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o número 05.945.825/0005-26 no valor de R$ 5.803,00; Itens 206819, 
222966, 823702, 823880, 827150, 829285, 829466, 831192, 831194, 
831200, 831444, 833019, 833025, 835382, CASA DE CARNES 
CHAPECÓ LTDA – EPP,  inscrita no CNPJ sob o número 
07.980.187/0001-86 no valor de R$ 461.706,14. Foram fracassados os 
itens: 827351, 829283, 829335, 829427, 831197, 831228, 831242, 
831248, 833012, 833013, 833014, 833027, 833061, 835513, 835518.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
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 W.K.F DEDETIZADORA EIRELI CNPJ/CPF Nº 
13.255.330/0001-70 ITENS VENCEDORA - 835913 - R$0,07, - 835912 - 
R$0,07, - 835931 - R$0,85, J.B. SILVA CNPJ/CPF Nº 33.449.754/0001-82 
ITENS VENCEDORA - 835920 - R$221,06, - 835921 - R$240,00, - 
835916 - R$244,25, - 835918 - R$210,00, VALOR TOTAL GERAL R$ 
68.417,84.

Marisete M. Babrieri

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2019, TENDO COMO OBJETO: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MAQUINA DE SINALIZAÇAO VIARIA PINTURA TERMOPLASTICA A 
QUENTE, COM CARRETA PARA TRANSPORTE, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(S),” CONFORME A SEGUIR, INDÚSTRIA TÉCNICA 
HILÁRIO LTDA, CNPJ Nº 53.524.443//0001-48, ITEM VENCEDORA – 
65808 (TCE 34604) R$ 109.000,00 – VALOR GLOBAL R$ 109.000,00.

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO
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Luverdense estreia fora de
casa contra o Bahia de Feira
DA REPORTAGEM

Com os olhos todos 
voltados para a Copa do Bra-
sil, o Luverdense treinou ao 
longo da última semana em 
busca do equilíbrio necessá-
rio para enfrentar o Bahia de 
Feira, em Feira de Santana/
BA, nesta quarta-feira (5), às 
19h30, na Arena Cajueiro, 
casa do adversário. A princi-
pal preocupação do Verdão 
do Norte diz respeito às jo-
gadas de ataque da equipe 
baiana e que podem surpre-
ender.

Sobre a equipe, o téc-
nico Zé Roberto disse, logo 
após o treino da tarde desta 
terça (4), que o foco total de 
todos está voltado para este 
jogo. “Precisaremos man-
ter nossa atenção daqui até 
o apito final, de preferência 
voltando de lá com a classi-
ficação. Infelizmente, temos 
muito pouco tempo para 
treinar, mas isso não pode 
nos servir como desculpa”.

A equipe embarcou 
na segunda-feira para uma 
viagem de praticamente 24 
horas, principalmente por 
conta da logística desfavorá-
vel que separa Lucas do Rio 
Verde de Feira de Santana. 
Lembrando que nesta fase 
da Copa do Brasil, o man-
dante precisa vencer para 
avançar, enquanto o empate 
já favorece o visitante.

“Temos que encarar o 
desafio, intensificar os pou-
cos treinos dos quais dis-
pomos, tentar tirar de cada 
momento uma lição para 
melhorarmos individual-

COPA DO BRASIL | Jogo é considerado o mais importante entre os disputados neste começo de temporada
Foto: Divulgação

PRÉ-LIBERTADORES

Araos, Davó, Carlos: entenda
as ausências do Corinthians

ESTÁDIO PRÓPRIO

Nova Mutum leva 
1,1 mil pagantes em 
estreia com público

Foto: EFE

Araos em ação pela seleção chilena contra a Colômbia

Foto: Maykon Castioni

Ainda em construção, estádio recebeu 1.130 torcedores no 
empate com o Mixto 

DA REPORTAGEM

A lista de inscritos do 
Corinthians para as etapas 
preliminares da Libertado-
res deixou alguns nomes 
fora – e por diversas razões. 
O Timão embarcou nesta 
terça-feira para Assunção, 
no Paraguai, onde enfrenta 
o Guaraní, na noite seguinte, 
às 20h30, pela segunda fase 
do torneio continental.

Foram inscritos 25 joga-
dores. Outros cinco atletas 
poderão ser acrescentados 
na fase de grupos do torneio 
– se o Corinthians chegar lá. 
Antes, o clube terá os dois 
duelos com o Guaraní e, caso 
avance, mais uma fase mata-
-mata, contra o Cerro Largo, 
do Uruguai, ou o Palestino, 
do Chile.

As cinco vagas futuras po-
dem ser preenchidas por jo-
gadores do elenco atual que 
ficaram fora por enquanto. 
É o caso de Araos. O chile-
no está nos planos do Timão 
para 2020, mas retornou há 
poucos dias do torneio Pré-
-Olímpico com sua seleção 
e ainda não pôde ser obser-
vado com mais cuidado pela 

DA REPORTAGEM

Além de estar fazendo 
uma boa campanha na Pri-
meira Divisão do Campeo-
nato Mato-grossense 2020, 
atualmente na terceira co-
locação, o Nova Mutum EC 
também mostrou potencial 
no quesito público no último 
domingo (2), quando pela 
primeira vez jogou diante da 
sua torcida dentro do Estádio 
Valdir Doilho Wons.

Com a entrega do Laudo 
do Bombeiro na última sex-
ta, os torcedores puderam 
acompanhar a equipe em 

comissão técnica.
O zagueiro Léo Santos, 

em fase final de fisiotera-
pia, ainda está sem planos 
de entrar em campo sob o 
comando do técnico Tiago 
Nunes. Além deles, o Corin-
thians espera a chegada de 
pelo menos mais um atacan-
te. Yony González deve ser 
contratado por empréstimo, 
quando a venda de Pedrinho 
ao Benfica for sacramentada.

O lateral-esquerdo Carlos 
ficou para trás na concorrên-
cia neste momento. Antes 
da janela de transferências 
fechar, o jogador teve uma 
proposta do Genoa, da Itália, 
recusada pelo clube. Ele vê 
Sidcley e Lucas Piton à fren-
te na briga.

É um caso semelhante 
ao de Marllon, última opção 
do elenco profissional para 
a zaga, atrás de Pedro Hen-
rique, Gil, Bruno Méndez e 
Danilo Avelar, que antes era 
lateral-esquerdo. 

O defensor ainda pode 
ser emprestado. Recém-
-contratado do Guarani, o 
atacante Davó também en-
frenta forte concorrência no 
setor de ataque.

SUL-AMERICANA

Pior início ofensivo 
do Vasco no século 
é alerta para estreia
DA REPORTAGEM

Eliminado da Taça Gua-
nabara com apenas quatro 
pontos em 15 disputados, 
o Vasco tem um ponto de 
atenção bem claro a resolver 
nesse início de temporada: o 
ataque. É o pior início ofen-
sivo do clube no século, com 
apenas um gol marcado em 
cinco partidas (média de 0,2 
por jogo).

Diante de número tão 
negativo, o alerta está ligado 
para a estreia na Sul-Ame-
ricana contra o Oriente Pe-
trolero-BOL, quarta-feira, às 
20h30, em São Januário. Abel 
Braga sabe que é preciso en-
contrar a formação ideal para 
o Vasco reencontrar o cami-
nho das redes.

“Vamos ver a equipe que 
vamos escalar para nos dar o 
gol que está faltando. Eu levo 
para casa hoje um sentimen-
to de frustração, mas tenho 
esperança”, afirmou Abel 
Braga após a derrota para o 
Botafogo.

Para se ter uma noção 
do quão paupérrimo é o ren-

Foto: Divulgação

Abelão precisa consertar o ataque, que só fez um gol em 
cinco jogos 

mente e de maneira coletiva, 
não somente para agora, mas 
para a continuidade do Cam-
peonato Mato-grossense”, 
comentou o treinador.

Apesar de o empate ser-
vir ao Luverdense, Zé Rober-
to ainda enfatiza que o LEC 
trata o jogo contra o Bahia de 
Feira como o mais relevante 
entre todos que serão dispu-
tados no começo da tempo-
rada e que a vitória é fun-
damental para melhora no 
desempenho da equipe, que 
soma até agora um empate e 
duas derrotas pelo Estadual. 
“Sempre tratamos esta parti-
da como o principal desafio 
deste começo da temporada 
e trabalhamos diariamen-
te para que tenhamos êxito 
dentro da casa do adversá-
rio. A vitória representa não 
apenas equilíbrio financeiro, 
mas a solidificação de todo 
um projeto que alcança a 
temporada inteira, até o final 
do ano”.

O Luverdense costuma 
ir bem na Copa do Brasil, 
tendo chegado à fase de oita-
vas de final nos anos de 2013 
(partindo desde a primeira 
fase) e em 2018 (quando en-
trou nesta fase por ser o en-
tão atual campeão da Copa 
Verde).

ARBITRAGEM
O trio de arbitragem 

para esta partida será com-
posto pelo carioca Grazianni 
Maciel Rocha, tendo como 
assistentes os conterrâneos 
Andrea Izaura Maffra Marce-
lino de Sá e Daniel do Espíri-
to Santo Parro. LEC viajou para encarar o Bahia de Feira pela Copa do Brasil 

alguns setores finalizados da 
reforma do estádio. Mesmo 
com precaução na seguran-
ça por conta do processo de 
finalização da obra, 1.130 
pessoas assistiram de perto 
o empate em 1 a 1 do Nova 
Mutum contra o Mixto, pela 
quarta rodada – quase lota-
ção máxima prevista de 1,2 
mil torcedores.

Na semana passada, ain-
da sem o laudo de segurança 
necessário, diversos torce-
dores viram a vitória por 3 a 
0 diante do Luverdense em 
cima do muro, e até em cima 
de caminhão.

dimento do ataque vascaíno é 
o que o segundo pior ataque 
levando em consideração 
os cinco primeiros jogos da 
temporada, o da temporada 
de 2011, fez quatro gols. Nú-
mero modesto, porém, supe-
rior ao atual.

Em 2011, aliás, o Vas-
co igualou seu pior início 
no Campeonato Carioca em 
termos de aproveitamento 
- com um empate e quatro 
derrotas. Posteriormente, po-
rém, o time cresceu na tem-
porada, foi campeão da Copa 
do Brasil e vice-campeão no 
Campeonato Brasileiro.

Chama atenção tam-
bém o número baixo de fina-
lizações do Vasco, segundo o 
site de estatísticas Footstats. 
A média é de 11,8 por parti-
da. Ao lado da Cabofriense, 
o time tem o pior ataque do 
Carioca, com apenas um gol 
marcado. 

Ainda nesse aspecto, 
outro dado preocupante é o 
número de finalizações certas 
de acordo com o Footstats. 
De 59, apenas 17 foram na di-
reção do gol (28,8%).
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DA REPORTAGEM

O número de armas de 
fogo registradas na Polícia 
Federal por pessoas físicas 
cresceu 219% no ano passado 
depois das mudanças no es-
tatuto de desarmamento. De-
fesa pessoal é uma das prin-
cipais justificativas de quem 
quer ter uma arma, segundo 
a polícia.

De janeiro a novembro de 
2019, foram registradas 1.937 
armas por pessoa física. De 
acordo com a Polícia Fede-
ral, esse é o maior número 
já registrado desde 2010. “A 
demanda não se criou. Ela 
era reprimida, mas agora está 
mais aparente”, afirmou o 
dono de um estande de tiros 
em Cuiabá, Diego Teloken.

Em 2019, quatro decretos 
presidenciais fizeram alte-
rações na lei do estatuto do 
desarmamento. Os decretos, 
entre outros aspectos, au-
mentaram a validade dos re-
gistros das armas de 5 para 10 
anos, permitiram a posse de 
arma em propriedades ru-
rais e flexibilização das regras 
para caçadores, atiradores e 

colecionadores.
Ainda conforme as mu-

danças, os policiais militares 
não precisarão mais passar 
por exames para renovar a 
autorização de armas pes-
soais. Armas mais potentes 
também são permitidas para 
cidadãos comuns, desde que 
tenham calibre permitido 
pelo exército.

Para o presidente da Co-
missão Direito Penal OAB-
-MT, Leonardo Bernazzolli, o 
estatuto do desarmamento de 
2003 precisava de uma rea-
valiação, mas não deveria ser 
alterado por meio de decreto. 
“Essa alteração, que vem com 
a discussão da concessão do 
porte da posse, também deve 
verificar quais armas serão 
permitidas e qual a alteração 
no rol de uso restrito e per-
mitido”, disse.

O advogado Álvaro da 
Cunha Neto foi uma das pes-
soas que renovou a posse de 
arma, que ele conseguiu em 
2015. “O mesmo procedi-
mento que tive para adquirir 
estou tendo para a renovação. 
Primeiro foi feito o exame 
psicotécnico, depois a prova 

Foto: Divulgação

SINOP

Sinop Energia apoia quinta
Corrida do Portal da Mata

LUTA CONSTANTE

Agentes de endemias reforçam
combate à dengue em Sinop 

SINOP

Secretaria inicia 
recuperação e
cascalhamento 
da Estrada Nanci

Serão 7 km na corrida e 3,5 km na caminhada 
pelo condomínio 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Cascalhemento está sendo feito na Estrada Nanci 

Total de 60 agentes estão dando orientação 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Sinop Energia, Con-
cessionária da Usina Hidre-
létrica (UHE) Sinop é pa-
trocinadora da 5ª edição da 
Corrida do Portal da Mata, 
que será realizada no domin-
go (9), em Sinop. 

Promover a interação 
social e estimular a prática 
de atividades físicas, visando 
a saúde e a qualidade de vida 
da população é o objetivo do 
evento. 

Serão 7 km percorri-
dos pelos condôminos e seus 
convidados. A largada está 
marcada para às 7h30, em 
frente ao restaurante do con-
domínio, e todos os partici-
pantes receberão um kit con-
tendo camiseta, número de 
identificação, chip eletrônico 
e medalha de participação. 
Terá ainda premiação com 
troféus e caminhada com 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os 60 agentes de com-
bate a endemias, contrata-
dos pela Prefeitura de Sinop 
para reforçar as equipes da 
força tarefa contra a dengue, 
já estão nas ruas atuando na 
parte de orientação pedagó-
gica, visitas e trabalhos com 
as pré-notificações de mo-
radores em cujos imóveis 
forem encontradas larvas 
do Aedes aegypti.

Todos os profissionais 
passaram por capacitações 
no Centro de Endemias. 30 
agentes já estavam atuando 
desde a última semana e os 
outros 30 iniciaram nesta 
semana.

A inserção dos no-
vos servidores ao efetivo 
da rede pública municipal 
consta em âmbito das es-
tratégias delineadas na sala 
de emergência estabeleci-
da pela gestão municipal. A 
Prefeitura vem realizando, 
também como parte das es-
tratégias traçadas, a limpeza 
de áreas públicas institucio-
nais sob sua responsabili-
dade, priorizando-as, bem 
como em valas, valetões e 
bueiros.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Obras 
de Sinop deu início aos ser-
viços de manutenção com 
cascalhamento na Estrada 
Nanci. O trabalho inicia me-
diante melhora nas condi-
ções do tempo, favorecida 
pela diminuição no volume 
de chuvas, seguindo progra-
mação da pasta.

 “Já iniciamos os servi-
ços na Estrada, pelo ponto 
mais crítico, sentido condo-
mínio”, destaca o secretário 
Edilson Ticola.

A Secretaria de Obras 

vem realizando uma série de 
ações com foco na garantia 
da trafegabilidade e logísti-
ca, a partir do patrolamento 
e cascalhamento de estradas 
vicinais que cortam o muni-
cípio. “Faz parte do trabalho 
diário dos servidores da se-
cretaria de Obras. São várias 
frentes de trabalho todos os 
dias e nas estradas o trabalho 
tem sido intenso”, destaca 
Ticola. Sinop possui mais de 
mil km em estradas vicinais, 
sendo que apenas na Gleba 
Mercedes a Prefeitura de Si-
nop faz patrolamento e cas-
calhamento em mais de 300 
km.

Foto: RepRoDução

Defesa pessoal é uma das principais justificativas 

Posse de armas de fogo tem
aumento de 219% no estado
SEGUNDO A PF | De janeiro a novembro de 2019, foram registradas 1.937 armas por pessoa física

Entretanto, para que 
elas se mantenham livres de 
sujeira e lixo, é preciso que 
a população não pratique 
descarte irregular de entu-

lho, pois são potenciais cria-
douros. 

Em caso de terrenos 
particulares, o município 
atuará de forma intensiva, 

apoiado na lei municipal 
que estabelece as condutas e 
diretrizes de meio ambien-
te, prevendo penalidades 
em caso de sujeira.

escrita e depois a prova prá-
tica”, explicou.

Para o sociólogo do Núcleo 
Estudos Segurança da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Naldson Ra-
mos, as novas regras de posse 
influenciaram no aumento de 
armas registradas. Esse au-
mento, segundo ele, se deve, 
principalmente, a uma tenta-
tiva nem sempre esclarecida 
de busca por segurança.

“Como pesquisadores nós 
alertamos: Arma de fogo não 
gera segurança particular e 
privada para ninguém. O ide-
al seria reforçar nossa política 
de segurança pública, preci-
samos reforçar o trabalho de 
inteligência na área de segu-
rança pública e crime organi-
zado”, avaliou.

O dono do estande de ti-
ros, em Cuiabá, afirmou que 
o ideal é que as pessoas que 
queiram adquirir armas de 
fogo sejam treinadas cons-
tantemente. “Sempre indi-
camos que a pessoa aprenda, 
treine e não descanse em re-
lação aos ensinamentos para 
isso, pois o mau uso da arma 
traz problemas”, disse Diego.

percurso de 3,5 km.
A Diretora Administra-

tiva Financeira e Relações 
com Investidores da Sinop 
Energia, Vera Rett, explica 
que para o Empreendimen-
to, apoiar eventos que incen-
tivem a prática de esportes e 
hábitos saudáveis é uma for-
ma de contribuir com a saú-
de na região. “Queremos que 
as pessoas tenham uma vida 
mais saudável. São vários os 
benefícios obtidos por meio 
do exercício físico. Movi-
mentar o corpo é essencial 
para a saúde em qualquer 
idade”, repassou

As inscrições já encer-
raram. Aproximadamente 
300 pessoas confirmaram 
presença para a corrida. Para 
quem optou pela caminha-
da, pelo segundo ano con-
secutivo, a cronometragem 
será eletrônica, usada em 
grandes eventos de corrida e 
ciclismo.
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18 pessoas presas em flagrante

DA REPORTAGEM

O período proibitivo de 
pesca terminou com 18 pri-
sões em flagrante e R$ 295 
mil em multas aplicadas. 
Também foram apreendi-
das 4 toneladas de pescado, 
156 redes, 29 tarrafas e dez 
armas de fogo em Mato 
Grosso. Houve aumento de 
236% da apreensão de ape-
trechos proibidos. A Pirace-
ma teve início no dia 1º de 

PIRACEMA | Dados apontam que 4 toneladas de pescado foram apreendidas e R$ 295 mil em multas aplicados
Foto: Marcos Vergueiro

Piracema terminou com 18 prisões em flagrante em MT

outubro de 2019 e seguiu até 
o dia 31 de janeiro de 2020.

O major da Polícia Militar 
e coordenador de Fiscaliza-
ção de Fauna da Secretaria 
do Estado de Meio Ambien-
te (Sema), Jean Carlo Holtz, 
explicou que o foco de fisca-
lização foram os apetrechos 
proibidos e a realização de 
ações preventivas.

“Nosso foco foi apreen-
der apetrechos proibidos, 
principalmente redes, que 

geram grande retirada de 
peixes dos rios. O peixe de-
pois que apreendido morto, 
já causou o dano ambiental. 
A gente focou na apreensão 
de redes, atingimos o nú-
mero de quase 160 apreen-
didas somente no período 
da Piracema. Evitamos que 
toneladas, principalmente 
de pintados sejam retirados 
dos rios”, disse.

Durante a Piracema é 
permitida apena a pesca de 

subsistência, desembarcada, 
que é aquela praticada arte-
sanalmente por populações 
ribeirinhas ou tradicionais 
para garantir a alimentação 
familiar, sem fins comer-
ciais.

Sobre relatos de pescado-
res que estariam vendendo 
ilegalmente o pescado para 
comerciantes, o coordena-
dor relatou que a compe-
tência da fiscalização das 
carteiras é do Governo Fe-

deral. “A gente já tem feito 
algumas conversas no senti-
do de ver possível medidas 
administrativas para esses 
pescadores. 

Realmente é algo a ser dis-
cutido. Um pescador pro-
fissional que desrespeita a 
natureza e pratica pesca de-
predatória, deve deixar de 
ser pescador profissional”, 
defende.

Entre os locais mais críti-
cos de registro de ocorrên-

cias está a região da Baixada 
Cuiabana, em Santo Antô-
nio de Leverger e Barão de 
Melgaço, além de pontos 
dentro da Capital. 

“Uma rede maior de 300 
metros de cumprimento, 
consegue retirar 500 quilos 
de pintado em uma noite. 
Quando fazemos essas apre-
ensões, é um grande ganho 
para a natureza e evita que 
esses peixes saiam nos rios”, 
afirmou.


