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Maiores
valores
de PIB
per capita

Poderão
levar até
40 pontos
de multas

Os municípios que lideram o va-
lor da produção de algodão her-
báceo, milho e soja apresentaram 
os maiores valores para o Produto 
Interno Bruto per capita entre os 
principais municípios agríco-
las. A conclusão é de estudo do 
Departamento de Financiamento 
e Informação da Secretaria de 
Política Agrícola, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.                   Página  - 4

O projeto de lei que pretende 
alterar as regras de trânsito 
no país ganhou novas mo-
dificações nesta semana e 
passou a prever critérios 
mais flexíveis para a sus-
pensão da CNH, no caso de 
condutores que usam seus 
veículos para atividade re-
munerada, como motoristas 
de caminhão, ônibus, táxis, 
carros de aplicativo e moto-
boys.
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Divulgação

Divulgação

COMPRANDO CARRO

MAJESTOSO

Quem tem
direito a
descontos
ou isenção?

São Paulo e
Corinthians
invertem
os papéis

Autistas e pessoas com 
deficiência física, visual e men-
tal – severa ou profunda – têm 
direito, por lei, a isenção de 
impostos na compra de veículos 
automotores. 
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São Paulo e Corinthians 
interpretam papéis invertidos de 
um roteiro idêntico para os rivais 
em 2019 e 2020. Tricolor e Ti-
mão se encaram neste sábado, 
pela sexta rodada do Campeo-
nato Paulista.                   Página - 6

Divulgação

 assessoria

Mayke Toscano secoM-MT

Principal rota de escoamento dos produtos agrícolas da região, a BR-163 agora com a con-
clusão dessa obra vai beneficiar o impulsionamento do setor, aquecendo assim a economia 
no estado. O governador Mauro Mendes (DEM), também esteve presente, apontou a impor-
tância que a obra tem e terá para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso.          Página 3
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por Bolsonaro
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Se juntar os leitos deste hospital com os 
do Hospital Central, a cidade fica numa 
posição diferenciada na área de saúde

Notícias ruins não faltam. A coluna já 
transitou por tantas delas, mas hoje o ca-
minho é outro. É de notícias boas mesmo. 
Começo pela retomada da construção do 
Hospital Júlio Muller na estrada de Santo 
Antonio. Começou a obra em 2012, parou 
tudo em 2014 ao inventaram uma excessi-
va e irreversível umidade que, estudos no-
vos, mostram que pode ser tecnicamente 
corrigida. A licitação agora estipula que 
quem fará o Projeto Executivo será a em-
preiteira que ganhar a concorrência.

É uma construção em conjunto da 
UFMT e o governo do estado. Hospital 
para mais de 250 leitos e tudo pelo SUS. 
Já tem em caixa perto de 100 milhões de 
reais que é a parte da UFMT.

Ali serão construídos também os pré-
dios das Faculdades de Medicina, Nu-
trição e Enfermagem. Será um hospital 
escola. Um novo e diferente bairro deve 
surgir naquela localidade, já chamada de 
Cidade da Saúde.

Se juntar os leitos deste hospital com 
os do Hospital Central, cuja obra será 
também retomada, mais o novo Hospi-
tal Municipal, recentemente inaugurado 
em Cuiabá, também a Santa Casa que se 
transformou em hospital estadual, a cida-
de fica numa posição diferenciada na área 
de saúde, com mais de 1.100 leitos de aten-
dimentos pelo SUS.

Mais uma notícia boa. No mês de mar-
ço deve ser internacionalizado o aeropor-
to em Várzea Grande. Faltam detalhes que 
o consórcio que tem a gerência do aero-
porto está concluindo. Feito isso, como a 
Polícia Federal e a Anvisa já haviam dado 

o aval (faltava a Receita Federal), voos 
podem acontecer imediatamente.

Não serão somente voos para San-
ta Cruz de la Sierra. Cuiabá e Santa Cruz 
serão pontos de contatos para toda Améri-
ca do Sul, também para os EUA e a Euro-
pa. Voos para esses lugares vão ter preços 
menores do que se tem hoje indo por São 
Paulo para dali, por exemplo, ir a Santiago 
ou Miami. Vai haver uma pequena revolu-
ção nessa área.

Outra notícia do momento é a de que 
devem sair dois portos novos na hidrovia 
Paraguai-Paraná. Um em Barranco Verme-
lho para 700 mil toneladas e, como já mos-
trou a coluna, para ter inicio em 2022. Ou-
tro porto em Paratudal para cerca de oito 
milhões de toneladas, com carregamento 
de 600 mil toneladas já em 2021.

Tudo isso fora da região de sinuosidade 
do rio Paraguai e onde está a maioria das 
pousadas. Os portos estarão mais de 65 
quilômetros da cidade de Cáceres, quando 
o rio já é mais largo por receber afluentes. 
Viabiliza a ZPE. O Mato Grosso do Sul usa a 
hidrovia, agora este Mato Grosso também 
terá essa alternativa de comércio.

Outra notícia boa foi à inauguração do 
COT da UFMT que era para ser entregue 
na Copa de 2014. Pista para competição de 
atletismo, até mesmo internacional. Tinha 
gente da politica daqui querendo tirar a 
obra da UFMT para levar não sei para onde. 
Teria virado outro Pari. Diante de seguidas 
notícias negativas, essas não se mostram 
apetitosas no início de um novo ano?

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Notícias boas

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

O balanço das contas do governo federal de 2019 
surpreendeu até mesmo os responsáveis pelo controle 
do gasto público no Tesouro Nacional. De repente, em 
dezembro, brotou uma despesa imprevista de cerca de 
R$ 10 bilhões. 

Era o dinheiro do aumento de capital de três em-
presas estatais, na maior parte para a Emgepron, firma 
ligada à Marinha e dedicada a construir navios, que rece-
beu R$ 7,6 bilhões em uma canetada. O valor equivale a 
todo investimento federal em obras e equipamentos dos 
ministérios da Saúde e da Educação, por exemplo.

Dadas as peculiaridades da contabilidade pública, 
tal despesa não toma o lugar de outra, pois não se sujeita 
ao limite constitucional do chamado teto de gastos.

De qualquer modo, o déficit público acabou maior. 
Além do mais, essa decisão inopinada e em quase nada 
transparente desmoraliza a alardeada política de privati-
zação do governo de Jair Bolsonaro, pífia em sua moro-
sidade e inoperância.

O aumento do capital da Emgepron é, no entan-
to, coerente com uma das linhas de força do governo: 
o poder militar. Quase um terço dos ministérios é co-
mandado por oficiais da ativa ou da reserva das Forças 
Armadas, até porque, em sua carreira, Bolsonaro não 
cultivou relações com outros grupos de quadros técni-
cos ou profissionais, além de ter sido na prática um líder 
sindical da categoria. 

Governo e Congresso se acertaram a fim de permi-
tir que militares se aposentem em condições privilegia-
das (com o equivalente de salários e reajustes integrais 
da ativa). Este governo também se prontificou a con-
ceder generosos reajustes para os soldos, em particular 
para o alto oficialato. 

O aumento de capital da Emgepron foi R$ 4 bilhões 
além do previsto para o ano, liberalidade facilitada pela 
entrada dos recursos do leilão dos campos de petróleo. 

Assim, o Ministério da Defesa ficou com mais de 
28% do total dos recursos federais destinados a inves-
timentos. A despesa com pessoal militar, civil, aposen-
tados e suas pensões vai aumentar; já consomem pelo 
menos 26% do gasto total com servidores.

O esforço para o necessário ajuste das contas públi-
cas não tem sido distribuído de modo mais equânime. 
Subsídios diversos continuam intocados, por exemplo. 
Não é aceitável que também a despesa militar seja pou-
pada de contribuir para essa emergência nacional. 

É argumentável que o equipamento militar brasi-
leiro pode estar sendo sucateado. Mas também este é o 
caso da infraestrutura física e social, de estradas a hospi-
tais. Ainda mais neste momento de escassez aguda de re-
cursos, é preciso repensar e explicar com transparência 
as prioridades.

Editorial

Ação entre amigos

Ranking dos Políticos - Facebook

7 ANOS DE
ESPERA
Após sete anos, o Tribunal de Justiça ho-

mologou o resultado final do concurso para 
tabeliães no Estado. A decisão, tomada por 
unanimidade pelo Órgão Especial, atende 
uma determinação do corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto Martins. Ele 
havia determinado que o presidente do TJ, 
desembargador Carlos Alberto da Rocha ho-
mologasse o certame em um prazo de 48h, 
sob pena de abertura de processo discipli-
nar. O ato de homologação com os nomes 
dos classificados para as vagas será publi-
cado no Diário de Justiça nos próximos dias.

CONTRA EMANUEL
Criada para investigar a acusação de que o 

prefeito Emanuel Pinheiro teria recebido um 
mensalinho quando era deputado estadual, a 
CPI do Paletó retomou os trabalhos nesta sex-
ta, em clima de guerra na Câmara de Cuiabá. 
A relação entre os vereadores de oposição e 
situação - que nunca foi boa - piorou de vez 
com o relatório da Comissão de Ética propon-
do a cassação de Abílio Junior, um dos prin-
cipais nomes entre os que defendem uma in-
vestigação a fundo contra o prefeito.

COMPENSA (?)
A morte do empresário Valdir Farinha, 

que trocou tiros com um bandido em Rondo-
nópolis, é mais um tapa na cara da socieda-
de, cada vez mais acuada e vítima da crimi-
nalidade. Enquanto a legislação continuar 
a favorecer facínoras, com penas brandas 
e progressões de regime absurdas (vide a 
excrescência no caso do goleiro Bruno), ca-
nalhas continuarão a assassinar cidadãos, 
chefes de famílias e trabalhadores. Quantos 
mais precisarão morrer nas mãos da bandi-
dagem para que a legislação seja adequada e 
acabe com a constatação de que o crime, de 
fato, compensa?
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IMAGEM DO DIA

“Governo e Congresso se acertaram a fim 
de permitir que militares se aposentem 
em condições privilegiadas (com o equi-
valente de salários e reajustes integrais 
da ativa)

“
O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) apreendeu 121 table-

tes de cocaína na região de Nova Fortuna, em Vila Bela da Santíssima Trin-
dade. Os policiais também prenderam um suspeito, que já havia sido preso 
transportando 214 tabletes de cocaína em 2019, na mesma região. A prisão 
ocorreu por volta de 23h durante operação entre o Gefron e a Delegacia Espe-
cial de Fronteira (Defron), que investigava uma organização criminosa encar-
regada do transporte de entorpecentes da Bolívia para o Brasil.

Mas eu conheço um pouco do assunto
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Pois é, sempre existe algo que possa 
dar errado e, segundo as famosas “leis 
de Murphy”, “tudo que puder dar errado, 
dará, e na pior hora e da pior forma pos-
sível”. Dito e feito: ao tentar reparar um 
celular top de linha, com poucos meses 

de uso, que o proprie-
tário deixou cair da 
mesa, ele fez algo er-
rado e o aparelho sim-
plesmente “morreu”. 
Sim, aparelhos dessa 
natureza são bastante 
“sensíveis”, e qualquer 
manobra errada pode 
comprometer de for-
ma irreversível algum 
componente. Resumo 
da ópera: pagou, parce-
lado, um novo aparelho 

para o cliente, aguentou muita “bronca” 
por ter perdido as fotos que estavam no 
aparelho (afinal, o dito não ligou mais) e 
resolveu fazer o que deveria ter feito antes 
do prejuízo, encarando um curso de ma-
nutenção específico para celulares.

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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Ainda seguindo no assunto da pesqui-
sa na internet, algumas pessoas utilizam 
tal recurso como “complemento” para um 
conhecimento existente. Esse, claro, é o 
objetivo da ferramenta, e devemos, então, 
dar os “parabéns” à essa pessoa pela luci-
dez e coerên-
cia, certo? Nem 
sempre. Tem 
gente que com 
um mínimo de 
conhecimento 
sobre algum as-
sunto acredita 
que, com a aju-
da da internet, 
pode resolver 
qualquer para-
da. Mas a reali-
dade não é tão 
“simpática” assim.

Quer um exemplo desse tipo de pensa-
mento? Um camarada, técnico em informá-
tica, vendo a popularização dos smartpho-
nes, achou que estava na hora de “morder” 
um “pedaço” desse mercado e, com grande 
facilidade em comprar peças pela internet, 
começou a fazer algo lucrativo e, segundo 
ele, “muito fácil”: trocar telas quebradas 
de celulares. Com orçamento bem inferior 
ao da concorrência ele conseguia que o 
cliente pagasse um “sinal”, suficiente para 
comprar a peça que, quando chegava, era 
instalada no aparelho do cliente, seguindo 
um dos tantos tutoriais disponíveis no You-
Tube. O que poderia dar errado?
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde de ontem (14), 
aconteceu a inauguração 
dos últimos 51 quilômetros 
de asfaltamento da BR-163 
que liga a cidade de Sinop à 
Miritituba no Pará. 

A solenidade contou com 
a presença de importantes 
nomes da política em âm-
bito nacional, estadual e re-
gional. 

A comitiva federal com-
posta pelo presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro (sem 
partido), pelo ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas e o diretor-geral no 
DNIT, general Santos Filho 
participaram do ato.

“É um momento de ale-
gria para vocês, depois de 
40 anos de sofrimento. Essa 
obra começou a ser tratada 
comigo e com o Tarcísio [de 
Freitas], por ocasião da tran-
sição [de governo] no final 
de 2018. Porque governar é 
eleger prioridades, não bus-
car deixar obras paradas”, 
disse o presidente Bolsonaro 
sob aplausos dos presentes.

Principal rota de escoa-
mento dos produtos agríco-
las da região, a BR-163 agora 
com a conclusão dessa obra 
vai beneficiar o impulsiona-
mento do setor, aquecendo 
assim a economia no estado.

O governador Mauro 
Mendes (DEM), também es-
teve presente, apontou a im-
portância que a obra tem e 
terá para o desenvolvimento 
do estado de Mato Grosso. 

“Não precisamos dizer 

CONCLUÍDA | Aguardada há 40 anos, obra na rodovia foi realizada pelo ministério da Infraestrutura 

Últimos 51km foram asfaltados 

aqui presidente [Bolsonaro], 
todas as pessoas que passam 
por aqui, de todos os cantos, 
sabem a importância que a 
BR-163 tem para Mato Gros-
so e para o Brasil. 

O nosso estado é o gran-
de produtor do agronegócio 
brasileiro, mas a logística 
sempre foi o nosso maior 
obstáculo para ampliar este 
crescimento. Então nós 
queremos agradecer o seu 
governo, para estarmos co-
memorando com o Brasil e 
com todos nós esse marco 
histórico da inauguração da 
[BR]163”, disse Mendes no 
discurso.  

SINOP
PRESENTE
Três vereadores de Sinop 

também estiveram presen-
tes na solenidade de inau-
guração do asfaltamento do 
trecho da BR-163 que liga 
Sinop ao estado do Pará. 

O presidente, vereador 
Remídio Kuntz (PL), segun-
do vice-presidente, Lindo-
mar Guida (MDB) e vereador 
Joacir Testa (PDT) estiveram 
por lá.

Kuntz destacou a impor-
tância da conclusão da obra 
e o que isso vai representar 
para a região.

 “Isso vem agregar valores 
na saca da soja, enfim, em 
todos os nossos produtos. 
É um sonho realizado, para 
nossa região, e também, 
para todo o estado. A gente 
só tem a agradecer as autori-
dades envolvidas”, declarou.

O presidente da Câmara 
aproveitou a oportunidade 
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VAGA NO SENADO

Júlio Campos ganha apoio 
nacional para disputa

Presidente do Senado está com ele 

Atual Fundeb acaba em 2020 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O DEM ainda continua 
em sua jornada para fazer o 
novo senador da República 
que assumirá a vaga da sena-
dora Selma Arruda, cassada 
pela justiça Eleitoral no final 
do ano passado.

Dois democratas des-
pontam como principais 
nomes do partido nesta dis-
puta. Um deles é o do de-
putado estadual Dilmar Dal 
Bosco e o outro é o do ex-
-governador Júlio Campos. 
O partido chegou a abrir no 
final do mês de janeiro prazo 
para que os democratas fi-
liados que tenham interesse 
na disputa colocassem seus 
nomes à disposição, o pra-
zo terminou ontem e até o 
fechamento desta edição do 
Diário do Estado MT, apenas 
o nome do de Júlio Campos 
estava registrado.

Mas apesar de se em-
polgar com a disputa e a 
possibilidade de ser senador, 
Dal Bosco não pretende en-
trar em uma disputa interna 
com a família Campos.

“Vontade de disputar eu 
tenho, porque sou de uma 
região grande, que tem 700 
mil eleitores e nunca tive-
mos nenhum senador. Essa 
seria uma possibilidade. Mas 
o que me impede hoje, tal-

vez, seja essa disputa no par-
tido. No DEM, nenhuma vez 
tivemos disputa, nem para 
assumir a presidência do 
partido, nem para composi-
ção do diretório estadual. 

Nunca houve dispu-
ta para cargo A ou B. Jamais 
vou competir dentro do meu 
partido com uma pessoa que 
admiro muito e tenho orgu-
lho de sempre estar ao lado”, 
disse Dal Bosco.

APOIO
NACIONAL
O apoio a Júlio Campos 

ganhou esta semana reforço 
nacional de peso. O senador 
democrata Davi Alcolum-
bre da Amapá que também 
presidente do senado Fede-
ral, após reunião com Jay-
me Campos (DEM), irmão 
de Júlio Campos, declarou o 
apoio da Executiva Nacional 
do DEM ao ex-governador 
de Mato Grosso. “Nosso ge-
neral em Mato Grosso cha-
ma-se Júlio Campos. Jayme e 
Júlio, os irmãos Campos, são 
homens de primeira linha 
que sempre estiveram com o 
partido em todas as circuns-
tâncias, nos bons e nos maus 
momentos. Nosso apoio a 
eles é incondicional”, disse o 
presidente do Senado.

A eleição suplementar 
ocorre no próximo dia 26 de 
abril. 
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BALANÇO 2019

Juarez Costa perde direitos políticos por 5 anos

PAUTA IMPORTANTE

Secretários de todo país discutem futuro do Fundeb

Foi condenado por improbidade administrativa 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Uma decisão proferi-
da pelo juiz Mirko Vincenzo 
Giannotte, da Vara de Fa-
zenda Pública de Sinop, de-
terminou o ex-prefeito de 
Sinop, Juarez Costa (MDB), 
devolva aos cofres públicos 
R$ 108 mil por superfatura-
mento em um processo lici-
tatório para compra de má-
quina escavadeira hidráulica.

A decisão partiu após 
investigação de uma denún-
cia realizada pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) que 
havia constatado o superfa-
turamento. 

Segundo a ação, a em-
presa vencedora da licitação 
ofereceu o equipamento à 
prefeitura de Sinop por um 
valor de R$ 621 mil, mas na 
época o valor de mercado da 
máquina era de R$ 513 mil, 
sendo R$ 108.066,99 acima.

A condenação por im-
probidade administrativa 
pega não só o ex-prefeito 
Juarez Costa, como também 
o à época, secretário de Fi-
nanças, Silvano Amaral. O 
caso em questão se refere a 
primeira compra de maqui-
nários feita por Juarez logo 
no segundo mês de seu pri-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Aconteceu esta semana 
em Recife (PE), reunião ordi-
nária do Conselho Nacional 
de Educação (Consed) que 
abordou o tema mais impor-
tante da Educação para este 
ano de 2020.

Estiveram presentes 
na capital pernambucana os 
secretários de Educação de 
todo o Brasil para discutir o 
futuro do Fundeb que tem 
validade até 31 de dezembro 
deste ano e que até agora o 
Governo Federal através 
do Ministério da Educação 
não se manifestou sobre sua 
prorrogação. 

“O atual Fundeb tem 
validade até 31 de dezembro 
deste ano, mas defendemos 
que ele seja permanente, 
pois essa é a principal fon-
te de financiamento para a 
educação do país”, avaliou a 
secretaria da Seduc-MT, Ma-
rioneide Kliemaschesk.

Tramita pelo Congresso 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição, defendida pe-
los secretários de Educação 

meiro mandato em 2009.
Em nota enviada à im-

prensa, os advogados do 
atual deputado federal Jua-
rez Costa, diz que assim que 
forem intimados da decisão 
iniciará a apresentação de 
recurso.

A sentença de impro-
bidade administrativa pro-
ferida pelo juiz Mirko, além 

de todo o país que o Fundeb 
seja renovado e ampliado 
pelo União em 15%, de forma 
gradativa até chegar em 40% 
no ano de 2031.

“Certamente este ano a 
Câmara dos Deputados vai 
aprovar o novo Fundeb, vai 
colocar na Constituição Fe-
deral e vai poder aumentar a 
contribuição da União, que é 

da condenação em ressarci-
mento dos cofres públicos, 
determinou a suspensão dos 
direitos políticos de Juarez e 
Silvano por cinco anos.

Juarez Costa, desde ja-
neiro de 2019 é deputado 
federal eleito pelo MDB e 
um dos representantes da 
região na Câmara dos Depu-
tados, mas já havia declarado 

seu interesse em retornar ao 
executivo municipal dispu-
tando as eleições deste ano, 
sendo mostrado por todas 
as pesquisas, como o nome 
mais forte este pleito.

Já Silvano Amaral atu-
almente é membro do Go-
verno do Estado, onde atua 
como secretário de Estado 
de Agricultura Familiar

uma unanimidade, um con-
senso de quem estuda esse 
tema. Estamos trabalhando 
muito para poder garantir 
parâmetros não só do volu-
me de recurso maior, mas 
construir parâmetros que 
garantam a qualidade do 
gasto racionalizado entre os 
entes federados”, ponderou.

Outras temáticas im-

portantes que também es-
tiveram em pauta foram o 
novo ensino médio, a BNCC, 
que será implementada nas 
escolas esse ano, o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), avaliação, for-
mação, alfabetização e cur-
rículo.

Bolsonaro inaugura obra da BR-163

para protocolar com a asses-
soria presidencial reinvindi-
cações para Sinop, uma de-
las é a duplicação da BR-163.

“Temos um documento 

com a assinatura de vários 
vereadores, reivindicando 
a duplicação da BR-163 de 
Sinop até o município de 
Guarantã do Norte-MT, a 

instalação do Batalhão do 
Exército Brasileiro em Si-
nop e a implantação da Fer-
rogrão, por onde será esco-
ada a safra para Miritituba/

Santarém. É a Câmara Mu-
nicipal fazendo a sua parte 
com todos os vereadores e 
os empresários da região”, 
comentou.
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Diamantino e Nova Ubiratã também apresentaram PIB per capita superior à média 

Municípios produtores: maiores
valores de PIB per capita
DA REPORTAGEM

Os municípios que li-
deram o valor da produção 
de algodão herbáceo, mi-
lho e soja apresentaram os 
maiores valores para o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) per 
capita entre os principais 
municípios agrícolas. A con-
clusão é de estudo do Depar-
tamento de Financiamento e 
Informação da Secretaria de 
Política Agrícola, do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

O estudo cruzou os da-
dos da classificação dos mu-
nicípios pela Pesquisa Agrí-
cola Municipal (PAM), do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
com o PIB per capita de 2017. 
Foram selecionados 20 mu-
nicípios produtores de soja, 
milho, feijão, cana-de-açú-
car, café, algodão herbáceo, 
arroz, cacau e laranja, que 
representaram 59% do valor 
da produção do país.

“Nota-se que estes mu-
nicípios têm um PIB per ca-
pita mais de duas vezes maior 
do que a média nacional (R$ 
31.834,00). Campos de Júlio 
apresentou PIB per capita de 
R$ 190.239, seis vezes maior 

do que a média nacional. Sa-
pezal teve um PIB per capita 
de R$ 103.552, em 2018, mais 
que três vezes o PIB per ca-
pita do país”, salienta o coor-
denador geral de Avaliação 
de Políticas e Informação do 
Mapa, José Garcia Gasques. 
Outros municípios, como 
Diamantino (R$ 91.907) e 
Nova Ubiratã (R$ 90.449), 
também apresentaram PIB 
per capita muito superior à 
média nacional.

As regiões que lideram 
o valor da produção de algo-
dão, milho e soja, são as que 
têm gerado a maior riqueza 
no campo, indicada pelo PIB. 
Numa posição abaixo, estão 
as áreas de cana de açúcar, 
feijão e laranja. As regiões 
com o mais baixo valor do 
PIB per capita são as áreas de 
café, cacau e arroz, com PIB 
per capita cerca de 20% a 30% 
abaixo da média nacional.

“Esses resultados mos-
tram que as regiões que têm 
incorporado níveis crescen-
tes de tecnologia também 
têm liderado a geração de 
renda na agricultura. Nessa 
corrida, produtos com maior 
dificuldade de deixar pa-
drões tradicionais de produ-
ção estão ficando para trás, 

ALGODÃO, MILHO E SOJA | Estudo cruzou dados sobre valor de produção agrícola com informações do PIB
Foto: Divulgação

Foto: agrolink

Foto: náDia Borges

Foto: Divulgação

ETANOL DE MILHO

Produção faz de MT potencial
para plantio de florestas

NO CAMPO

Brasil possui 2.280 aeronaves agrícolas

A produção do etanol de milho é um mercado em expansão 
no Brasil 

Região Leste sofreu atraso no plantio, mas expectativa é de 
bom desempenho 

Estudo divulgado aponta crescimento de 3,99% na frota

DA REPORTAGEM

A produção do etanol 
de milho é um mercado em 
expansão no Brasil. A União 
Nacional do Etanol de Mi-
lho prevê que o país salte a 
produção de etanol de milho 
de 1,4 bilhões de litros/ano 
para algo em torno de 4 bi-
lhões de litros/ano nos pró-
ximos cinco anos, chegando 
a 8 bilhões de litros em 10 
anos. Esse crescimento gera 
automaticamente novas de-
mandas de mercado, entre 
elas fontes de energia, pro-
porcionada em sua maio-
ria, pela madeira. Com isso, 
o plantio de florestas deve 
crescer e muito nos próxi-
mos anos, especialmente no 
Mato Grosso, maior estado 
produtor do etanol de milho.

“Hoje acompanhamos 
um movimento recente jun-
to a produtores agroindus-
triais que avaliam, dentre 

RALLY DA SAFRA

Técnicos avaliam 
lavouras de soja de 
ciclo médio e tardio
DA REPORTAGEM

O Rally da Safra, prin-
cipal expedição técnica pri-
vada sobre a safra de grãos 
no Brasil, retorna ao Mato 
Grosso entre os dias 11 a 15 
de fevereiro, desta vez para 
avaliar as condições das la-
vouras de soja de ciclo mé-
dio/tardio. Os técnicos da 
Equipe 4 estarão novamente 
nas regiões Oeste e Médio 
Norte do Estado, mas o foco 
desta vez será na região Les-
te, iniciando as visitas pelo 
município de Barra do Gar-
ças.

No dia 12 seguem para 
Água Boa e Canarana e, no 
dia 13, chegam em Que-
rência. No dia 14 estarão 
em Confresa onde avalia-
rão áreas até retornarem ao 
ponto de partida, no dia 15.

Houve atraso no plan-
tio da soja na região Leste 
em razão do clima irregular, 
porém as chuvas normali-
zaram e há relatos apontan-
do bom desempenho das 
lavouras. “Esperamos ver e 
confirmar em campo o que DA REPORTAGEM

Estudo divulgado pelo 
Sindag aponta crescimento 
de 3,99% na frota, que rece-
beu 86 aeronaves em 2019. 

País segue a segunda 
maior do mundo no setor e 
ranking estadual é puxado 
por Mato Grosso, Rio Gran-
de do Sul e São Paulo.

A aviação agrícola bra-
sileira entrou 2020 com 
2.280 aeronaves (2.265 avi-
ões e 15 helicópteros), se-
gundo números divulgado, 
pelo Sindicato Nacional das 
Empresas de Aviação Agrí-
cola (Sindag).

O resultado significa o 
incremento de 86 aparelhos 
em 2019, uma alta de 3,99 % 
durante o ano. O que indica 
também a manutenção do 
ritmo de crescimento 2018, 
quando a frota (com 2.194 
aeronaves) havia tido um 
incremento de 3,74% em re-

ouvimos dos produtores”, 
diz Valmir Assarice, coorde-
nador da Equipe 4.

As regiões Oeste e Mé-
dio Norte foram percorridas 
pelo Rally entre os dias 14 e 
17 de janeiro para avaliação 
de áreas de soja precoce que 
apresentaram bons resulta-
dos. De forma geral, o calen-
dário da região Médio-Norte 
está dentro da expectativa e 
as equipes retornam a cam-
po para avaliar as lavouras 
de ciclo médio/tardio. É a 
região com colheita mais 
avançada dentro do Mato 
Grosso. Já nas demais regi-
ões, há um pequeno atraso 
para o plantio da segunda 
safra.

“O produtor está ani-
mado com o plantio da nova 
safra de milho e esse peque-
no atraso deverá ser contor-
nado com o aumento da tec-
nologia e a continuidade das 
chuvas previstas em maio e 
junho. Agora iremos a cam-
po ver se as lavouras de ci-
clo médio e tardio mantém 
o desempenho das precoces 
que já visitamos”, explica.lação ao ano anterior (mais 

do que o dobro dos 1,54% de 
2017). O balanço foi apre-
sentado pelo diretor-execu-
tivo do sindicato aeroagrí-
cola durante um encontro 
com empresários, pilotos 
e dirigentes do setor den-
tro da 30º Abertura Oficial 
da Colheita do Arroz, que 
ocorre até sexta-feira (14), 
em Capão do Leão, no Rio 
Grande do Sul. 

Os dados foram apura-
dos pelo engenheiro agrô-
nomo e consultor do Sindag 
Eduardo Cordeiro de Araú-
jo, junto ao Registro Aero-
náutico Brasileiro (RAB) da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). O levan-
tamento considerou a frota 
total até 31 de dezembro.

O estudo Frota Brasi-
leira de Aeronaves Agríco-
las - 2019 abrange também 
o número de empresas ae-
roagrícolas (categoria SAE-

outras fontes, o eucalipto 
como cultura florestal para 
produção sustentável de bio-
massa e abastecimento de 
usinas de etanol de milho. 
Como na produção do eta-
nol de milho não há o bagaço 
para fonte de energia, como 
a cultura da cana-de-açúcar, 
esse tipo de usina precisa de 
outra matéria-prima para 
abastecer as caldeiras. Nes-
te sentido, o setor florestal 
brasileiro já é tido como um 
dos mais competitivos para 
a produção de biomassa a 
partir de florestas plantadas. 
Desta maneira, cria-se mais 
uma oportunidade para o 
setor, como uma forte ten-
dência de fornecer soluções 
e projetos florestais, princi-
palmente no Mato Grosso, 
estado líder na produção 
de etanol de milho no país”, 
avalia o engenheiro florestal 
e diretor da Innovatech Ges-
tão, Luiz Fellipe Arcala.

-AG, que são as prestadoras 
de serviços aos produtores), 
que passou de 253 em 2018 
para 267 este ano – aumen-
to de 5,13% (superior aos 3,7% 
de crescimento em 2018). 

O relatório final do le-

vantamento – com os co-
mentários técnicos de Araú-
jo e o fechamento de alguns 
dados secundários – será 
publicado a partir do próxi-
mo dia 21, no site do Sindag 
(www.sindag.org.br).

o que tem levado ao empo-
brecimento de importantes 
regiões brasileiras”, conclui 
Gasques.

Os dados da Pesquisa 
Agrícola Municipal (PAM), 
divulgada em setembro do 
ano passado pelo IBGE, 
mostram que São Desidério/
BA, Sapezal e Sorriso são os 
municípios com o maior va-
lor de produção agrícola do 
país. São os principais pro-
dutores de algodão herbá-
ceo, soja, milho, entre outros 
grãos, e campeões de gera-
ção de riqueza no campo.

O órgão avaliou 38 
culturas permanentes e 33 
temporárias. Entre os 50 
municípios com maior valor 
da produção agropecuária, 
18 estão no Mato Grosso. O 
primeiro lugar do ranking 
pertence a São Desidério, no 
oeste da Bahia, com valor da 
produção de R$ 3,6 bilhões, 
em 2018, alta de 54,4% em 
relação ao ano anterior. Me-
tade desse valor foi gerada 
pela soja, correspondendo a 
1,6 milhão de toneladas.

Na segunda posição de 
maior município produtor 
brasileiro está Sapezal, que 
fica a oeste de Mato Grosso, 
com R$ 3,3 bilhões (+28%). 

Além de produzir soja, giras-
sol, feijão e arroz, seu prin-
cipal produto é o algodão 
herbáceo, cujo valor da pro-
dução foi de R$ 1,8 bilhão, 
em 2018.

Sorriso saiu da primei-
ra posição, em 2017, para a 
terceira, em 2018. O valor da 
produção somou R$ 3,3 bi-

lhões, em 2018. O principal 
produto desse município é 
a soja, cuja produção foi de 
2,2 milhões de toneladas, ge-
rando um valor da produção 
de R$ 2 bilhões. Sorriso tam-
bém é um importante pro-
dutor de milho, o primeiro 
do país, e de feijão.

O estudo do IBGE re-

presenta uma importante 
fonte para acompanhamen-
to das informações agrope-
cuárias em nível municipal. 
“Esse estudo tem sido a base 
de diversos trabalhos sobre a 
agricultura brasileira, além 
de ser importante fonte de 
informação sobre os municí-
pios”, avalia Gasques.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800669100  02752306946
279972200006400  02752306946
279571000   12561314000142
279002800909900  98105868172
279961900000800  76660559191
279047700002000  05974309693
279002800648100  06239621102
279002800821500  01093441119
279002800216900  86845268134
279002800207600  41728297087
279002800662900  90034279920
279972200007500  02784480119
279958300008800  27561267134

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

Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência (PcD); 
2-Repositor, com experiência, conhecimen-
to em rotina de mercado, disponibilidade 
no período noturno;
3-Motorista, CNH C, com experiência, com 
disponibilidade para viagem; 
4-Serviços gerais, com experiência;
5-Assistente comercial, com experiência, 
habilidade de escrita e comunicação;
6-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
7-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
8-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
9-Operadora de caixa, com experiência; 
10-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
11-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
12-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
15-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, fachadas 
ou estruturas metálicas;
16-Vendas, interesse na linha esportiva; 
17-Técnico em Enfermagem, com COREN;
18-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
19-Operador (a) de ponte rolante;
20-Escrita fiscal, com experiência;
21-Controlador de pragas, com experiên-
cia;
22-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
23-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais.

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
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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 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 

VENDAS
DARLEY MANFIO, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lu-
cas do Rio Verde - SAMA/LRV a renovação da Licença de 
Operação (RLO) para atividade de “Manutenção e repara-
ção de veículos automotores (automóveis, caminhonetes, 
ônibus, caminhões, tratores e motocicletas, etc.)” empre-
endimento localizado na Rua Santa Fé, nº 30-S, Centro, 
município de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO - 65 98402-6157 - eng.
nildo@gmail.com

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n° 17.105.737/0001-
71, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a LP/LI/LO da área ampliada, para atividades de Fabri-
cação de produtos de limpeza e polimento / Fabricação de 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
localizada na Rua Amador Aguiar, 1302, Industrial Leonel 
Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n° 17.105.737/0001-
71, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a LP e LI da área a ser construída, para atividades de 
Fabricação de produtos de limpeza e polimento / Fabrica-
ção de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal, localizado no lote 06-A da quadra 11, Industrial 
Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI, CNPJ n° 
37.516.283/0001-39, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Alteração de razão social, pois an-
teriormente atuava como FERREIRA & TOBALDINI LTDA 
- EPP, e Licença de Operação para atividade de Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos, locali-
zada na Avenida Perimetral Sudeste, 8423, Portal Kaiabi, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARI-
NENSE EIRELI, inscrito no CNPJ n° 03.496.314/0003-87, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para a atividade de Laboratórios de anatomia patoló-
gica e citológica. Localizada na Avenida Curitiba, n° 2530, 
Sala 01, Centro, Município de Sorriso/MT. Não foi determi-
nado o EIA-RIMA.

AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 
Termo de Referência vem por meio deste cancelar o procedimento 
licitatório de Pregão Presencial nº 118/2019, tendo como objeto o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 008/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 11 de fevereiro de 
2020 na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS 
MECÂNICOS POR HORA TRABALHADA DA FROTA A SEREM 
EXECUTADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: EVILSON CHAVES DA SILVA, inscrita 
no CNPJ N° 11.745.223/0001-02, com valor total de R$ 42.525,00.  Matupá – 
MT, 14 de fevereiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, comunica que foi prorrogado prazo de 
abertura e julgamento do referido certame para o dia 27 de fevereiro de 
2020 às 14:00 horas, por conveniência administrativa.
Nova Mutum – MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

Pregoeiro

Objeto: “contratação de empresa para futura e eventual locação de 
caçambas estacionárias para remoção de entulhos e descarte dos 
resíduos retirados do perímetro urbano”, Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 28 de fevereiro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 14 de fevereiro 2020.

REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela Portaria n.º 002/2020, 
alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para conhecimento de todos os interessados, nos termos do art. 
21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu retificação no edital do Pregão Presencial 005/2020, cujo objeto é “a 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Óleo Diesel Comum), 
para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga do Norte – MT”, tendo em vista a supressões de termos 
incorretos na especificações da Declaração Unificada a ser apresentada,
Onde sê lê: Item 8.1. do Edital:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA

a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo VII do edital).
III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo 
VIII do edital).

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999 (anexo VI do edital).

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (anexo X do edital);

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999.

Leia-se: Item 8.1. do Edital:

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante (anexo IX do edital).

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (anexo X do edital);

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999.
II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital.

Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na formulação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º 
da Lei 8.666/93, mantêm inalterada a data de abertura do Certame no dia 20/02/2020, às 07:30h. O edital 
devidamente retificado poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Junto a Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura (das 07 às 13h), no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Ipiranga do Norte-MT, 14 de Fevereiro de 2020.
Simone Machado da Silva

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante.

Pregoeira Municipal

a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA
Leia-se: Item 8.1...

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA
a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

Simone Machado da Silva

II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital.

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Pregoeira Municipal

Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na formulação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º 
da Lei 8.666/93, mantêm inalterada a data de abertura do Certame no dia 19/02/2020, às 07:30h. O edital 
devidamente retificado poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Junto a Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura (das 07 às 13h), no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999 (anexo VI do edital).

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante.

1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

Ipiranga do Norte-MT, 14 de Fevereiro de 2020.

Onde sê lê: Item 8.1...

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo VII do edital).
III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo 
VIII do edital).

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela Portaria n.º 002/2020, 
alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para conhecimento de todos os interessados, nos termos do art. 
21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu retificação no edital do Pregão Presencial 006/2020, cujo objeto é “a 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Expediente para as diversas secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte”, tendo em vista a supressões de termos incorretos nas especificações da 
Declaração Unificada a ser apresentada,

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante (anexo IX do edital).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL Nº. 01/2020 
CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA 
CNPJ: 14.410.510-0001/41 
CNES: 7120923 
Endereço:  Avenida dos Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT,  
ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS 
Em obediência ao Código Civil (lei federal de 10.406/2002), são  convocados os senhores 
sócios a se reunir em Assembleia  anual de Prestação de Contas, referente à competência 
de 2019, que se realizará no dia 02/04/2020, às 14:00hs, na sede empresa, na Avenida dos 
Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT. 
Pauta: 
- Deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e aprovação das contas 
do ano base 2019; 
- Prestação de Contas Gerenciais; 
- Assuntos de interesse da Sociedade. 
Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados, poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituído através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e atos autorizados, sendo que este instrumento deverá 
ser levado registro juntamente com a ata da respectiva assembleia. 
Atenciosamente  

Sinop MT, 04 de fevereiro de 2020. 
PAULO TARSO RECK DE MENDONÇA 

Sócio Administrador 
17,18,19 
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Tricolor e Timão invertem papéis 
com queda na Libertadores e clássico
DA REPORTAGEM

São Paulo e Corinthians 
interpretam papéis inver-
tidos de um roteiro idênti-
co para os rivais em 2019 e 
2020. Tricolor e Timão se 
encaram neste sábado (15), às 
18h, no Morumbi, pela sex-
ta rodada do Campeonato 
Paulista. O Corinthians che-
ga para o Majestoso na casa 
do rival após ser eliminado 
pelo Guarani do Paraguai na 
segunda fase da Copa Liber-
tadores.

É exatamente o mesmo 
roteiro vivido pelo São Pau-
lo em 2019, quando também 
caiu para o Talleres nesta fase 
da Libertadores e depois en-
carou o rival na Arena Corin-
thians, onde foi derrotado 
por 2 a 1.

O São Paulo movimen-
tou os bastidores com con-
tratações de 2018 para 2019: 
Hernanes, Pablo e Tiago Vol-
pi foram os principais nomes. 
Biro Biro, Willian Farias, Igor 
Vinícius e Léo completaram 
os sete reforços do clube, 
que acelerou o planejamento 
justamente para ter um time 
forte no mata-mata da Liber-
tadores, em fevereiro.

Neste ano, o Corin-
thians teve postura parecida 
e entre os grandes de São 
Paulo foi o que mais se movi-
mentou no mercado. O clube 

SOU VOCÊ AMANHÃ? | Timão repete em 2020 eliminação precoce do Tricolor de 2019 em semana de Majestoso 

REFORÇO “GALÁTICO”

Adebayor é recebido com muita
festa por torcedores do Olimpia

SINOP

Jogo contra o Mixto será um ‘divisor de águas’

SUPERCOPA

Flamengo mantém base e enca-
ra um Athletico-PR de cara nova

Foto: Divulgação

Athletico eliminou o Flamengo na Copa do Brasil 

Foto: twitter

Foto: Divulgação

Adebayor chega ao Olimpia 

Equipe venceu os jogos que fez em casa, mas perdeu os confrontos como visitante

DA REPORTAGEM

Emmanuel Adebayor 
chegou para o Olimpia. Com 
a presença de centenas de 
torcedores para recepcioná-
-lo no aeroporto em Assun-
ção, o atacante togolês de 35 
anos desembarcou no início 
da madrugada desta sexta-
-feira na capital paraguaia a 
fim de ser a grande atração 
do Decano para a disputa da 
Libertadores. O alvinegro 
paraguaio enfrentará o San-

DA REPORTAGEM

A partida diante do Mix-
to será uma espécie de di-
visor de águas para o Sinop 
FC neste Campeonato Mato-
-grossense 2020. A equipe 
está estacionada na 6ª posi-
ção após ser atropelada pelo 
Cuiabá, segunda-feira, na 
Arena Pantanal.

Inclusive, o retrospecto 
da equipe no Estadual é fa-
vorável quando joga em casa. 
No Gigante do Norte, venceu 
Araguaia (4x0) e Poconé (1x0), 
mantendo 100% de aprovei-

DA REPORTAGEM

Os dois clubes brasilei-
ros mais vitoriosos de 2019 
estarão frente a frente neste 
domingo (16), às 10h, no Es-
tádio Mané Garrincha, em 
Brasília, para a disputa da Su-
percopa do Brasil. Flamen-
go, campeão do Brasileiro e 
da Libertadores, e Athletico-
-PR, campeão da Copa do 
Brasil, vão reeditar um duelo 
que na última temporada foi 
apimentado e marcado pelo 
equilíbrio.

O principal confronto 
foi pelas quartas de final da 
Copa do Brasil. Na Arena, 
empate em 1 a 1 na estreia 
de Jorge Jesus. No Maracanã, 
mais um 1 a 1, e o Furacão 
venceu nos pênaltis por 5 a 3. 
Após a classificação, ainda no 
gramado, os jogadores atleti-
canos provocaram ao imitar 
a tradicional comemoração 
feita por Gabigol, que havia 
marcado em Curitiba.

“De todos jogos que jo-
gamos, junto ao Liverpool 
e ao River, o Athletico foi a 
equipe que mais dificuldade 
nos criou. Muito forte. Não 
foi só de eu ter duas semanas 
de trabalho (à época). Muita 
qualidade coletiva e indivi-
dual”, avaliou Jorge Jesus.

No Brasileiro, o Flamen-
go levou a melhor tanto em 
casa quanto fora. Ainda com 
Abel Braga no comando, o 
time suou para vencer por 
3 a 2, no Maracanã, com um 
gol de Rodrigo Caio aos 51 
minutos do segundo tempo. 
Na Baixada, já com Jesus, 
Bruno Henrique marcou 
duas vezes na vitória por 2 a 
0, que teve também o goleiro 

tos no Grupo G, que conta 
também com o argentino 
Defensa y Justicia e o equato-
riano Delfin. Um dos maiores 
jogadores africanos de todos 
os tempos, Adebayor viveu 
o auge na Inglaterra, onde 
atuou com destaque no Arse-
nal, Manchester City e Totte-
nham. Iniciou sua trajetória 
europeia defendendo o Metz 
e seguiu para o igualmente 
francês Monaco. Esteve tam-
bém no Real Madrid e no 
Crystal Palace, de onde enfim 

tamento. Em compensação, 
perdeu de Dom Bosco (4x3) e 
Cuiabá (4x0) jogando fora de 
casa, o que lhe dá 0%. Ou seja, 
a equipe marcou metade dos 
pontos que disputou até o 
momento.

Para o presidente Agnaldo 
Turra, o próximo confronto 
será um “divisor de águas”. O 
tom de cobrança do dirigen-
te teve início após a última 
partida.

O próximo duelo do Galo 
é domingo (16), às 17h, contra 
o Mixto, no Estádio Gigante 
do Norte. “Conversamos bas-

Diego Alves como destaque.
Mas qual será o Athletico 

que entra em campo neste 
domingo? Além do técnico 
Tiago Nunes, substituído por 
Dorival Júnior, a equipe per-
deu peças importantes como 
Bruno Guimarães, Marco 
Ruben e Marcelo Cirino, 
além do próprio Léo Pereira.

O atacante Rony, autor do 
gol no Maracanã que levou 

contratou Luan, Victor Can-
tillo, Matheus Davó, Sidcley, 
Yony González e está perto 
de fechar com Éderson.

TROCA DE
TREINADOR
De 2018 para 2019, o 

São Paulo trocou de treina-
dor na reta final do Brasilei-
rão: demitiu Diego Aguirre 
( justamente após um clássico 
contra o Corinthians, em no-
vembro) e usou André Jardi-
ne como interino. 

Ou seja, saiu de um es-
tilo de futebol reativo para 
passar a tentar propor o jogo. 
Na virada do ano, o clube de-
cidiu efetivar Jardine, hoje 
técnico da seleção brasileira 
sub-23. Seu ciclo terminou 
após a eliminação na Liber-
tadores.

De 2019 para 2020 o 
Corinthians também trocou 
de técnico. Exatamente no 
mesmo mês de novembro o 
Timão demitiu Fábio Carille 
e acertou com Tiago Nunes. 
Ou seja, também saiu de um 
estilo de jogo reativo para ou-
tro que tenta propor o jogo. A 
diferença é que o Corinthians 
não apostou no interino Dye-
go Coelho no cargo. Ele diri-
giu o time apenas no fim de 
2019.

TORNEIO DA
FLÓRIDA

Foto: rubens Chiri / saopauloFC.net

Leco e Raí apresentam Hernanes no São Paulo 

São Paulo e Corinthians 
participaram do torneio 
amistoso nos Estados Unidos 
durante a pré-temporada an-
tes das respectivas quedas na 
Copa Libertadores.

ELIMINAÇÃO E
MAJESTOSO
Exatamente na mesma 

segunda semana de feverei-
ro, São Paulo e Corinthians 
caíram na Libertadores e de-
pois visitaram o rival fora de 
casa.

2019: o Tricolor foi eli-
minado no dia 13 de feverei-
ro e perdeu o Majestoso, no 
dia 17;

2020: o Timão foi eli-
minado no dia 12 de feverei-
ro e agora tem o Majestoso, 
no dia 15 de fevereiro.

CASA DO
RIVAL
No ano passado, o Co-

rinthians aproveitou o mo-
mento de fragilidade do 
São Paulo depois da queda 
na Libertadores para vencer 
o clássico na Arena Corin-
thians, por 2 a 1, na sétima 
rodada do Paulistão. Agora, 
o Tricolor receberá o rival 
na mesma situação, no Mo-
rumbi, pela sexta rodada do 
estadual, com promessa de 
bom público: mais de 30 mil 
ingressos foram vendidos 
antecipadamente.

partiu para o futebol turco.
 A chegada do veterano 

astro togolês amplia os ho-
rizontes do Olimpia. Vice-
-campeão da Libertadores 
de 2013, quando perdeu a 
final para o Atlético-MG de 
Ronaldinho e Cuca, o clube 
paraguaio experimenta au-
mento de receitas nos últi-
mos anos e tem no elenco o 
veterano Roque Santa Cruz, 
além de outros jogadores 
valorizados no mercado sul-
-americano.

tante com os atletas e agora 
eles vão mostrar realmente 
ao que vieram. Temos a me-
lhor expectativa possível, va-
mos reencontrar a torcida”, 
destacou Turra em entrevista 
ao site Só Notícias.

Ainda de acordo com 
Turra, os jogadores estão 
cientes da necessidade de 
mostrar recuperação. “De-
pois de um tropeço daque-
les têm que mostrar poder. 
É o que a gente espera e eles 
também querem isso. Estão 
bem firmes no propósito”, 
completou.

a disputa para os pênaltis, 
viajou com a delegação do 
Athletico para Brasília, e tem 
chance de fazer sua primei-
ra partida no ano. Em nego-
ciações com o Corinthians e 
Palmeiras, ele chegou a ser 
afastado do time principal 
e ainda não assinou sua re-
novação. Já foram vendidos 
cerca de 40 mil ingressos 
para a Supercopa do Brasil.
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DA REPORTAGEM

O projeto de lei que pre-
tende alterar as regras de 
trânsito no país ganhou no-
vas modificações nesta sema-
na e passou a prever critérios 
mais flexíveis para a suspen-
são da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), no caso 
de condutores que usam seus 
veículos para atividade re-
munerada, como motoristas 
de caminhão, ônibus, táxis, 
carros de aplicativo e moto-
boys.

Pela proposta, a suspensão 
do direito de dirigir aconte-
cerá agora quando o moto-
rista profissional acumular 
40 pontos de multas em um 
ano. A quantidade é maior 
que os 20 pontos necessários 
atualmente para a suspensão 
da CNH, que vale por até 12 
meses e exige curso de reci-
clagem. As mudanças aconte-
cem dentro do projeto apre-
sentado pelo presidente Jair 
Bolsonaro no ano passado 
com a promessa de facilitar 
a vida dos motoristas, com 
medidas como a ampliação 
da validade da CNH de 5 para 
10 anos. 

O texto foi criticado por 
especialistas em segurança 
no trânsito por suavizar re-
gras e punições, caso da ex-
tinção da multa pelo não uso 

da cadeirinha para crianças.
Uma das principais bandei-
ras foi aumentar de 20 para 
40 a quantidade de pontos 
necessárias para a suspensão 
da CNH, o que valeria para 
todos os motoristas. Na Câ-
mara, porém, esse e outros 
pontos foram alterados.

O relator na comissão es-
pecial que analisa o texto, 
o deputado Juscelino Filho 
(DEM-MA), criou uma escala 
de pontuação que mantém 
o limite de 20 pontos para o 
motorista que recebe duas ou 
mais multas gravíssimas. É o 
tipo de infração que rende 7 
pontos na CNH, como dirigir 
com a habilitação vencida, 
por exemplo.

As modificações provo-
caram queixas de Bolsona-
ro em dezembro. Ele pediu 
que a alma do projeto fosse 
mantida pelo Congresso e 
prometeu vetos. Nesta se-
mana, o deputado Juscelino 
Filho apresentou um novo 
texto mantendo as alterações 
propostas, mas incluindo a 
flexibilização para os moto-
ristas profissionais. Nessa ca-
tegoria estão motoristas que 
já têm CNH nas categorias D 
e E, que atuam com ônibus 
e carretas por exemplo. Já os 
que dirigem motos (categoria 
A) e automóveis (B) precisam 
declarar que trabalham ao 

Foto: tJ-Mt

R$ 40 MIL

Casal é condenado após
desmatar terreno em Mato Grosso

ITAÚBA

Ambulância com duas pessoas
tomba e sai da BR-163

CONCESSIONÁRIA

Sorriso: funcionários 
têm sofrido 
constrangimentos
após vídeo viralizar

Área foi desmatada pelo casal 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Motorista gravou o momento em que se recusou a pagar o 
pedágio 

Acidente foi registrado na região de Matupá 

DA REPORTAGEM

Um casal de empresá-
rios foi condenado a pagar 
R$ 40 mil a uma pecuarista 
que teve o terreno desmata-
do em Barra do Garças. 

O casal, conforme o juiz 
Michel Lotfi Rocha da Silva, 
extraiu exemplares das espé-
cies baru, sucupira e pau ter-
ra. A retirada da madeira não 
tinha autorização da dona do 
terreno e nem da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente 
de Mato Grosso (Sema).

Na decisão, o magistra-
do determinou que a pro-
prietária seja ressarcida em 
R$ 40 mil e também ao equi-
valente à retirada de 28,2595 
m3 de madeira do tipo sucu-
pira que foram retiradas do 
terreno. O valor deverá ser 
apurado no momento da li-
quidação da sentença tendo 
em vista a necessidade de 
averiguar o valor médio pra-
ticado no mercado.

De acordo com o pro-
cesso, quando a dona do 
imóvel descobriu a extração 
ilegal, denunciou os dois 
desmatadores, que foram 
notificados e multados pela 

SÓ NOTÍCIAS

O acidente envolvendo 
uma ambulância da secre-
taria de Saúde de Matupá 
foi registrado na BR-163, na 
manhã desta sexta-feira (14), 
na região de Itaúba. No ve-
ículo, estavam o motorista 
e um paciente que tiveram 
ferimentos. Ambos foram 
encaminhados ao Hospital 
Municipal de Itaúba por uma 
equipe médica.

Uma das responsáveis 
pelo setor de emergência 
informou que os dois estão 
conscientes, mas devem ser 
transferidos ao Hospital Re-
gional de Colíder. O setor ad-
ministrativo da secretaria de 
saúde de Matupá informou, 
ao Só Notícias, que a am-
bulância seguia para Sinop 
onde o paciente iria passar 
por consulta médica.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) está no local para 
registrar a ocorrência e apon-
tar as responsabilidades pelo 
acidente.

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Funcionários da em-
presa Rota Oeste foram à 
delegacia de Polícia Civil 
de Sorriso para relatar que 
estão sendo constrangidos 
após um vídeo viralizar nas 
redes sociais. Um motorista 
gravou o momento em que 
se recusou a pagar o pedágio 
por reclamar das más condi-
ções da BR-163.

À polícia, os funcioná-
rios disseram que têm rece-
bido constantes “piadinhas” 
por terem sido filmados e 
alguns alegam que pensam 
em sair do trabalho sempre 
que são questionados serem 
as pessoas que apareceram 

no vídeo.

O CASO
Um morador de Sorriso 

se recusou a pagar o pedágio 
ao dizer que o valor cobra-
do é caro e, até o momento, 
além de não haver duplica-
ção da rodovia, há buracos 
na estrada. Como forma de 
protesto, apesar da evasão 
de pedágio ser considerada 
infração grave, o motorista 
levantou a cancela e saiu sem 
pagar. Sobre o vídeo regis-
trado na praça de pedágio 
em Sorriso com reclamações 
sobre a rodovia, a Rota do 
Oeste diz que mantém equi-
pes de manutenção de forma 
permanente no trecho sob 
concessão da BR-163.

Foto: Divulgação

Regra beneficia todos os motoristas profissionais 

Motorista de app poderá levar até 
40 pontos de multas até perder CNH
PROJETO DE LEI | Regra é nova alteração do relator do projeto que muda regras de trânsito

Sema em R$ 8.477,85. 
Na verificação da de-

núncia, foi constatada a re-
tirada de madeiras aleatórias 
em área de vegetação nativa 
de cerrado as quais eram 
empilhadas em pátios locali-

volante ao tirar ou renovar 
a CNH. Dessa forma, ao re-
ceber o documento, há uma 
identificação que os habilita a 
exercer a função. A busca por 
essa identificação explodiu 
no Brasil nos últimos anos 
com o aumento de pessoas 
trabalhando como motoris-
tas de aplicativos. Além dis-
so, é exigência das principais 
empresas para admitir moto-
ristas entre seus colaborado-
res.

“MAIS EXPOSTOS”
Segundo o deputado Jus-

celino Filho, a flexibilização 
foi fruto de conversas com 
representantes de várias ca-
tegorias. “O limite de 40 pon-
tos para suspensão da CNH 
dos motoristas profissionais 
é uma demanda justa, vis-
to que eles passam horas ao 
volante para sustentar suas 
famílias e, por isso mesmo, 
estão mais expostos às infra-
ções e à indústria da multa”, 
disse o deputado.

Ele avalia que a mudan-
ça não vai contra a premissa 
de “proteção à vida”, e que o 
mecanismo deve contribuir 
para a regularização dos con-
dutores. O novo substitutivo 
do deputado mantém altera-
ções no projeto de Bolsonaro 
como a manutenção da mul-
ta pelo não uso da cadeirinha.

zados no interior da vegeta-
ção, na forma de lascas.

Na apuração foi veri-
ficada ainda que em toda a 
área existiam estradas aber-
tas para exploração de árvo-
res nativas. 

O juiz pontuou ainda 
que no caso é evidente que 
o desmatamento trouxe pre-
juízos à dona do terreno que 
teve reduzido o seu patrimô-
nio em face da depreciação 
de suas terras.
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Quem tem direito a descontos
ou isenção para comprar carro?
DA REPORTAGEM

Autistas e pessoas com 
deficiência física, visual e 
mental – severa ou pro-
funda – têm direito, por 
lei, a isenção de impostos 
na compra de veículos 
automotores. O benefício 
também é válido para os 
responsáveis pelas pesso-
as que se encaixam nessa 
classificação. O desconto 
só é válido para a compra 
de veículos novos.

Os tributos que deixa-
rão de ser cobrados são: 
o Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), 
o Imposto sobre Opera-
ções de Crédito (IOF), o 
Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), e o 
Imposto sobre Proprieda-
des de Veículos Automo-
tores (IPVA).

A isenção do IPVA e do 
ICMS só ocorrerá na com-
pra de veículos que cus-
tem até R$ 70 mil. Acima 
desse valor, apenas os tri-
butos federais, IPI e o IOF, 
não serão cobrados. No 
caso desse último (IOF), a 
isenção não é válida para 
as pessoas com deficiência 
visual, mental ou autistas 
– que por essa razão não 
estão aptas a dirigir – por 
falta de previsão legal.

Para dar entrada no 
processo de solicitação da 
isenção é necessário se-

SEM IMPOSTO | Autistas e pessoas com deficiência podem comprar veículo sem imposto 
Foto: Divulgação

Autistas e pessoas com deficiência podem comprar veículo sem imposto 

guir os seguintes passos:
1º passo – providenciar 

Carteira Nacional de Ha-
bilitação especial: A pes-
soa com deficiência deve-
rá, inicialmente, solicitar a 
carteira de habilitação de 
portadores de deficiên-
cia (CNH Especial). Para 
obter esse documento, o 
caminho é procurar o De-
tran do estado em que o 
interessado reside. No en-
tanto, se a compra do veí-
culo for feita por um res-
ponsável pela pessoa com 
deficiência, a alteração na 
CNH não será necessária.

2º passo – solicitar isen-
ção de impostos federais 
(IOF e IPI): A solicitação 
da isenção dos impostos 
federais é feita exclusi-
vamente pelo Sistema de 
Controle de Isenção de 
IPI/IOF (Sisen), disponí-
vel na página da Receita 
Federal na internet.

Para a concessão da 
isenção, serão exigidos 
um laudo de avaliação 
emitido por prestador de 
serviço público de saúde 
(ou por serviço privado 
de saúde, contratado ou 
conveniado, que integre o 
Sistema Único de Saúde), 
pelo Detran ou por suas 
clínicas credenciadas, ou 
por intermédio de serviço 
social autônomo, sem fins 
lucrativos, criado por lei, 
caso não tenha sido emi-
tido laudo de avaliação 
eletrônico; e certidão de 
nascimento atualizada do 
beneficiário, na qual esteja 

identificado o seu respon-
sável legal, no caso de re-
querimento transmitido 
por tutor ou curador.

3º passo: solicitação de 
isenção de IPVA e ICMS: 
Para ter o abatimento dos 
tributos estaduais IPVA e 
ICMS, o interessado de-

verá procurar a secretaria 
de Fazenda do estado em 
que reside ou unidade do 
Detran. 

No estado de São Pau-
lo, o pedido de isenção 
pode ser feito eletronica-
mente por meio do site da 
Secretaria de Fazenda.

PREÇOS
Os descontos no va-

lor dos carros variam de 
montadora para monta-
dora. Algumas marcas, 
além do abatimento dos 
impostos, concedem des-
contos para pessoas com 
deficiência. Por exemplo, 

o Chevrolet Cobalt 1.8 tem 
preço de tabela R$ 69.990. 
Para as pessoas com defi-
ciência, ele sai R$ 48.439. 
Já o Jeep Renegade Lon-
gitude a diesel tem preço 
de tabela R$ 137.290. Para 
pessoas com deficiência, 
sai a R$ 103.242.

Seguro Residencial   

Coberturas 
Incêndio

Queda de raio
Explosão

Queda de aeronave
Danos elétricos

Roubo/Furto
E muito mais  
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