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MT poderá
selar novas
parcerias
com a China
A Câmara Setorial de 
Relações Internacionais 
da Assembleia Legislativa 
recebeu aval do presi-
dente, deputado Eduardo 
Botelho, para realizar um 
simpósio, em data a ser 
divulgada, com a parti-
cipação de empresários 
chineses em Mato Grosso.
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A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Regional de Colíder está com o atendimento 
parado há 20 dias. A ala foi inaugurada no dia 31 de janeiro e um dia depois parou de funcionar por-
que a empresa vencedora da licitação para administrar a unidade desistiu do contrato.       Página -7

VETO DERRUBADO

PROVIDÊNCIAS

Cobrança por
estimativa 
está proibido 
em MT

Credenciar
empresas ao
novo modelo

As empresas concessioná-
rias ficarão proibidas de realizar 
cobrança por estimativa de con-
sumo em todo âmbito do estado 
de Mato Grosso, só podendo 
efetuar cálculos através da leitu-
ra dos aparelhos medidores de 
aferição de consumo.

Página - 3

O Detran-MT tomou as 
providências necessárias e publi-
cou duas portarias para agilizar 
o credenciamento de empresas 
após a determinação federal de 
obrigatoriedade de emplaca-
mento de veículos com o novo 
modelo Mercosul. As portarias 
foram publicadas para evitar 
que os proprietários de veículos 
sejam lesados.
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5 homens são mortos a tiros
em chacina dentro de casa
Cinco homens foram mortos a tiros durante uma chacina na Cohab Pôr do Sol, em Nobres, na noite de 
quarta. As vítimas estavam dentro de uma casa quando foram assassinadas. Os suspeitos fugiram após 
o crime. As vítimas são Daniel dos Santos Costa, Thiago dos Santos Siqueira, Cláudio Rogério Pinto do 
Nascimento, Jovanilson Pereira da Costa e Weliton da Silva.       Página -7
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DA REPORTAGEM

No final da manhã de 
quarta-feira (19), o Projeto 
de Lei 322/2019, de autoria 
do deputado Ulysses Moraes 
(DC), que proíbe a cobran-
ça por estimativa nas contas 
de água, luz e gás, foi apro-
vado após a derrubada do 
veto feito pelo governador 
Mauro Mendes (DEM). As 
empresas concessionárias 
ficarão proibidas de realizar 
cobrança por estimativa de 
consumo em todo âmbito 
do estado de Mato Grosso, 
só podendo efetuar cálculos 
através da leitura dos apare-
lhos medidores de aferição 
de consumo.

“As famílias poderão via-
jar mais tranquilas no final 
do ano. Por diversas vezes, 
a população viajava e acre-
ditava que a ausência iria 
gerar economia, mas aca-
bavam sendo surpreendidas 
com a conta no mesmo valor 
ou até superior à média de 
consumo. Em outros casos, 
após algumas cobranças por 
estimativa feita por longos 
períodos, as concessionarias 
decidiam realizar a leitura, 
gerando aumento de mais 
de 200% do valor praticado, 
surpreendendo mais uma 
vez as famílias, principal-
mente as carentes, no nosso 
estado. Não podemos ser co-
niventes com este descaso”, 

ESTIMATIVA DERRUBADA | Projeto de autoria do deputado estadual Ulysses Moraes foi aprovado com 15 
votos favoráveis

As empresas ficarão proibidas de realizar cobrança por estimativa

afirma o deputado Ulysses 
Moraes.

Recentemente, o Gru-
po Energisa (empresa que 
administra a concessão de 
energia no estado) foi mul-
tado em R$ 14 milhões após 
fiscalização da Agência Esta-
dual de Regulação dos Ser-
viços Públicas Delegados 
de Mato Grosso (Ager-MT) 
por irregularidades nos fa-
turamentos de estimativa de 
consumo, sem amparo nas 
regras do setor elétrico, além 
de multas por suspensão do 
fornecimento de energia.

O Núcleo de Defesa do 
Consumidor da Defensoria 
Pública do Estado partici-
pou e comemorou a aprova-
ção do PL, pois as reclama-
ções no âmbito deste tipo de 
cobranças são diárias. “Rece-
bemos todos os dias pessoas 
que, em sua maioria, são ca-
rentes, não sabem ler, e pelas 
dificuldades acatam o valor 
cobrado pelos serviços. Os 
serviços prestados por estas 
concessionárias são campeãs 
de reclamações, mas, neste 
momento, podemos come-
morar a aprovação deste 
projeto, que acredito ser um 
dos poucos que realmen-
te beneficiam quem mais 
precisa”, afirma João Paulo, 
defensor responsável pelo 
Núcleo de Defesa do Consu-
midor da Defensoria Pública 
do Estado.
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MUTUM X CUIABÁ

População mutuense 
comemora primeiro 
voo comercial 

Voo vai interligar Mutum à Cuiabá 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A empresa Asta Linhas 
Aéreas realizou na tarde 
desta segunda-feira, 27, o 
primeiro voo comercial in-
terligando Nova Mutum a 
Cuiabá a partir do Aeropor-
to Municipal Eduardo Bri-
gadeiro Gomes. A aeronova 
decolou do aeroporto Ma-
rechal Candido Rondon as 
15h30 e pousando em solo 
mutuense às 16h20.

Um grande público 
prestigiou a cerimônia his-
tórica para Nova Mutum que 
a partir de agora passa a ser 
interligada a grandes centros 
econômicos do país através 
da malha aérea. A aeronave 
foi recebida com o tradicio-
nal batismo feito pelo cami-
nhão Auto Bomba Tanque 
e Resgate (ABTR) da 5ª Cia 
Independente de Bombeiros 
Militar.

A comitiva do voo 
inaugural foi liderada pelo 
vice-prefeito Leandro Fé-
lix, Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo Jimmy 

Huppes, Presidente da Câ-
mara de Vereadores Altair 
Albuquerque e o diretor ad-
ministrativo da Asta Linhas 
Aéreas Fabiano Oliveira.

O trabalho de viabili-
dade da rota contou com um 
grande esforço da Secretaria 
de Indústria de Comércio, 
através do Secretário Jimmy 
Huppes, que em conjunto 
com a direção de operações 
da empresa aérea, realizaram 
uma série de visita a empre-
sas e indústrias de Nova Mu-
tum para tornar viável a rota.

O Prefeito Adriano Xa-
vier Pivetta comemorou o 
feito histórico destacando a 
grande fase de crescimen-
to e desenvolvimento que 
Nova Mutum está passan-
do. “Esse é um dia histórico 
para nossa cidade que recebe 
seu primeiro voo comercial, 
isso é reflexo da fase de de-
senvolvimento e sinaliza que 
estamos no caminho certo. 
Quero parabenizar todos os 
envolvidos em especial às 
empresas que adquiram seus 
planos de viagem para torna-
rem viável essa rota”, disse.

Foto: ASSESSoRIA
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SINOP

Repasse entidades supera R$ 12 milhões

PEC

Governo faz últimos ajustes 
na reforma administrativa

Instituições assistenciais foram beneficiadas 

Data de envio ao Congresso ainda não foi definida

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
assegurou, no acumulado 
de três anos (2017-2019) do 
governo Rosana Martinelli, 
o repasse de mais de R$ 12,2 
milhões (R$ 12.258.229,57) 
em recursos a entidades di-
versas e em atuação no mu-
nicípio. A liberação ocorreu 
mediante termos de fomen-
to celebrados entre as par-
tes, compreendendo tanto 
recursos próprios quanto 
emendas. As cifras contem-
plaram instituições que atu-
am nos eixos social, de edu-
cação, idosos, dependentes 
químicos, entre outros.

“A Prefeitura, por meio 
destas parcerias com as en-
tidades, auxilia muitas insti-
tuições na execução de seus 
planos de trabalho. São enti-
dades que ajudam e prestam 
um grande serviço à socie-
dade com a realização de 
serviços a públicos diversos 
e que, sem este apoio pelas 
instituições, o poder público 
sozinho não conseguiria dar 
conta. Estamos fortalecen-
do nossas parcerias”, avalia 
a prefeita Rosana Martinelli.

Na relação de benefi-
ciadas encontram-se, por 
exemplo, a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae-Sinop), Conse-

DA REPORTAGEM

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
ontem (20) que o presidente 
Jair Bolsonaro está fazendo 
os últimos ajustes na propos-
ta de reforma administrativa 
a ser enviada ao Congresso 
Nacional.

Guedes disse que a data 
ainda não está definida. “Não 
sei, pode ser amanhã, pode 
ser depois do carnaval. Ele 
[ Jair Bolsonaro] está fazendo 
os últimos ajustes”, disse ao 
caminhar do Ministério da 
Defesa em direção ao Minis-
tério da Economia. Guedes 
participou, com Bolsonaro, 
da cerimônia de assinatura 
de protocolo de intenções 
para apoio à base industrial 
de defesa, formalizado en-
tre o Ministério da Defesa 

lho da Comunidade, Centro 
Social Menino Jesus, Centro 
Espírita Maria de Nazaré, 
Associação Comunitária de 
Orientação e Aprendizagem 
ao Adolescente de Sinop 
(Acoas), Lar Vicentino, Cen-
tro de Apoio e Reabilitação 
de Toxicômano e Alcoolis-
tas (Cartas), Associação dos 
Deficientes Visuais e Amigos 
de Sinop (Adevas), Senho-
ras Rotarianas, Centro de 
Acolhimento e Proteção ao 
Adolescente de Sinop (Cao-
pa), Associação dos Aposen-
tados, Associação Protetora 
dos Animais de Sinop (Apa-
ms), Conselho Comunitário 
de Segurança (Conseg), entre 
outras.

Para a prefeita Rosana 
Martinelli, com a viabiliza-
ção dos repasses, a Admi-
nistração Pública municipal 
segue apoiando também o 
social, assegurando políticas 
de desenvolvimento nesta 
área. “Somos gratos pelos 
trabalhos que as entidades 
atuantes em Sinop prestam e 
é compromisso de nossa ges-
tão que o apoio permaneça. 
A cada ano trabalhamos para 
avançar nas mudanças”, citou 
a gestora.

Para solicitar apoio do 
município para a implemen-
tação de projetos e/ou outras 
ações as instituições devem 
estar, primeiramente, com 

e o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

Bolsonaro recebeu, na 
terça-feira (18), a versão do 
Ministério da Economia do 
projeto de reforma adminis-
trativa. O projeto, que será 
enviado na forma de propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC), deve propor o fim da 
estabilidade automática para 
futuros servidores públicos. 
A ideia seria definir um tem-
po para atingir a estabilida-
de, de acordo com cada car-
reira e com uma avaliação de 
desempenho. 

Outro objetivo da me-
dida seria reduzir o número 
de carreiras, atualmente em 
torno de 300, e que os sa-
lários para quem entrar na 
carreira pública passem a ser 
menores.

todo dispositivo legal regis-
trado e em dia (documen-
tações, por exemplo). Além 
disso, possuírem cadastro 
nos conselhos municipais 
em cujas grandes áreas atu-
am (Educação, Saúde e As-
sistência Social). A partir do 
recebimento dos planos de 
trabalho é que a Prefeitura 

de Sinop dá início às avalia-
ções. As formalizações po-
dem ocorrer durante o ano 
todo, mas de acordo com a 
disponibilidade de recursos 
do município.

Toda instituição que 
recebe os recursos deve re-
alizar a prestação de contas 
posterior.

ALMT derruba veto à projeto de lei que
impede cobrança por estimativa em MT
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AGRONEGÓCIO 

Simpósio deve selar novas parcerias, atraindo investimentos 

Mato Grosso poderá selar 
novas parcerias com a China
DA REPORTAGEM

A Câmara Setorial de 
Relações Internacionais da 
Assembleia Legislativa re-
cebeu aval do presidente, 
deputado Eduardo Botelho, 
para realizar um simpósio, 
em data a ser divulgada, com 
a participação de empresá-
rios chineses em Mato Gros-
so. Objetivo é selar novas 
parcerias atraindo investi-
mentos em logística, infraes-
trutura, bem como ampliar 
a exportação da produção 
mato-grossense.

A confirmação foi feita 
nesta semana, durante visita 
do diretor da Associação das 
Empresas Chinesas no Bra-
sil, Tian Dong, ao presidente 
Botelho. Este, aliás, destacou 
o intercâmbio através da Câ-
mara Setorial da AL com a 
China, que poderá ampliar 
a relação comercial. “Essa 
relação tem que ser maior. 
Estamos programando um 
simpósio para trazer os em-
presários chineses aqui em 
Mato Grosso, para verem as 
oportunidades que têm aqui 
e que podem investir”, afir-
mou, ao destacar o interesse 
da China em investir em im-
portantes setores, inclusive, 
ferrovia. Na oportunidade, o 
diretor Tian Dong disse que 
o cenário comercial é favo-
rável, especialmente para 
Mato Grosso que se destaca 
pela pujante produção de 

soja, enquanto a China é a 
maior compradora do pro-
duto. Defende que a parceria 
poderá resultar em melho-
rias à infraestrutura e logísti-
ca, um dos grandes gargalos 
do estado para o escoamento 
da produção.

A XCMG fabrica má-
quina de construção e pode-
ria ajudar melhorar muito a 
estrutura do estado porque 
para soja, como mercadoria 
de commodities, a logísti-
ca faz muito peso no custo 
e isso também poderia au-
mentar muito competitivi-
dade da soja brasileira, ou 
seja, de Mato Grosso. Vejo 
essa oportunidade que pode-
rá melhorar essa estrutura, 
principalmente de estradas”, 
disse o diretor.

Para ele, a partir de 
agora o país voltará a crescer, 
promovendo o surgimento 
de parcerias públicas e pri-
vadas. Dong destacou que 
aproximadamente 80% da 
produção mato-grossense 
são exportadas para a China, 
que tem 1,4 bilhão de pes-
soas, movimentando cerca 
de U$ 100 milhões por ano, 
daí a importância do apoio 
da Assembleia Legislativa à 
aprovação das normas para 
a consolidação das relações 
internacionais.

“Como empresa que 
trabalha dentro de um país é 
importante respeitar a legis-
lação. É muito importante o 

INFRAESTRUTURA | Intercâmbio através da Câmara Setorial poderá ampliar a relação comercial
Foto: Divulgação
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SINOP

Cesta básica acumula mais um
reajuste e custa quase R$ 480

MILHO

Compradores recuam para baixar preço

Itens como feijão e tomate tiveram aumento no preço

Plantio da segunda safra de milho também está atrasado

“Está difícil conseguir comprador”, aponta consultoria

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A cesta básica de Si-
nop sofreu mais um novo 
aumento. O percentual re-
gistrado em janeiro chega a 
6,65%, o que representa um 
custo total de R$ 479,68. O 
preço é maior do que o visto 
em muitas grandes capitais.

De acordo com o rela-
tório do Centro de Informa-
ções Socioeconômicas (Cise), 
parte do departamento de 
economia da Universida-
de Estadual de Mato Grosso 
(Unemat), em parceria com 
a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) Sinop, os prin-
cipais vilões desta vez são o 
feijão e o tomate, que sofre-
ram os maiores reajustes no 
último mês. O único que so-
freu redução foi o café, com 

SOJA E MILHO

Chuvas atrasam 
colheita
DA REPORTAGEM

As chuvas têm atrasado 
a colheita de soja e milho nas 
principais regiões produto-
ras, segundo a consultoria 
Datagro. A retirada da oleagi-
nosa atingiam em 14 de feve-
reiro 21,4% da área estimada, 
contra 32,5% no ano passado.

“O registro de chuvas 
em boa parte da região pro-
dutora na semana que passou 
voltou a limitar o fluxo. E a 
lentidão sobre 2019 acontece 
pelo atraso no plantio, in-
fluenciado pela chegada tar-
dia das chuvas”, diz, em nota, 
o coordenador de grãos da 
consultoria, Flávio França. A 
Datagro reforça a perspecti-
va de quebra de safra no Rio 
Grande do Sul e em Santa 
Catarina por causa da seca 
nos últimos meses.

A casa reforça, no en-
tanto, que a colheita da soja 
permanece próxima à média 
histórica dos últimos cinco 
anos, de 21,2% da área esti-

DA REPORTAGEM

Os preços do milho no 
mercado brasileiro recua-
ram 0,08% em Campinas, 
para a média de R$ 51,65 
(contra R$ 5,69 do dia an-
terior), reduzindo o acu-
mulado do mês para 2,36%, 
contra 2,44% do dia anterior, 
segundo o Cepea. “Abaste-
cidos com as compras dos 
dois primeiros dias da se-
mana os (pequenos) com-
pradores se ausentaram do 
mercado para esfriar a pres-
são de demanda, como é sua 
estratégia clássica”, explica a 
T&F Consultoria Agroeco-
nômica.

No Paraná os preços 
do mercado físico de lotes 

mada, e que não deve haver 
alteração na produtividade 
dos demais Estados produ-
tores. Até agora, os trabalhos 
de colheita da oleaginosa es-
tão mais avançados em Mato 
Grosso (57,4%), Paraná (18,1%) 
e Mato Grosso do Sul (13%).

Para o milho, a colheita 
da safra de verão atingiu 17,8% 
da área estimada na região 
Centro-Sul, também abaixo 
dos 20,7% de 2019 e próximo 
da média histórica dos últi-
mos cinco anos, de 17,3%. Os 
trabalhos estão mais adian-
tados no Rio Grande do Sul 
(42% da área colhida), Paraná 
(21%) e Santa Catarina (15%).

O plantio da segunda 
safra de milho também está 
atrasado na comparação com 
os últimos anos, com 31,7% da 
área prevista até 14 de feve-
reiro. 

Em 2019, a taxa era de 
50,7% e a média histórica dos 
últimos cinco anos mostra 
plantio em 39,9% da área pre-
vista no período.

estiveram ao redor de R$ 
46 milho posto fábrica para 
março/abril e R$ 44 para 
abril/maio também pos-
to fábrica. Ainda de acordo 
com os analistas da T&F, no 
Rio Grande do Sul o merca-
do “deu uma paradinha”.

“Está difícil conseguir 
comprador. Houve um ne-
gócio de milho gaúcho a 
R$ 49,50 CIF Chapecó, para 
entrega em março, o que vai 
dar R$ 46 em Santa Rosa. 
Nas outras praças há uma 
dificuldade de formar pre-
ço, porque os comprado-
res estão com os armazéns 
cheios, recebendo ainda 
contratos antigos”, comenta 
a T&F.

Em Mato Grosso, as 

queda de 2,4%. Segundo a 
pesquisa, o feijão aumentou 
14,8%, enquanto o tomate 
acumula alta de 17,5%. Junto 
a eles, o óleo (6,4%) e o arroz 
(3,1%) também registraram 
aumento. Para quem vai ao 
mercado semanalmente, a 
escalada dos preços preocu-
pa. É o caso da dona de casa 
Ivone Irma, que faz o com-
parativo e substitui aquilo 
que dá. “Em casa nós somos 
em seis pessoas, tenho que 
cozinhar todo dia e preciso 
ir ao mercado com maior 
frequência, porque se espero 
um dia o preço de um pro-
duto pode já estar maior”.

No comparativo com 
as capitais, Sinop tem uma 
cesta básica com valor simi-
lar à de Brasília (R$ 483,17) e 
perde para a disparada São 
Paulo (R$ 517,71). Em outras, 

como Curitiba (R$ 452,32), 
Campo Grande (R$ 458) e 
Goiânia (R$ 455,08), o valor 
é consideravelmente me-
nor. Vale destacar que o item 

Cesta Básica é calculado con-
forme a média de preços em 
cima de produtos essenciais 
de consumo para uma famí-
lia pelo período de 30 dias.

papel do presidente e da As-
sembleia para que possamos 
trabalhar regular e legal”, as-
sinalou.

O presidente da Câ-
mara Setorial de Relações 
Internacionais, economista 
Maurício Munhoz, disse que 
a relação com o mercado 
chinês já tem 20 anos, mas 
pode ser melhorada com a 
venda de outros produtos, 
a exemplo da produção da 
agricultura familiar. Ideia 
que também será abordada 
na rodada de negociação.

“O presidente Botelho 
encampou com muita ênfa-
se a ideia de criação de uma 
mesa de negócios, ou seja, 
trazer as empresas associa-
das para negociarem aqui 
diretamente com o agro-
negócio, com as empresas 
da construção civil e outros 
segmentos. A ideia é amadu-
recer essa relação”, informou 
o economista, ao ressaltar 
que essa será uma oportuni-
dade para Mato Grosso sair 
da produção primária, aque-
cendo o mercado industrial.

“Esse é um esforço até 
nesse sentido. Ele [Dong] 
nos disse que tem uma em-
presa de drone querendo vir 
pra cá. Então, vamos tentar 
através da mesa de negócios 
agilizar essas questões para 
atrair novos investimentos, 
fazer essa transformação de 
maneira mais efetiva, criati-
va”, concluiu Munhoz.

vendas de milho se dividem 
entre o mercado interno 
para ração e etanol e parte 
para o mercado externo. O 
estado é o maior produtor 
de milho do país. Mesmo 

com o atraso em relação à 
safra passada de 11,04 p.p., 
o processo ganha ritmo e já 
se distancia quase 11 p.p. em 
relação à média dos últimos 
cinco anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍ-
CIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS NACIONAIS 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEE, 
PNAEI E BRASIL CARINHOSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Sagrou-se vencedora as empresas COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP, com 
o valor total de R$ 430.195,30 (Quatrocentos e trinta mil, cento e noventa e 
cinco reais e trinta centavos); LAMPA COMÉRCIO EIRELI - ME, com o valor 
total de R$ 24.135,60 (Vinte e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e ses-
senta centavos); NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, 
com o valor total de R$ 46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos reais); R. 
C. MACCARI - ME, com o valor total de R$ 1.675.743,42 (Hum milhão, seis-
centos e setenta e cinco reais, setecentos e quarenta e três reais e quarenta 
e dois centavos). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital 
em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto 
de Azevedo-MT, 20 de fevereiro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 05/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 05/2020, cujo objeto é a: Re-
gistro de preços para futura e eventual Contratação de Serviço de Implantação 
e Operação de Gerenciamento da Frota de Veículos, Por Meio de Sistema 
Informatizado, Com Utilização de Tecnologia de Cartões Eletrônicos Indivi-
duais, para Fornecimento de peças e acessórios originais e/ou genuínos e/
ou similares dos fabricantes, para atender a frota de veículos, equipamentos, 
implementos e máquinas pesadas, para uso em todos os veículos e maquinas 
da frota da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme 
Edital nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, nes-
te município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
09/03/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obti-
das na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, n° 
30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 às 11:00 horas ou através do 
site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada 
do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através 
do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 20 de Fevereiro de 2020.
Yana Maria Marcon
 Pregoeira Oficial

Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência (PcD); 
2-Repositor, com experiência, conhecimento 
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 conhecimento 
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 experiência;
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) 

VENDAS

BIOLOGICA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 
22.033.884/0001-13, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 46.83-4-00 
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo. Endereço: Av. Perimetral 
Novo Horizonte, nº 1783, Bairro Loteamento Novo Hori-
zonte III. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0002-50, localizada 
na Av. Mato Grosso, 220, Centro, município São José do 
Rio Claro/MT, torna público que requereu junto a SEMA/
MT – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Renova-
ção da Licença de Operação - RLO, para a atividade de 
“Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

NELSON ROGERI 53946618049, CNPJ 24.710.052/0001-
10, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividades de 45.20-0-05 - 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizado na Av. Idemar Riedi, nº 8028, Sala 
II, Loteamento Valo, Município de Sorriso/MT, não foi de-
terminado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79, localizada 
na Av. José Aparecido Ribeiro, 629S, Loteamento José 
Aparecido Ribeiro, município Nova Mutum/MT, torna públi-
co que requereu junto a SEMA/MT – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação 
- RLO, para a atividade de “Comércio atacadista de defen-
sivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.
com

DYEGLES FERNANDO DALAMARIA PAGLIARI, CNPJ 
n° 28.537.463/0001-06 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Lavagem de 
Veículos (Lava Jato), localizada na Avenida das Sibipiru-
nas, N: 3928 – Bairro Centro, município de SINOP-MT.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 14 
de Fevereiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para 
atender às necessidades das secretarias das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 8087, 10100, 12945, 14309, 15552, 166283, 166362, 
168620, 168685, 172514, 182236, 185622, 185895, 194039, 195065, 
195074, 195110, 195112, 195116, 195117, 195139, 195169, 195175, 
195201, 195250, 195290, 196549, 197240, 200664, 202333, 202336, 
202356, 206305, 208716, 208840, 209928, 218179, 218229, 223182, 
223202, 223204, 223213, 223218, 223221, 223228, 223231, 223239, 
223266, 223268, 223276, 225222, 819139, 822738, 822746, 823117, 
823146, 825380, 829019, 829022, 831308, 831310, 831316, 831317, 
831319, 831321, 831324, 831327, 835411, MOSAICO DISTRIBUIDORA 
ATACADO E ELETRONICOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
26.148.070/0001-85 no valor de R$ 129.357,70; Itens 6520, 6539, 6540, 
6818, 7921, 8084, 11011, 14081, 166371, 173233, 174117, 185898, 
186260, 190016, 194030, 195059, 195069, 195097, 195109, 195131, 
195137, 195145, 195151, 195157, 196149, 199511, 202332, 202353, 
203504, 208429, 208790, 208838, 208839, 217928, 218178, 218188, 
218226, 218257, 218990, 220419, 223186, 223192, 223212, 223215, 
223230, 223240, 223251, 223278, 223284, 223285, 223301, 223306, 
223315, 225238, 819106, 820720, 820721, 822741, 822753, 823108, 
823115, 826832, SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 26.877.656/0001-80 no valor de R$ 108.423,55; 
Itens 7919, 7920, 14284, 162920, 166373, 173545, 185623, 189222, 
191118, 195039, 195045, 195047, 195057, 195058, 195077, 195089, 
195212, 196148, 202335, 202378, 202379, 202380, 203411, 203419, 
206306, 208820, 208837, 208844, 208867, 218176, 218228, 218259, 
218261, 223209, 223220, 223233, 223252, 223273, 223275, 223277, 
223280, 223281, 223290, 223305, 225221, 819165, 820723, 822726, 
822728, 822736, 822739, 822751, 823107, 823126, 823142, 825381, 
827023, 831309, 831311, 831313, 831314, 831320, 835412, 835418, 
835537, R. M. DOS REIS COMERCIAL - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 33.947.168/0001-68 no valor de R$ 123.801,80. Foram 
fracassados os itens: 6500, 164913, 175098, 188543, 195102, 208878, 
223183, 223253, 195075, 831315, 831318, 831323, 835420.

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado da referida 
licitação, tendo como objeto a contratação de serviços de hospedagem 
em Nova Mutum, a qual foi julgada deserta nesta data.

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 20 de fevereiro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 17 de Fevereiro 2020, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
locação de banheiros químicos para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
177515, 830679, 835693, SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA 
- ME inscrita no CNPJ sob o número 17.505.616/0001-17 no valor de R$ 
107.400,00. Nova Mutum - MT, 20 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum - MT, 20 de Fevereiro de 2020.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público a retificação do resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO E GUARITA DO ATERRO 
SANITÁRIO DESATIVADO, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL”, SAGROU-SE 
vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 
17.254.689/0001-83, com valor global de: Onde-se-lê: R$ 82.830,37; 
LEIA-SE: R$ 82.838,37.

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 003/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 10/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS EM VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).' CONFORME A SEGUIR 
MAURICIO BEDIN CNPJ/CPF Nº 31.306.268/0001-80 TABELA 
VENCEDORA - PEÇAS, MÃO DE OBRA, TACÓGRAFOS DESCONTO 
TOTAL 8,00%.

Miraldo Gomes De Souza
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020

Marisete Marchioro Barbieri

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA E COBERTURA DA CASA DO ARTESÃO E PIONEIROS, 
COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE 610,08M, MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 16 DE MARÇO DE 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL E DIÁRIA DE EQUIPAMENTOS, 
MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONSELHO FISCAL 2020/2021 
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

 
 

A Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 73.967.085/0001-55, NIRE 51400.002.681, com sede a Rua das Alpínias, 679, Jardim 
Maringá, na cidade de Sinop, Mato Grosso, CEP. 78.556-259, por sua Diretora Presente em 
exercício, Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, deixa público 
e convoca os Senhores Cooperados aptos a votar e serem votados, totalizando nesta data 
252 (duzentos e cinquenta e dois) médicos cooperados, para participarem das Eleições para 
os cargos do Conselho Fiscal, conforme previsão Estatutária e Regimental e o disposto no 
presente Edital.  
 
Artigo 1º - A votação se destina a eleger exclusivamente os membros do Conselho Fiscal, 
onde serão eleitos 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, sendo permitida a 
reeleição de 1/3 (um terço) dos atuais integrantes, conforme prevê o artigo 43 do Estatuto 
Social da Cooperativa.  
 
Artigo 2º - A eleição dar-se-á por maioria simples em votação a ser realizada na Assembleia 
Geral Ordinária designada para 21/03/2020, conforme prevê o artigo 43 do Estatuto Social da 
Cooperativa.  

 
Artigo 3º - As inscrições serão através de chapas completas e ocorrendo a inscrição de mais 
de uma chapa, os votos serão individuais aos candidatos, conforme prevê os artigos 63, 
Parágrafo Segundo do Artigo 69 e Artigo 70 do Regimento Interno da Cooperativa.  
 
Artigo 4º - As inscrições serão realizadas diretamente na Secretaria da Cooperativa, com 
horário de funcionamento das 07:30h (sete horas e trinta minutos) às 11:30h (onze horas e 
trinta minutos) e das 13h (treze horas) às 17:45h (dezessete horas e quarenta e cinco 
minutos), de segunda à sexta-feira, no endereço de sua sede, ou seja, Rua das Alpínias, 679. 
Jardim Maringá, em Sinop, Estado de Mato Grosso.  
 
Artigo 5º - O prazo para as inscrições será de 15 (quinze) dias, contados da data de 
publicação do Aviso Resumido do Edital ou da afixação do Edital na Sede da Cooperativa.  

 
Artigo 6º - O Edital de Convocação das Eleições para o Conselho Fiscal 2020/2021 
encontra-se afixado na sede da Cooperativa, situada a Rua das Alpínias, 679. Jardim 
Maringá, na cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP. 78.550-226. 

Sinop(MT), 21 de fevereiro de 2020. 
 

 
Drª. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves  

Diretora Presidente 

Norte do
Mato Grosso
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Tiago Nunes agrada por treinos, mas
novas regras incomodam jogadores
DA REPORTAGEM

Em 45 dias à frente do 
Corinthians, Tiago Nunes 
mudou não só o modelo de 
jogo da equipe, mas também 
métodos de trabalho e regras 
internas do clube. O estilo 
do treinador tem agradado 
à direção e ao elenco, mas 
algumas medidas adotadas 
também incomodam os jo-
gadores.

Os maiores elogios fei-
tos a Tiago Nunes são em re-
lação ao trabalho nos treinos. 
Atletas relatam que deixam 
o CT Joaquim Grava com a 
sensação de que assimilaram 
os conceitos do comandante 
e evoluíram técnica e tatica-
mente. Além disso, afirmam 
que alertas dados por ele em 
campo e nas preleções de 
fato acontecem nos jogos e 
fazem a diferença.

O repertório de exer-
cícios e o conhecimento te-
órico e prático do treinador 
também são exaltados. Po-
rém, Tiago Nunes tem sido 
visto como excessivamente 
rigoroso em algumas ações, 
tais como:

- Horários determina-
dos para refeições: antes, nos 
dias dos jogos, os atletas po-
diam tomar café da manhã, 
almoçar e jantar em períodos 
preestabelecidos. Por exem-
plo: das 8h às 10h ou das 12h 
às 14h. Desde o começo do 
ano, no entanto, há horários 
certos em que todos devem 
comparecer ao refeitório 
para se alimentarem juntos. 

CORINTHIANS | Atletas veem excesso de rigor em medidas do treinador; veja o que mudou nos bastidores

PALMEIRAS

Luan Silva se destaca 
em treinos e é inscrito 
no Paulistão

GRANDE SUSTO

BH caminha com auxílio de muletas,
mas médico descarta fratura

CUIABÁ

Chamusca usa pausa no Estadual para aprimorar entrosamento

Foto: AlexAndre VidAl

Bruno Henrique deixa o campo mostrando muita preocupação após o choque 

Foto: diVulgAção

Foto: AssCom

Atacante Luan Silva chamou atenção de Luxemburgo nos 
treinos

Cuiabá lidera com a defesa menos vazada e o ataque mais goleador 

DA REPORTAGEM

O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo tem mais uma 
alternativa para utilizar no 
Campeonato Paulista. Após 
se destacar durante os trei-
namentos realizados na Aca-
demia de Futebol, o jovem 
atacante Luan Silva foi de-
vidamente oficializado pelo 
Palmeiras no torneio esta-
dual.

Formado nas categorias 
de base do Vitória, o atleta 
chegou ao clube alviverde 
por empréstimo no início 
de 2019 para tratar de duas 
lesões no joelho. Enfim re-
cuperado, iniciou a pré-tem-
porada de 2020 integrado ao 

DA REPORTAGEM

Bruno Henrique deu 
“grande susto” no departa-
mento médico do Flamen-
go e chegou a virar motivo 
de preocupação. No empate 
em 2 a 2 com o Del Valle, em 
Quito, logo no lance do gol 
de empate em 1 a 1, o ata-
cante se chocou com o go-
leiro Pinos e nem conseguiu 
levantar para comemorar. 
Com muitas dores na per-
na direita, precisou deixar o 
campo de maca e foi levado 
para o hospital.

Após os exames, a sensa-
ção foi de alívio, pois os exa-
mes não apontaram fratura 
no local. “O Bruno teve um 
trauma importante no jogo, 
na dividida do goleiro. Um 
trauma da perna dele com a 
perna do goleiro. Estava com 
muita dor no momento do 
gol, não conseguiu comemo-
rar, nem ficar em pé, já pediu 
substituição. A gente na ava-
liação, numa possibilidade 
de fratura, a gente levou para 
o hospital direto, fizemos 
radiografia e não constatou 
nenhum tipo de fratura. Ele 
está tratando, está medicado 
e vamos avaliando durante a 
semana”.

“Um grande susto, um 
basta susto. Aqui no Equador 

DA REPORTAGEM

Vindo de duas goleadas 
seguidas e líder isolado do 
Mato-grossense, o Cuiabá 
só volta a jogar no dia 1º de 
março, diante do Poconé, 
fora de casa, pela sétima ro-
dada do Estadual, devido à 
pausa para o carnaval. Mes-
mo mostrando satisfação 
com o rendimento da sua 
equipe, o técnico Marcelo 
Chamusca utilizará as duas 
semanas de treinamentos 
para aprimorar, ainda mais, 
o entrosamento do Dourado.

“A equipe está crescendo 
no momento certo. Estamos 
conseguindo aliar imposi-
ção, boa performance com o 
resultado final do jogo. Nes-
te período de treino, vamos 

elenco e chamou a atenção 
de Luxemburgo ao integrar 
o time reserva nos treinos 
coletivos.

Atrapalhado pelas lesões, 
Luan Silva ainda não conse-
guiu estrear pelo Palmeiras. 
Com 20 anos de idade, o 
atacante joga pelos lados do 
campo e tem a velocidade, o 
drible e a precisão nas fina-
lizações entre suas principais 
características. 

Em 2017, foi convocado 
pela Seleção Brasileira Sub-
20. Emprestado pelo Vitória 
em março do ano passado, 
ele tem vínculo com o Pal-
meiras apenas até o fim de 
maio, prazo que o clube de-
seja estender.

temos o histórico do Diego 
recente. A gente teve agora 
esse susto, mas graças a Deus 
não foi nada demais”, afir-
mou o doutor João Marcelo, 
médico da delegação do Fla-
mengo no Equador.

De acordo com o médico, 
a avaliação para a presença 

fazer alguns dias de recupe-
ração e depois intensificar 
novamente os trabalhos. A 
ideia é entrosar mais o time, 
dar mais força, adaptar os 
atletas à situação do calor de 
Mato Grosso, pois muitos 
vieram de fora. Temos que 
aproveitar esse período para 
entrosar bem a equipe, para 
terminarmos bem a primei-
ra fase e chegarmos bem na 
fase crucial, que será no ma-
ta-mata”, explicou. O Cuiabá 
tem 16 pontos ganhos em 
seis jogos realizados e lidera 
o Mato-grossense. O Auri-
verde tem o melhor ataque, 
com 14 gols, e também a me-
lhor defesa, com apenas dois 
gols sofridos. O artilheiro do 
Mato-grossense é do Doura-
do, Maxwell, com seis gols.

Com isso, os jogadores não 
conseguem dormir até mais 
tarde ou tratarem de ques-
tões pessoais nos momentos 
que gostariam. Além disso, 
se algum corintiano quiser 
deixar o refeitório antes dos 
demais, é preciso comunicar 
o capitão Cássio, algo visto 
como exagerado e desneces-
sário por parte do elenco;

- CT e vestiário “blinda-
dos”: a presença de visitantes 
no dia a dia do Timão foi res-
tringida e ficou mais difícil 
para atletas receberem ami-
gos, parentes e convidados 
no CT. O vestiário também 
passou a ter acesso mais con-
trolado. Por exemplo: filhos 
de jogadores, que antes fica-
vam no local, agora precisam 
esperar na zona mista do es-
tádio para entrar em campo 
com os pais. Alguns funcio-
nários do clube também fo-
ram vetados deste ambiente 
no pré-jogo;

- Lista de relacionados: 
diferentemente do que acon-
tecia até o ano passado, com 
Tiago Nunes os jogadores 
são avisados se estão ou não 
relacionados para as partidas 
apenas na véspera. Antes, a 
lista ficava exposta em telas 
espalhadas pela área interna 
do CT dias antes dos jogos. 
Isso causa incômodo em al-
guns atletas, que gostariam 
de se planejar previamente 
para aproveitar o tempo livre 
ou se concentrar;

- Treino em dias de jo-
gos: a comissão técnica de 
Tiago Nunes gosta de realizar 

Foto: dAniel Augusto Jr.

Tiago Nunes orienta jogadores do Corinthians durante treino

de Bruno Henrique no jogo 
de volta na quarta-feira, no 
Maracanã, ainda é precoce. 
Do hospital de volta ao es-
tádio, o jogador apareceu 
com uma bota no pé direito 
e caminhou com auxílio de 
muletas.

Após o susto e já de volta 

atividades curtas pela manhã 
nos dias das partidas, a fim 
de aliviar a tensão e, ao mes-
mo tempo, aumentar o nível 
de concentração do grupo. 
Porém, jogadores gostam de 
dormir até mais tarde e al-
guns alegam que preferem 
se focar totalmente na par-
tida, o que seria atrapalhado 

pelo treino. As insatisfações 
já foram relatadas à direto-
ria, mas não representam um 
problema interno no clube. 
Apesar de discordarem de 
algumas práticas de Tiago 
Nunes, os jogadores seguem 
motivados e comprometidos 
com ele.

O Timão tem dado au-

tonomia para o treinador 
tomar as medidas que achar 
necessárias. A contratação 
dele, inclusive, tinha como 
objetivo romper hábitos e 
métodos antigos no clube. 
Trocas de comando anterio-
res, como as contratações de 
Jair Ventura ou a efetivação 
de Osmar Loss, não repre-

sentaram grandes rupturas.
Em dez jogos, Tiago 

Nunes obteve quatro vitó-
rias, dois empates e quatro 
derrotas, aproveitamento de 
46,6%.  O próximo compro-
misso do Corinthians é sába-
do, diante do Água Santa, em 
Diadema, às 14h, pela sétima 
rodada do Paulistão.

com o grupo, o jogador, atra-
vés das redes sociais, agrade-
ceu o carinho dos torcedores 
e companheiros. Outra baixa 
médica durante a partida foi 
a saída do zagueiro Rodrigo 
Caio, que pediu para deixar 
o campo com um problema 
na coxa esquerda.
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DA REPORTAGEM

Mais um exemplo de des-
caso com os que mais preci-
sam... No jogo de empurra-
-empurra e de despejo do 
dinheiro público – quase 
que literalmente – pelo es-
goto, quem paga a conta (e 
o pato) é o cidadão que mais 
precisa, e que neste caso en-
volve o futuro do país.

A Unidade de Terapia In-
tensiva Neonatal (UTI) do 
Hospital Regional de Colí-
der está com o atendimento 
parado há 20 dias. A ala foi 
inaugurada no dia 31 de ja-
neiro e um dia depois parou 
de funcionar porque a em-
presa vencedora da licitação 
para administrar a unidade 
desistiu do contrato.

Foram investidos R$ 3 mi-
lhões para a instalação dos 10 
leitos de UTI neonatal e pe-
diátrica no hospital. A ala foi 
construída para atender pa-
cientes de 17 municípios da 
região Norte do estado, en-
tre eles Guarantã do Norte, 
Peixoto de Azevedo, Matupá 
e Itaúba.

De acordo com o Consór-
cio Intermunicipal de Saúde 
da Região Norte Matogros-

sense, os representantes da 
empresa estiveram em Colí-
der para rescindir o contra-
to justificando dificuldades 
para encontrar profissionais 
médicos especializados em 
serviços de UTI Neonatal.

O consórcio explica que 
há uma escassez desses pro-
fissionais no estado, e que, 
desde a reinauguração da ala, 
foram registrados três casos 
de recém-nascidos que ne-
cessitaram de internação em 
unidade de terapia intensiva 
neonatal. Essas crianças pre-
cisaram ser transferidas para 
outras unidades do estado.

OUTRO LADO
De acordo com a Secreta-

ria de Estado de Saúde (SES), 
será feita a convocação da 
empresa que ficou em se-
gundo lugar na licitação para 
dar continuidade à prestação 
de serviços de UTI neonatal 
e pediátrica. Segundo a SES, 
os pacientes que precisam 
desses serviços estão sendo 
atendidos normalmente por 
meio de transferência para 
outros hospitais que pos-
suem os mesmos serviços, 
por meio da Central de Re-
gulação.

Foto: Divulgação

NOBRES

Cinco homens são mortos a tiros
em chacina dentro de casa

SORRISO

Homem embriagado bate Fiat
Toro em poste de energia

PRIMAVERA DO LESTE

Assaltada quatro 
vezes ano passado,
farmácia é novamente 
alvo de ladrão

Vítimas tiveram a casa invadida e foram assassinadas a tiros 

Foto: RepRoDução

Foto: poRtal SoRRiSo

Farmácia foi alvo de assalto 4 vezes ano passado 

Homem foi preso com uma pistola e munições 

DA REPORTAGEM

Cinco homens foram 
mortos a tiros durante uma 
chacina na Cohab Pôr do 
Sol, em Nobres, na noite de 
quarta (19). As vítimas es-
tavam dentro de uma casa 
quando foram assassinadas. 
Os suspeitos fugiram após o 
crime. As vítimas são Daniel 
dos Santos Costa, Thiago dos 
Santos Siqueira, Cláudio Ro-
gério Pinto do Nascimento, 
Jovanilson Pereira da Costa e 
Weliton da Silva.

Os corpos foram enca-
minhados ao Instituto Mé-
dico Legal (IML) de Cuiabá 
e chegaram na manhã desta 
quinta (20) para exames. Fa-
miliares das vítimas foram 
até o IML chorando muito e 
pedindo respostas.

“Nesse momento mui-
to doloroso que estamos 
passando, procuramos uma 
resposta para isso. Foi muito 
brutal, ninguém sabe o por-
quê. Estamos em busca de 
justiça, pois é muito difícil 
para a família ficar sem res-
posta”, disse a irmã de uma 
das vítimas, que não quis se 
identificar.

De acordo com a Po-
lícia Militar, a maioria dos 
tiros atingiram a cabeça dos 
moradores. Os vizinhos das 
vítimas ouviram os dispa-
ros e chamaram a polícia. 
No entanto, quando os mi-

DA REPORTAGEM

Um homem foi preso 
pela Polícia Militar de Sor-
riso por volta das 2h45 desta 
quinta-feira (20), acusado 
de porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido, bem 
como por conduzir veículo 
sob a influência de álcool. 
O motorista bateu em um 
poste de energia na Avenida 
Blumenau. Conforme a PM, 
após o acidente de trânsito, 
o motorista foi submeti-
do ao teste do etilômetro e 
apresentou concentração de 
álcool de 0.39 mg/l, o que é 
considerado crime pelo Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Durante revista no 
veículo, os policiais encon-
traram uma pistola calibre 
380 com numeração raspa-
da, um carregador de arma 
e seis munições intactas. Ele 
foi preso e encaminhado 
à delegacia de Polícia Civil 
para as providências cabí-
veis.

DA REPORTAGEM

Uma farmácia de Pri-
mavera do Leste, que foi 
assaltada quatro vezes em 
menos de 30 dias no ano 
passado, voltou a ser alvo 
de bandidos. O suspeito está 
sendo procurado e pode ter 
cometido outros roubos na 
cidade.

Em um dos vídeos é 
possível observar que a far-
mácia estava movimentada 
na hora do assalto, inclusive 
com a presença de crianças. 
O ladrão chega de capacete, 
empurra um cliente e, ar-
mado, anuncia o assalto. Ele 
levou R$ 300 do caixa, em 
uma ação que durou menos 

de 30 segundos.
O autor dos crimes de 

2019 já foi preso, mas a po-
lícia ainda não tem muitas 
informações sobre o novo 
criminoso. Como a ação 
foi rápida, as vítimas viram 
poucas características do la-
drão, mas a suspeita é de que 
esse não é o primeiro assalto 
cometido por ele.

Na semana passada ou-
tra farmácia do município 
foi assaltada. O ladrão tam-
bém entrou de capacete, 
usava um moletom escuro 
e portando uma arma. Ele 
levou R$ 250 do caixa. Os 
dois crimes aconteceram no 
mesmo intervalo de horário, 
entre 19h e 20h.

Foto: Divulgação

UTI neonatal e pediátrica está parada há 20 dias em Colíder

UTI neonatal está parada por falta
de profissionais especializados
HR COLÍDER | Empresa rescindiu contrato justificando dificuldades para encontrar profissionais

litares chegaram no local, os 
homens já estavam mortos. 
Três corpos foram encon-
trados no quintal da casa. A 
suspeita é que eles tentaram 
fugir. Já os outros dois esta-
vam dentro da residência.

Segundo a polícia, duas 

vítimas ainda estavam vivas. 
Elas foram socorridas pelo 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
mas morreram logo após dar 
entrada no hospital. A perí-
cia esteve no local e recolheu 
várias munições deflagradas 

e porções de drogas.
Ainda não há pistas so-

bre os suspeitos. A polícia 
afirmou que está com difi-
culdade na investigação, pois 
as testemunhas estão assus-
tadas e não querem passar 
falar sobre o assunto.
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Detran-MT toma providências para
credenciar empresas ao novo modelo
DA REPORTAGEM

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) to-
mou as providências ne-
cessárias e publicou duas 
portarias para agilizar o 
credenciamento de em-
presas após a determina-
ção federal de obrigato-
riedade de emplacamento 
de veículos com o novo 
modelo Mercosul.

As portarias foram pu-
blicadas para evitar que os 
proprietários de veículos 
sejam lesados com a redu-
ção dos pontos de ofertas 
do serviço no Estado para 
a confecção da nova placa. 

A Portaria nº 085/2020 
dispõe sobre as regras de 
migração do processo de 
emplacamento, e a Por-
taria nº 061/2020 trata do 
credenciamento das em-
presas estampadoras jun-
to ao Detran-MT.

Na primeira, a autar-
quia concedeu prazo de 
180 dias para que os as-
sociados possam adequar 
a estrutura predial. Toda 
a segurança cadastral e 
sistêmica está sendo obe-
decida desde o dia 17 de 
fevereiro. 

Os associados também 
cumprem, desde o iní-
cio das atividades, as exi-
gências para a confecção 
do novo modelo de placa 
nos termos da Resolução 
nº 780/2019, do Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran).

Já a portaria 061, esta-
belece as regras para o cre-
denciamento de empresas 

PLACA MERCOSUL | Determinação federal tornou obrigatório emplacamento de veículos com o modelo
Foto: Bruno SoliS

Novo modelo de placa padrão Mercosul 

estampadoras de placas 
de identificação veicular, 
no padrão Mercosul, para 
veículos automotores, re-
boques e semirreboques, 
e destaca a obrigatorie-
dade da nova placa nos 
casos de primeiro empla-
camento do veículo, subs-
tituição de qualquer das 
placas em decorrência de 
mudança de categoria do 
veículo; furto, extravio, 
roubo ou dano da refe-
rida placa; mudança de 
município ou de Unidade 
Federativa; nos casos de 
necessidade de instalação 
da segunda placa traseira, 
perda ou dano no lacre ou 
por opção voluntária do 
proprietário do veículo.

O Detran-MT ressalta 
que as portarias estão den-
tro da legalidade e visam a 
permitir a continuidade 
dos trabalhos prestados 
pelas empresas já creden-
ciadas, além de proteger 
o cidadão com opções de 
escolha do serviço, evitan-
do cobranças abusivas.

As portarias respei-
tam as exigências de fa-
bricação da Resolução nº 
780/2019 do Contran, e 
garantem todos os itens 
de segurança da placa, 
apenas concedendo prazo 
para as adequações físicas 
do credenciamento das 
empresas pois, esta etapa, 
seguindo a Resolução Fe-
deral, compete aos Esta-
dos.

“Se as portarias não 
fossem publicadas, acar-
retariam em uma redu-
ção drástica do serviço 
prestado nos municípios 

e favoreceria um mono-
pólio de empresas estam-
padoras em Mato Grosso”, 
enfatizou o presidente do 
Detran-MT, Gustavo Vas-
concelos.

No terceiro dia de im-
plantação do novo mode-
lo de placa, já foram rea-
lizados em Mato Grosso 

1.119 primeiros emplaca-
mentos e 2.135 processos 
de mudança de municí-
pio. Além disso, o Detran-
-MT já está com 74% das 
117 empresas estampado-
ras se adequando ao novo 
modelo e com pedido for-
malizado para credencia-
mento junto à autarquia, 

aguardando apenas o ca-
dastramento por parte do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran).

Preventivamente, o 
Detran-MT vai realizar 
um processo licitatório 
para a contratação de em-
presa especializada para 
fazer um estudo de preço 

de mercado da confecção 
da Placa de Identificação 
Veicular (PIV), modelo 
Mercosul. 

O objetivo é proteger 
os proprietários de veícu-
los de possíveis cobran-
ças abusivas por parte das 
empresas estampadoras 
em Mato Grosso.


