
LANÇAMENTO DIA 12

DECISÃO

Campanha
para os
cuidados
a serem
tomados
Não ultrapassar os 
limites de velocidade, 
conferir o desempenho 
dos freios dos veículos 
antes de trafegar na 
rodovia, manter a revi-
são em dia e respeitar 
a sinalização são atos 
rotineiros que salvam 
vidas.    
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O governador Mauro Mendes (DEM), assinou decreto que regulamenta a redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para bares, restaurantes e estabelecimentos simila-
res. O objetivo é facilitar políticas de fomento ao turismo no Estado, junto ao Conselho Estadual do 
Turismo.                     Página -3

#CHATEADO

CARNAVAL

Ralf diz
que foi
tratado como
“qualquer um”

Tráfego na
BR-163 deve
subir 24%

Talvez pela força do hábito, 
Ralf segue dizendo que foi 
“muito feliz aqui”, que “tem uma 
história aqui” e que “conquistou 
tudo o que tem através daqui”. 
Embora, para ele, o Corinthians 
não seja mais o “aqui”.
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Para a maioria dos foliões, 
o feriado de carnaval é prolon-
gado, tendo início na sexta e ter-
minando apenas na Quarta-feira 
de Cinzas. Os cinco dias de folga 
possibilitam viagens, deixando 
a rodovia mais movimentada. 
A Rota do Oeste estima que a 
BR-163 tenha, em média, um 
aumento de aproximadamente 
24% de veículos leves neste 
período, enquanto o número de 
pesados pode cair até 13%.
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Bares e restaurantes terão ICMS reduzido
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Norte Show espera 20% a mais
no volume de expositores
Os preparativos para a terceira edição da Norte Show, em Sinop, estão a mil. O evento será lançado no 
dia 12 de março e a expectativa é que haja uma ampliação em cerca de 20% no número de expositores e 
em público. A Norte Show ocorre entre os dias 21 e 24 de abril.     Página  - 4



LIBERDADE ECONÔMICA

Deputado mato-grossense alerta para 
que prefeituras parem de exigir alvarás
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Depois de uma gestão cheia de po-
lêmicas e envolta de escândalos, a 
professor Myrian Serra renunciou na 
tarde ontem (21), ao seu cargo de rei-
tora da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Alegando “razão de cunho 
pessoal” para deixar o cargo, a profes-
sora encaminhou ofício ao presidente 
da Associação Nacional do Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), comunicando sua 
decisão. 

Dois casos de sua gestão que termi-
naria em outubro deste ano marca-
ram sua passagem pelo comando da 
UFMT. A primeira foi o embate no 
primeiro semestre de 2019 com o mi-
nistro da Educação Abraham Wein-
traub, após a polêmica sobre o corte 
da energia elétrica nos campi da insti-
tuição federal pelo estado.

A reitora colocou a culpa pelo fato 
nos cortes realizados pelo MEC, logo 
que Weintraub assumiu a pasta em 
substituição ao colombiano Ricardo 
Velez Rodriguez.

Já no segundo semestre do mesmo 
ano, mais uma greve dos servidores e 
a denúncia da imprensa de super gas-
tos com viagens, desgastaram a ima-
gem da reitora.

“Por razões de cunho pessoal, co-
munico a minha renúncia ao Cargo 
de Reitora da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), a partir de 02 
de março de 2020. A partir de agora 
estarei em outras frentes, sempre em 
defesa da Educação Superior Autôno-
ma, Pública, Gratuita, Democrática, 
Laica e Inclusiva “, consta no docu-
mento.

No documento a professora não 
mencionou quais razões a fizeram 
renunciar ao cargo. Em seu lugar as-
sume o professor Evandro Soares, do 
departamento de Engenharia Elétrica.  

PEDIU PRA SAIR | A professora alegou “razão de cunho pessoal” para deixar o cargo na Universidade Federal 

Gestão foi marcada por polêmicas 
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IMPOSTOS

Governo reduz 
ICMS para bares
e estabelecimentos 
similares

Imposto cai e obriga a destinação de 1% ao Funtur 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O governador Mau-
ro Mendes (DEM), assinou 
decreto que regulamenta a 
redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para bares, 
restaurantes e estabeleci-
mentos similares.

O Decreto 378/2020, 
publicado no Diário Oficial 
do dia 18 de fevereiro, esta-
belece que estes empreen-
dimentos podem aderir ao 
sistema simplificado, redu-
zindo a alíquota de 7% para 
3%. Em compensação, eles 
deverão destinar 1% da sua 
receita bruta ao Fundo Esta-
dual do Turismo (Funtur).

O objetivo é facilitar 
políticas de fomento ao tu-
rismo no Estado, junto ao 
Conselho Estadual do Turis-
mo. “Dá a oportunidade de 
pensarmos em mais ações 
para promover municípios 
e Estado para os públicos de 
turismo do Brasil e do mun-
do”, afirma César Miranda, 
secretário de Desenvolvi-

mento Econômico de Mato 
Grosso.

Para o secretário ad-
junto de Turismo, Jefferson 
Moreno, o decreto também 
aquecerá o consumo e per-
mitirá que empresas saiam 
da informalidade. “Esta é 
uma grande notícia e uma 
conquista para o segmento 
de bares, hotéis e restauran-
tes que auxiliam no desen-
volvimento de Mato Grosso”, 
afirmou durante reunião da 
Associação de Bares e Res-
taurantes de Mato Grosso 
(Abrasel-MT).

Para a presidente da 
Abrasel, Lorena Bezerra, a 
resolução vem para fortale-
cer o desenvolvimento. “O 
turismo desempenha um pa-
pel importante na economia 
do estado, fomenta toda uma 
cadeia produtiva do setor de 
A&B. 

O decreto fortalece o 
setor e contribui para gera-
ção de emprego e renda em 
diversos setores, como hote-
laria, transporte, cultura, la-
zer, esportes e todo setor de 
alimentos e bebidas”, disse.
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Foto: Antônio cruz / AgênciA brAsil

PEC

Governo faz últimos ajustes 
na reforma administrativa

Projeto de lei é aprovado por 15 votos positivos

Data de envio ao Congresso ainda não foi definida 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Ulysses Moraes (DC) apre-
sentou o Projeto de Lei 
Complementar 61/2019 para 
que seja instituída da Decla-
ração Estadual de Direitos 
de Liberdade Econômica 
em Mato Grosso, bem como 
orientou os municípios ma-
to-grossenses a editarem 
seus próprios atos normati-
vos, a fim de garantir a auto-
nomia local. Para tanto, foi 
encaminhado um anteproje-
to da lei da liberdade econô-
mica para os 141 municípios, 
para que os representantes 
municipais adaptem a lei a 
sua realidade local.

Em que pese a Lei Fe-
deral 13.874/2019 seja de 
aplicabilidade imediata, dis-
pensando, desde sua vigên-
cia, a exigência de quaisquer 
atos públicos de liberação 
para as 287 atividades econô-
micas classificadas de baixo 
risco pela Resolução nº 51 da 
CGSIM, as prefeituras muni-
cipais continuam cobrando 
taxas e alvarás de funciona-
mento para atividades já dis-
pensadas, conforme alertou 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Recentemente a prefei-
tura de Sinop vem promo-
vendo mudanças em seu se-
cretariado. A primeira delas, 
em janeiro deste ano foi a 
saída do então secretário de 
Governo, José Pedro Serafi-
ni, que em comum acordo 
com a prefeita Rosana Marti-
nelli (PL), concordaram com 
o desligamento.

Desde então Astério 
Gomes, que comanda a pasta 
de Planejamento, Finanças e 
Orçamento, acumula as duas 
funções.

Semanas depois, Ger-
son Danzer que comandava 
a secretaria de Saúde, voltou 
para seu posto de servidor 
público concursado e o mé-
dico Kristian Barros assumiu 
o comando da secretaria.

Dias atrás foi a vez do 
secretário de Assistência So-

o deputado Ulysses Moraes 
na sessão ordinária desta ter-
ça-feira, 18.

“Todos os prefeitos do 
estado de Mato Grosso de-
vem se abster de cobrar al-
vará, previsto na Lei de Li-
berdade Econômica Federal, 
independente de lei estadual 
ou municipal, pois a Lei fe-
deral já desobrigou a prática 
desta atividade. 

Neste primeiro mês as 
prefeituras estão regulari-
zando os empreendimentos, 
mas quero que fique claro 
que estamos enviando os re-
querimentos de informação 
aos 141 municípios para que 
se abstenha da cobrança, e 
que seja retirada das licita-
ções a exigência do alvará”, 
alerta o parlamentar.

A Lei Federal determi-
na o fim do alvará e qualquer 
tipo de autorização emiti-
da pelo poder público para 
quem exerce ou pretende 
exercer atividades classifica-
das como de baixo risco.

A Declaração Estadu-
al de Direitos da Liberdade 
Econômica em Mato Gros-
so, de autoria do Deputado 
Ulysses Moraes, amplia a 

cial, Ademir Bortoli deixar o 
Executivo para voltar a assu-
mir seu cargo de vereador na 
Câmara Municipal, visando 
as eleições deste ano. Para o 
seu lugar, de forma interina 
foi convocada a servidora Al-
zeni Pereira de Oliveira.

Agora foi a vez do se-
cretário de Trânsito Roberto 
Trevisan a deixar seu posto 
na prefeitura de Sinop. Ele 
está sendo substituído pelo 
servidor Hermann Friederi-
chs Netto. Assim como Bor-
toli, “Betão” como é conhe-
cido o agora ex-secretário de 
Trânsito, também se afasta 
visando as eleições munici-
pais de 4 de outubro, onde 
visa uma cadeira no Legis-
lativo municipal, posto que 
já tentou duas vezes, ficando 
como suplente.

Ao oficial em portaria e 
publicação no Diário Oficial, 
a prefeita Rosana Martinelli 
agradeceu os trabalhos pres-

lista de atividades classifi-
cadas como de baixo risco, 
dispensando 297 atividades 
econômicas da exigência de 
qualquer ato público de li-
beração. Atualmente, o PLC, 
após aprovado em primeira 

votação, está sob análise da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação desde o 
mês de novembro de 2019, 
aguardando parecer para en-
tão ser encaminhada para se-
gunda votação em Plenário.

Reitora da UFMT renuncia ao cargo

tados pelos dois que pediram 
para deixar a administração.

“Agradecemos ao traba-
lho desempenhado pelos se-
cretários Ademir e Roberto 

Trevisan e pelas conquistas 
que muito ajudaram Sinop 
a avançar. Fica nosso senti-
mento de gratidão”, destaca 
a prefeita Rosana Martinelli.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 22 de fevereiro 2020 04 | AGRONEGÓCIO | www.diariodoestadomt.com.br

AGRONEGÓCIO 

Norte Show chega à sua terceira edição em Sinop 

Norte Show será lançada dia 12 de março
DA REPORTAGEM

Os preparativos para 
a terceira edição da maior 
feira do agronegócio do nor-
te de Mato Grosso, a Norte 
Show, em Sinop, estão a mil. 
O evento será lançado no dia 
12 de março e, segundo os 
organizadores, a expectativa 
é que haja uma ampliação 
em cerca de 20% no número 
de expositores e em públi-
co. Entre as novidades para 
2020 está a construção de 
um novo auditório, possibi-
litando a existência de mais 
três salas para a realização de 
palestras e treinamentos por 
parte das empresas partici-
pantes.

A Norte Show ocorre 
entre os dias 21 e 24 de abril 
no Parque de Exposições da 
Associação dos Criadores do 
Norte de Mato Grosso (Acri-
norte) e, de acordo com o 
presidente da entidade, Ol-
vide Galina, o foco do even-
to segue sendo o produtor 
rural.

“Somos sempre otimis-
tas quanto à feira. Estamos 
praticamente prontos para o 
evento, cujo foco é o produ-
tor rural desde a sua primei-
ra edição. Queremos levar 
conhecimento para ele e que 
esse conhecimento o ajude 
nas tomadas de decisões em 
seus negócios”, pontua Ga-
lina. A feira em Sinop, até o 
momento, registra mais de 
230 expositores confirma-
dos, superando 800 marcas 
participantes. “A feira vem 
tendo uma evolução impres-
sionante, tanto em termos de 

expositores como aumento 
do número de produtos que 
serão disponibilizados aos 
nossos visitantes, que a cada 
feira vem multiplicando. 
Nosso evento tem a grande-
za das necessidades da nossa 
região, que é pujante e prós-
pera”, salienta o presidente 
do Sindicato Rural de Sinop, 
Ilson José Redivo.

A Norte Show em 2020, 
de acordo com a coordena-
dora do evento, Renata Bor-
ges Tiveron, vem com mui-
tas novidades. Dentre elas 
está a ampliação do núme-
ro de salas destinados para 
que empresas expositoras 
possam realizar palestras e 
treinamentos, por meio da 
construção de mais um au-
ditório.

“A feira continua ca-
minhando conforme o seu 
planejamento desde o seu 
primeiro ano, com a ressalva 
de que ela cresceu acima das 
nossas expectativas quanto 
a área cultivada, parceiros e 
expositores. A ampliação o 
espaço destinado para pales-
tras visa a multiplicação de 
conhecimento, uma vez que 
muitas empresas nos procu-
raram para isso”.

Renata comenta ainda 
que em 2020 um trabalho 
especial está sendo realizado 
com a agricultura familiar, 
um segmento muito bus-
cado para aquisição de co-
nhecimento por parte dos 
produtores, com exposição 
de produtos e tecnologias 
voltadas para suinocultura, 
piscicultura, ovinocultura, 
apicultura, entre outros.

EDIÇÃO 2020 | Feira espera aumento de 20% de expositores e amplia o número de auditórios
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FEBRABAN

Bancos fecham na segunda
e terça-feira de carnaval

MATO GROSSO

Imea aponta que 63% do milho
segunda safra já foi plantado

Na Quarta-feira de Cinzas o início do expediente será às 11h

Empresa israelense fabrica o filme especial para colhedora 
de algodão Semeadura avançou 24,22% na última semana 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Os bancos vão ficar fe-
chados na próxima segunda 
e terça-feira de carnaval. Na 
Quarta-feira de Cinzas (26) o 
início do expediente será às 
11h, com encerramento em 
horário normal de fecha-
mento das agências, segundo 
informações da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban).

Nas localidades em que 
as agências fecham normal-
mente antes das 15h, o início 
do atendimento ao público 
será antecipado, de modo a 
garantir o mínimo de 3 ho-
ras de funcionamento.

A Febraban orienta os 
clientes a utilizarem os ca-
nais digitais, como sites e 
aplicativo dos bancos, para a 

ALGODÃO

Cotonicultores 
conhecem a fábrica 
da Tama, na Bahia
DA REPORTAGEM

O presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Produ-
tores de Algodão (Abrapa), 
Milton Garbugio, e uma co-
mitiva de dirigentes das as-
sociações estaduais e execu-
tivos das entidades, visitou 
ontem (21) a fábrica brasi-
leira da empresa israelense 
Tama, instalada, desde 2014, 
no município de Feira de 
Santana, na Bahia.

A companhia é a fabri-
cante exclusiva dos filmes 
plásticos TamaWrap para as 
colheitadeiras John Deere 
7760 e CP 690. Os fardos ci-
líndricos, envoltos no plás-
tico amarelo, são considera-
dos uma revolução no modo 
de colher a fibra em todo o 
mundo. Estima-se que pro-
duto já tenha participação 
em cerca de 85% da safra bra-
sileira de algodão. A unidade 
na Bahia, a única a produzir 
o TamaWrap fora de Israel, 
supre a demanda do Bra-
sil, da Argentina e da África. 

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-Grossen-
se de Economia Agropecuária 
(Imea) divulgou relatório apon-
tando que a semeadura do milho 
no estado avançou 24,22% na últi-
ma semana e atingiu a marca dos 
63,16% do total estimado. Este 
índice é 11,04% menor do que o 
mesmo período da safra anterior, 
mas 11% a frente da média dos úl-
timos cinco anos

Sendo assim, o instituto 
acredita que o produtor consiga 
semear a grande maioria das áre-
as dentro da janela ideal, final de 
fevereiro, apesar da previsão de 
chuvas que se mantém presente 
em boa parte das regiões do esta-
do até o fim do mês.

Atualmente, sua capacidade 
produtiva é de 3,3 milhões de 
unidades do produto ao ano. 
Cada unidade representa um 
fardo de algodão no campo.

Na visita, os produtores 
aproveitaram a oportunida-
de para falar de iniciativas 
que já desenvolvem e con-
tam com o apoio – dentre 
outras empresas – da com-
panhia, como o movimento 
Sou de Algodão, que entrou 
no quarto ano de atividade. 
Em 2018, a Tama desenvol-
veu uma campanha engajada 
ao movimento.

“Fizemos uma série es-
pecial do TamaWrap com ti-
ragem suficiente para enfar-
dar, aproximadamente, 1950 
fardos com a logomarca do 
Sou de Algodão. Esses cilin-
dros customizados ficavam à 
beira das rodovias, na Bahia 
e no Mato Grosso, e chama-
vam atenção de quem passa-
va pela estrada”, lembra o ge-
rente de Vendas e Marketing 
da Tama Brasil, Bruno Caeta-
no Franco.

realização de transferências 
e pagamento de contas nos 
dias em que não houver ex-
pediente bancário nas agên-
cias.

As contas de consumo 
(água, energia, telefone etc.) 
e carnês com vencimento 
em 24 ou 25 de fevereiro po-
derão ser pagos, sem acrésci-
mo, na quarta (26).

Normalmente, os tribu-
tos já vêm com datas ajusta-
das ao calendário de feriados 
nacionais, estaduais e muni-
cipais. 

Caso isso não tenha 
ocorrido no documento de 
arrecadação, a sugestão da 
Febraban é antecipar o paga-
mento ou, no caso dos títu-
los que têm código de barras, 
agendar o pagamento nos 
caixas eletrônicos, internet 
banking e pelo atendimento 

telefônico dos bancos.
Os boletos bancários de 

clientes cadastrados como 

sacados eletrônicos poderão 
ser pagos via DDA (Débito 
Direto Autorizado).



Vagas de Emprego
1-Técnico em refrigeração, com ensino médio 
completo, experiência em concerto de refrige-
radores, CNH AB;
2-Vendas, com experiência mínima de 01 ano, 
bom relacionamento interpessoal; 
3-Consultor de vendas, com experiência;
4-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
5-Auxiliar de farmácia, ensino superior con-
cluído ou cursando;
6-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
7-Motorista / Entregador, CNH C, com experi-
ência, com disponibilidade para viagem; 
8-Entregador, CNH AB ou AC, com experiên-
cia;
9-Motorista entregador, CNH AC, com experi-
ência, curso do MOPP;
10-Operador de Munck, com experiência, CNH 
C, D ou E, com disponibilidade para viagem; 
11-Supervisor de vendas, com experiência em 
liderança;
12-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
15-Designer gráfico, com experiência;    
16-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
17-Auxiliar de instalador de esquadrias, com 
experiência em esquadrias, fachadas ou 
estruturas metálicas;
18-Vendas, interesse na linha esportiva; 
19-Técnico em Enfermagem, com COREN;
20-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
21-Operador (a) de ponte rolante;
22-Escrita fiscal, com experiência;
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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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO O MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT, inscrito 
no CNPJ nº 24.772.188/0001-54, torna público que re-
quereu junto a SEMMA-MATUPÁ, a renovação da licença 
de Instalação (RLI), referente a Construção de Pista de 
Skate, localizada na Avenida Irmã Adélis, Lago II, Bair-
ro Centro. Coordenadas Geográficas: 54º55’45,62’’O e 
10º10’29,68’’S.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO O MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT, inscrito 
no CNPJ nº 24.772.188/0001-54, torna público que reque-
reu junto a SEMMA-MATUPÁ, a renovação da licença de 
Instalação (RLI), referente a Construção de Piscina Semi-
-Olímpica, localizada na Rua 14 – NEC- da E. M. Encanta-
do da Criança. Coordenadas Geográficas: 54º55’18,62’’O 
e 10º10’26,10’’S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

Pregoeiro

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL nº 
011/2020 que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de tubos de concreto (manilhas) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que teria sua 
abertura no dia 28 de fevereiro de 2020, conforme suas publicações. 
Motiva-se a SUSPENSÃO para análise de questionamento.

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis, 21 de fevereiro de 2020.

SUSPENSÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

Tipo: Menor Preço Por Item, A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato 
Representada Por Sua Pregoeira Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, 
Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação No Dia 11/03/2020, Às 08h00, 
Para Registro De Preços Para Futura E Eventual Contratação De Empresa Para O 
Fornecimento De Combustível A Ser Utilizado No Abastecimento Da Frota De Veículos, 
Máquinas E Equipamentos Das Secretarias Municípais Do Município De Novo Mundo Mt, 
Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se 
Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela 
Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 
11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 
21 De Fevereiro De 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020 

Tipo: Menor Preço Por Lote 
A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira 
Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados 
Que Realizará Licitação No Dia 10/03/2020, Às 08h00, Registro De Preço Para Futuros E 
Eventuais Serviços De Corte E Limpezas De Áreas Gramadas E Poda De Árvores Em 
Atendimento Ao Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme Especificações Do Edital De 
Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito 
À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores 
Informações A Partir Das 07h00min Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: 
Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 21 De Fevereiro De 2020. Luciana Da Silva 
Betarelo - Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 013/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 11 de março 
de 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 023/2020, que está disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 21 de fevereiro de 2020.  

 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

- Pregoeira Oficial – 

 
  
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

Objeto: Contratação de empresa para implantação de novas instalações 

elétricas no prédio da Escola Municipal Produtiva Ranchão, conforme 

planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 

que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 12 de março de 2020. 

Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 

s e r  o b t i d o  n o  s i t e  

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Rogério Cristóvão da Silva

Nova Mutum - MT, 21 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE EXCLUSÃO DE ITENS - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2020 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2020, devidamente, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, TORNA PÚBLICO,   para conhecimento de quantos possam se interessar que com base no item 19.4. do Edital, EXCLUI 
os itens abaixo no presente certame, o qual não será objeto de alienação para o presente: 

Item Codigo  DESCRIÇÃO DO IMOVEL  MATRICULA 
AREA/ 
M² 

Valor 
Total - R$ 

1 470850 
ÁREA COM 432,00 M² REMANESCENTE DA ÁREA 
DESMEMBRADA "D" - ÁREA VERDE - MÓDULO 04; 
MATRICULA 9.882 

9.882           
432,00  

           
99.792,00  

18 470825 LOTE Nº 02 COM 214,43 M², QUADRA Nº 03 - LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL BEIJA-FLOR I; MATRICULA 13.996 13.966           

214,43  
           
64.757,86  

19 470826 LOTE Nº 03 COM 217,56 M², QUADRA Nº 03 - LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL BEIJA-FLOR I; MATRICULA 13.967 13.967           

217,56  
           
65.703,12  

20 470824 LOTE Nº 13 COM 204,06 M², QUADRA Nº 02 - LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL BEIJA-FLOR II; MATRICULA 14.002 14.002           

204,06  
           
61.626,12  

23 470829 LOTE Nº H COM 285,00 M², ÁREA VERDE 44 - MÓDULO 02; 
MATRICULA 22.091 22.091           

285,00  
           
85.500,00  

24 470830 LOTE Nº I COM 285,00 M², ÁREA VERDE 44 - MÓDULO 02; 
MATRICULA 22.091 22.091           

285,00  
           
85.500,00  

Tal exclusão justifica-se devido ao valor exigido de caução contrariar o Artigo 18 da Lei 8.666/93. 

Informo que após as correções os referidos imóveis poderão ser objeto de alienação através de novo processo licitatório conforme os 
princípios conveniência e oportunidade dada ao poder público. 

Como tal exclusão não altera a formulação de propostas aos demais itens mantem-se a data de abertura inicialmente designada, na 
Sala de licitações do Poder Executivo do Município de Juína-MT, sito na Travessa Emmanuel nº 33, bairro Centro, no 
Município de Juína-MT as 08:00 horas (Horário Local) do dia 03/03/2020. 

 

Juína – MT, 21 de Fevereiro de 2020 

 

__________________________ 
MARCIO ANTONIO DA SILVA 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
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Ralf quebra silêncio e diz que
foi tratado como “qualquer um”
DA REPORTAGEM

Talvez pela força do há-
bito, Ralf segue dizendo que 
foi “muito feliz aqui”, que 
“tem uma história aqui” e 
que “conquistou tudo o que 
tem através daqui”. Embora, 
para ele, o Corinthians não 
seja mais o “aqui”.

Afastado do elenco jun-
to do meia Jadson em janei-
ro, num dos primeiros atos 
da era Tiago Nunes, o vo-
lante de 35 anos falou pela 
primeira vez sobre o fim de 
sua segunda passagem pelo 
clube. Algo que ele ainda não 
digeriu. “A gratidão não foi 
do jeito que eu esperava”, ad-
mite o jogador, que rescin-
diu seu contrato há um mês 
e, por enquanto, ainda não 
tem novo clube.

Com oito títulos, 10 
gols marcados e 437 parti-
das disputadas, Ralf superou 
Marcelinho Carioca em nú-
mero de jogos ainda no ano 
passado e hoje ocupa o pos-
to de 14º jogador com mais 
partidas na história do clube. 
Números que não se apa-
gam. Mas que, para Ralf, fo-
ram tratados sem o carinho 
merecido.

LIGAÇÃO
INESPERADA
Era noite de domingo, 5 

de janeiro. Ralf recebeu uma 
ligação do gerente de futebol 
Vilson Menezes e ouviu que 
não precisaria se reapresen-
tar das férias na segunda-fei-
ra. Por estar fora dos planos 

#CHATEADO | Volante fala sobre a saída do Timão e não esconde chateação com Tiago Nunes

PALMEIRAS

Com melhor
campanha no 
Estadual,Luxemburgo 
libera Carnaval

LEMBRA DELES?

São Caetano anuncia Madson e Domingos

ESTADUAL 2020

Sinop vai a Rondonópolis para 
não deixar o União disparar

Foto: Fabricio cortinove/São caetano

Madson e Domingos vão jogar no São Caetano 

Foto: Divulgação

Foto: aSScom

Palmeiras venceu o Guarani na quinta e ganhou folga 
para a folia 

Galo do Norte está 4 pontos atrás do rival 

DA REPORTAGEM

O triunfo sobre o Gua-
rani garantiu ao Palmeiras a 
melhor campanha do Cam-
peonato Paulista. 

De olho no Santo André, 
concorrente que ainda pode 
superar o time alviverde, o 
técnico Vanderlei Luxem-
burgo, fã do Carnaval, con-
cedeu folga ao elenco até 
segunda-feira.

Com cinco vitórias, um 
empate e uma derrota, o Pal-
meiras chegou aos 16 pontos 
ganhos e assumiu a lideran-
ça do Grupo B. O time pa-
lestrino, agora, precisa secar 
o Santo André, que tem um 
ponto a menos e pega o Red 
Bull Bragantino às 15h de 
domingo, no Bruno José Da-
niel.

“Passar o Santo André 
era nosso objetivo, mas ain-
da falta o jogo deles. Com 
a melhor campanha, você 
pode decidir em casa nas 
próximas fases. Não é uma 
vantagem absurda, mas pode 
atuar em casa. O gramado 
oferece a chance de jogar 

DA REPORTAGEM

O São Caetano anunciou 
dois velhos conhecidos (e 
rodados) jogadores do fu-
tebol brasileiro. O zagueiro 
Domingos e o meia Madson 
foram apresentados e já trei-
nam no clube. Em comum, 
passagens com Neymar no 
Santos. Madson, 33 anos, 
disputou o último Brasilei-
rão pelo CSA e vai jogar ago-
ra a Série A2 do Campeonato 
Paulista – o São Caetano foi 
rebaixado no ano passado.

O baixinho foi campeão 
paulista de 2010 com o San-
tos, quando fez parte da 
equipe dos Meninos da Vila 
e ostentava uma tatuagem 
curiosa: “Madson, o f...”. “Fe-
liz por voltar ao futebol pau-
lista. Quero ter aqui os mes-
mos bons momentos que 
tive no Santos. É um prazer 
vestir a camisa do São Caeta-
no”, disse Madson.

Domingos, por sua vez, 
inicia sua segunda passa-
gem pelo São Caetano. O 
zagueiro defendeu o Santos 
até 2009 e foi parceiro de 
Neymar no início de carrei-
ra. Conhecido por ser “raiz” 
e até exagerar em alguns 
lances, o jogador de 34 anos 
passou recentemente por 
clubes como Santo André, 

DA REPORTAGEM

O Sinop FC tem uma ta-
refa difícil neste sábado de 
carnaval. Em jogo atrasado 
da quarta rodada do Campe-
onato Mato-grossense 2020, 
a equipe viaja a Rondonó-
polis onde encara o União, 
a partir das 16h, no Estádio 
Luthero Lopes. O Colorado 
é o atual segundo coloca-
do, com 13 pontos, quatro 
a mais que o Galo, que está 
na 4ª posição. Para o técni-
co Marcos Birigui, além de 
a partida representar a chan-
ce de subir na classificação, 
também servirá como uma 
busca para não deixar o ad-
versário disparar na tabela, a 
exemplo do que já aconteceu 
com o Cuiabá.

“O Cuiabá já desgarrou 
um pouco, então nós temos 

também para o rival, então 
não é algo de que vamos tirar 
muita vantagem”, disse Luxa.

O treinador, satisfeito 
com a vitória sobre o Gua-
rani, programou a reapre-
sentação do elenco palmei-
rense apenas para a tarde 
de segunda-feira, na Acade-
mia de Futebol. Nascido em 
Nova Iguaçu, Vanderlei Lu-
xemburgo já participou de 
desfiles.

“O Carnaval é uma festa 
do Brasil, enraizada na nos-
sa cultura. Esses jogos que 
marcam no meio do feriado 
não deveriam existir. Podem 
tomar uma cervejinha e dar 
uma esfriada. Tem que se di-
vertir. Eu gosto de Carnaval 
e vamos ver se vou desfilar”, 
declarou.

Na segunda-feira, após 
curtir o Carnaval, o elenco 
palmeirense inicia a prepa-
ração para um clássico. 

Pela oitava rodada do 
Campeonato Paulista, o time 
alviverde volta a campo para 
encarar o Santos às 15h do 
próximo de 29 de fevereiro, 
no Estádio do Pacaembu.

Portuguesa Santista e Apare-
cidense.

“Tive aqui uma passa-
gem muito boa. Mas neste 
retorno preciso esquecer o 

que segurar o União. Se con-
seguirmos uma vitória ou 
um empate lá, já se aproxi-
mamos ainda mais do topo e 
permanecemos ali”, analisou 
o treinador ao site Só Notí-
cias.

O Galo do Norte soma 
nove pontos, conquistados 
em três vitórias dentro de 
casa. Porém, o desempenho 
como visitante é pífio, já que 
não somou pontos – derro-
tas para Dom Bosco e Cuia-
bá, esta por goleada.

“No jogo contra o Mixto, 
creio que já encaminhamos 
bem a nossa classificação. 
Temos um confronto mui-
to difícil pela frente, mas o 
time está tranquilo. Com um 
resultado positivo continua-
remos brigando na parte de 
cima da tabela, pelo segundo 
ou terceiro lugar”, ressaltou.

de Tiago Nunes, ele voltaria 
apenas dois dias depois para 
treinar separado.

“Desliguei e fiquei pen-
sando. Chateado e pensando. 
Não me preparei, não me 
prepararam. Se me avisam 
antes, um mês antes...O trei-
nador já estava há dois meses 
acertado com o clube e sabia 
com quem poderia contar. 
Podia me falar: 

‘Você não está nos pla-
nos’. Beleza. Mas assim? 
‘Amanhã você não vai se re-
apresentar’. Não me deram 
oportunidade de nada, ele 
não me conhece. Mas res-
peito o treinador, a opinião 
dele. Não quer contar com 
o Ralf? Beleza. Mas eu tenho 
uma história no clube, não é 
assim. A gente entende a fi-
losofia de trabalho, mas não 
era para me tratar como se 
eu fosse qualquer um”.

A diretoria do Corin-
thians se defende dizendo 
que, ainda em novembro, 
havia avisado aos empresá-
rios de Ralf que ele não es-
tava nos planos do treinador. 

André Costa e Alisson 
Garcia, que representam o 
jogador, achavam que o vo-
lante poderia reverter a si-
tuação durante os treinos e 
não avisaram Ralf sobre a 
manifestação inicial da dire-
toria. O contrato era até 31 de 
dezembro e, para eles, seria 
cumprido.

“Ele foi comunicado 
(um dos agentes), mas a mim 
diretamente não foi passado 
isso, me pegou de surpresa. 

Foto: Divulgação

Ralf foi desligado em janeiro do Corinthians 

passado e fazer aquilo o que 
sempre fiz. Oferecer deter-
minação, empenho e garra 
para ajudar os meus compa-
nheiros na luta pelo acesso”, 

O que falaram era que 
o treinador tinha a filosofia 
dele e que o Ralf não estava 
nos planos. Mas não foi fa-
lado para mim diretamente. 
Uma coisa é falar para o meu 
agente, mas o profissional 
sou eu”.

Contratado pela pri-
meira vez em 2009, após se 
destacar no Barueri, Ralf fez 
352 jogos até sair em 2016. 
Recontratado em 2018, dis-

putou mais 85 partidas. Com 
tanto tempo de casa, espera-
va uma conversa mais franca 
e sincera do diretor de fute-
bol Duílio Monteiro Alves e 
do presidente Andrés San-
chez.

E O FUTURO?
Com passagem pela 

China de 2016 a 2017, quan-
do atuou pelo Beijing Guo-
an, Ralf teve sondagens do 

futebol do país antes da crise 
do coronavírus. Procurado 
por clubes de outros países, 
viu as principais janelas de 
transferência fecharem e, 
hoje, a chance maior é de 
jogar o Brasileirão por ou-
tra equipe. Ele não descarta 
nem São Paulo, nem Palmei-
ras, nem Santos...

“Todo mundo sabe da 
minha gratidão pelo clube. 
O Corinthians é minha vida, 

mas hoje eu sou um profis-
sional, estou aberto ao que 
aparecer, independente-
mente de ser rival ou não e 
do rótulo que tenho no Co-
rinthians, só penso na minha 
carreira. 

Tenho tido consultas, 
estou aberto a tudo o que 
vier e não teria problema al-
gum”, garantiu o campeão da 
Libertadores e do Mundial 
de 2012.

afirmou Domingos.
Após sete rodadas dispu-

tadas, o São Caetano é ape-
nas o 10º colocado na Série 
A2.

A equipe terá os desfal-
ques do lateral e meia Juni-
nho, além do meia Vinícius 
Queijinho, ainda sem libe-

ração do departamento mé-
dico. No ataque, Allan Júnior 
cumpre suspensão pelo ter-
ceiro cartão amarelo.
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DA REPORTAGEM

Para a maioria dos foli-
ões, o feriado de carnaval 
é prolongado, tendo início 
na sexta (21) e terminando 
apenas na Quarta-feira de 
Cinzas (26). Os cinco dias de 
folga possibilitam viagens, 
deixando a rodovia mais mo-
vimentada. A Rota do Oeste 
estima que a BR-163 tenha, 
em média, um aumento de 
aproximadamente 24% de 
veículos leves neste período, 
enquanto o número de pesa-
dos pode cair até 13%.

Os dados levantados pela 
Concessionária apontam 
que este sábado (22) é o dia 
em que a rodovia estará mais 
movimentada. É previsto um 
aumento de 55,3% de veícu-
los leves no trecho sob con-
cessão, que vai de Itiquira 
(km 0) até Sinop (km 855). A 
alta do movimento também 
é prevista para terça (25) de 
Carnaval, com possibilida-
de de aumento de 43,3% no 
tráfego de leves. Esses são os 
dias mais característicos para 

as viagens do feriado, sendo 
o primeiro a data de ida e o 
segundo a data de retorno 
da maioria daqueles que es-
colhem pular o carnaval em 
outras cidades.

O gerente de Operações 
da Rota do Oeste alerta para 
a mistura de álcool e direção. 
Segundo ele, a combinação, 
além de ser uma infração 
de trânsito, pode ser fatal. 
“Muita gente acredita que 
não há problema em trafe-
gar na rodovia depois de be-
ber, muitos consideram que 
se a quantidade ingerida for 
pequena, não há risco e é aí 
que mora o perigo. Álcool e 
direção definitivamente não 
combinam, em nenhuma 
quantidade. Nossa orienta-
ção é sempre reforçar que se 
beber, não dirija”, diz.

As projeções seguem com 
aumento de 1,4% na segunda-
-feira e 19,3% na quarta-feira. 
Há apenas um dia em que 
o tráfego tende a diminuir. 
Domingo há uma previsão 
de queda de 3,7% de leves na 
BR-163, o que indica que a 

Foto: Divulgação

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Documentação é aprovada e mais
uma elefanta chegará a santuário

SORRISO

‘Robin Hood’ é preso após novo assalto

NOBRES

PM vê elo entre 
chacina e assassinato 
de chefe do 
“Novo Cangaço”

Elefanta Mara tem mais de 50 anos 

Foto: Divulgação

Foto: Portal SorriSo

Todas as vítimas já foram identificadas pela 
perícia técnica 

Homem foi preso com uma pistola e munições 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A aprovação de toda a 
documentação da elefan-
ta Mara para toda a trans-
ferência ao Santuário de 
Elefantes, em Chapada dos 
Guimarães, já foi concedida 
e, agora, ela será submetida 
ao período de quarentena, 
exigido por lei. A expectativa 
é que a transferência da ele-
fanta a Mato Grosso seja no 
final de março ou início de 
abril. Atualmente, ela está no 
Ecoparque Buenos Aires (an-
teriormente o zoológico de 
Buenos Aires).

O Ecoparque é mais 
uma instituição na Argen-
tina que está mudando seu 
modelo e fará remaneja-
mento de espécies exóticas 
para santuários adequados, 
incluindo seus elefantes.

Mara nasceu na Índia 
antes dos anos 70 e foi, ini-
cialmente, transportada para 
a Alemanha. Acabou vindo 
para a América do Sul, per-
tencendo a pelo menos três 
circos, um no Uruguai e dois 
na Argentina. Ela tem vivido 
em seu recinto atual desde 
1995. Ela divide seu habitat 
com duas fêmeas africanas. 
Elas não compartilham do 
mesmo espaço concomitan-
temente, portanto, quan-
do Mara está fora, as outras 
duas estão dentro e vice-ver-
sa. O Ecoparque pagará pelo 
transporte de Mara.

DA REPORTAGEM

Robin Hood é um herói míti-
co inglês, um fora-da-lei que rou-
bava da nobreza para dar aos po-
bres. Sorriso também tinha o seu 
‘Robin Hood’, mas este elemento 
apenas roubava, independente de 
ricos ou pobres.

O homem, 29 anos (identi-
dade não revelada), foi preso na 
quinta (20) após fingir ser cliente 
de um salão de beleza, situado no 
centro, e roubar cerca de R$ 150. À 
Polícia Militar, ele confessou que 
na tarde de terça (18) foi ele quem 
assaltou outro estabelecimento 
comercial de Sorriso, onde entre-
gou um bilhete para anunciar o 
crime. No bilhete constava: “Aten-
ção, aja normalmente. Isso é um 
assalto. Qualquer reação brusca 
será considerada uma ameaça e eu 
serei obrigado a agir com violên-
cia. Fica de boa. Quero o celular, 
dinheiro e joias. Assinado: Robin 
Wood (sic)”. Conforme o sargento 
PM Dias, o acusado visualizou um 
produto e anunciou o roubo ao 
passar no caixa. Segundo a aten-
dente, ele estava armado. O acu-
sado foi flagrado com uma faca na 
área verde, onde foi detido após 
quatro viaturas da PM fecharem o 
cerco.

DA REPORTAGEM

A chacina que dei-
xou cinco mortos na noite 
de quarta (19), em Nobres, 
pode ter sido vingança pelo 
assassinato do líder de uma 
quadrilha de assalto a banco 
executado em janeiro deste 
ano. A informação sobre a 
possível ligação entre os dois 
crimes foi feita pelo coronel 
Marcos Sovinski, comandan-
te da PM em Várzea Grande, 
que também atua em No-
bres. No entanto, a possibi-
lidade ainda será investigada 
pela Polícia Civil.

Lindomar Alves de Al-
meida, conhecido como 
“Nenezão”, foi assassinado a 
tiros no dia 3 de janeiro. Ele 
estava com um empresário 
da cidade em uma caminho-
nete Hilux, quando um carro 
branco parou atrás e dois ati-
radores encapuzados desce-
ram e atiraram.

O assaltante, que era 

considerado chefe da mo-
dalidade de roubo “Novo 
Cangaço”, morreu na hora. 
Já o empresário foi socorri-
do com vida, mas não resis-
tiu aos ferimentos e morreu 
a caminho do hospital. Em 
outubro de 2019, Lindomar 
havia sido condenado a 10 
anos e três meses de prisão, 
em regime fechado, além de 
16 dias multas.

A decisão foi da 2ª Câ-
mara Criminal do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso e 
refere-se ao roubo do Ban-
co do Brasil em Paranatinga, 
ocorrido em julho de 2011, 
em uma ação com reféns. Na 
ocasião, foram levados mais 
de R$ 1 milhão. O assaltan-
te já havia sido condenado 
pelos fatos em julho do ano 
passado. A condenação, po-
rém, foi anulada em agos-
to pelo ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que determi-
nou um novo julgamento.

Foto: Divulgação

Aumento no tráfego será de 24% neste feriadão 

Tráfego de veículos leves na
BR-163 pode aumentar 24%
FERIADO DE CARNAVAL | Dados apontam que hoje será o dia em que a rodovia estará mais movimentada

maioria dos que viajam, pre-
tendem voltar apenas no fi-
nal do feriado.

Durante o período, a Rota 
do Oeste estará com a Safra 
Segura em vigor e as medi-
das de segurança terão ações 
específicas e elaboradas em 
conjunto com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF). A 
equipe de tráfego ganha po-
sicionamento estratégico, 
atendendo aos trechos que 
possuem maior movimen-
tação de veículos pesados, 
além dos pontos chamados 
de ‘Zonas Quentes’, onde as 
ocorrências são mais recor-
rentes.

“É importante frisar que o 
cuidado na rodovia depende 
de todos, então orientamos 
para que revisem os veícu-
los antes de ir para a rodo-
via, redobrem a atenção, 
principalmente em casos de 
pista molhada, respeitem a 
sinalização e os limites de 
velocidade, não façam ultra-
passagens perigosas e, mais 
uma vez, se beberem, não 
dirijam”, acrescenta Ferreira.
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Safra Segura chama atenção
aos cuidados a serem tomados
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Não ultrapassar os limi-
tes de velocidade, conferir 
o desempenho dos freios 
dos veículos antes de tra-
fegar na rodovia, manter a 
revisão em dia e respeitar 
a sinalização são atos ro-
tineiros que salvam vidas. 
Por isso, a Rota do Oeste 
lançou a campanha Safra 
Segura, com o tema “Vida 
na estrada: Um cuidado de 
todos”, chamando a aten-
ção dos motoristas para os 
cuidados que devem ser 
redobrados, entre feverei-
ro e meados de abril, pe-
ríodo de escoamento de 
grãos na BR-163, onde o 
fluxo de veículos pesados 
chega a ser 20% maior.

A rodovia é o principal 
corredor de escoamento 
do país, em especial da 
produção de soja, e a falta 
de consciência do usuário 
afeta a todos. A Safra Se-
gura aponta para as ações 
de segurança que devem 
ser prezadas pelo próprio 
condutor, alertando o 
motorista sobre assuntos 
essenciais, como a revi-
são dos freios, limpador 
de para-brisas, atenção 
aos limites de velocidade 
e outros.

A Rota do Oeste prepa-
rou um plano especial de 
operações para o período, 
as medidas de segurança 
terão ações específicas e 
elaboradas em conjunto 
com a Polícia Rodoviária 

AOS MOTORISTAS | Campanha busca reduzir número de acidentes na rodovia federal
Foto: Bruno SoliS

Campanha deve seguir até metade de abril 

Federal (PRF). A equipe 
de tráfego ganha posi-
cionamento estratégico, 
atendendo aos trechos 
que possuem maior mo-
vimentação de veículos 
pesados, além dos pon-
tos chamados de ‘Zonas 
Quentes’, onde as ocor-
rências são mais recorren-
tes.

O gerente de Opera-
ções da Concessionária, 
Wilson Ferreira, aponta 
que a falta de freio e a ve-
locidade em excesso são 
umas das maiores causas 
de acidentes. “Sem a re-
visão não há a garantia do 
perfeito estado dos freios 
do veículo. Sendo assim, 
as chances de falha são 
grandes. Se somarmos 
isso ao excesso de velo-
cidade, além dos outros 
descuidos, temos grandes 
chances de fatalidades na 
rodovia”, explica.

Ele acrescenta que o 
período chama atenção 
pelo aumento do fluxo, 
mas pontua que “não po-
demos apenas relembrar, 
temos que tratar como 
prioridade, o cuidado é 
de todos. Se forem trata-
das dessa forma, muitos 
acidentes podem ser evi-
tados”. Vale ressaltar que 
o motorista pode entrar 
em contato com o CCO 
pelo 0800 065 0163, sete 
dias por semana, 24h por 
dia, para solicitar socorro 
ou verificar as condições 
de trânsito no trecho sob 
concessão.


