
Seis mulheres fazem parte da tropa do Batalhão Rotam da Polícia Militar de Mato Grosso. Elas atuam no policiamento ostensivo operacional e con-
tam como é fazer parte de uma unidade especializada da PM.                                               Página -3

MÊS DELAS

Rotam: policiais femininas quebram
preconceito e conquistam espaço

PGR VÊ INDÍCIOS

Equipes de
combate ao
mosquito são
reforçadas
No fim de semana teve 
mutirão de combate ao 
mosquito Aedes aegypti em 
mais um setor, desta vez 
nos bairros Santa Maria, 
São José, Jardim Carolina, 
Pinheiros II e III e União. 
Este é o quarto mutirão rea-
lizado neste ano em comba-
te ao mosquito.

                    Página  -7

A Procuradoria Geral da República emitiu parecer indicando fortes indícios com elementos de 
que o ex-governador Pedro Taques tenha tido participação efetiva no esquema de escutas tele-
fônicas ilegais em Mato Grosso, durante o período de pré-campanha de 2014 das eleições esta-
duais e que se perdurou durante o mandato do governador eleito.              Página -3

MATA-MATA

ENDIVIDADAS

Sinop não
escolherá
adversário

Número de
famílias
apresenta
leve queda

O Sinop começou o 
Mato-grossense 2020 como um 
furacão, destruindo de cara o 
Araguaia com uma goleada por 
4 a 0 jogando em casa. Depois, 
encarou o Dom Bosco e perdeu 
de virada, após estar vencendo 
por 3 a 1. O resultado mostrava 
certo desequilíbrio na equipe.
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A Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Con-
sumidor aponta que o percen-
tual de famílias que relataram 
estar endividadas apresentou 
leve queda em fevereiro em 
relação a janeiro, passando de 
62,3% para 62,2%. No entan-
to, a pesquisa divulgada pela 
Fecomércio-MT destacou o 
aumento para os indicadores de 
inadimplência.    
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Jovem teve a sua vida ceifada. O feminici-
da confesso é o seu ex-companheiro

No dia 27 de fevereiro, aproxima-
damente às 23 horas, no município de 
Peixoto de Azevedo, a jovem Laiany Al-
meida teve a sua vida ceifada. O femini-
cida confesso é o seu ex-companheiro. 
Segundo narrou a mídia, em diversos 
sites de comunicação em massa, Laiany 
possuía apenas 18 anos, e o seu assassi-
no 23 anos. Através do relacionamento 
amoroso adveio o nascimento de dois 
bebês: um de dois anos e outro de três 
meses. Que tragédia! Que tristeza!

O contado foi que a vítima, não aguen-
tando mais o ciúme excessivo do agres-
sor, resolveu dissolver o relacionamento. 
E tudo indica que Laiany tinha razão. 
Não havia motivo em continuar vivendo 
sem qualquer liberdade. A felicidade é 
algo buscado diuturnamente por todos e 
todas. Nascemos e crescemos buscando 
ser feliz. É sabido que viver explicando 
que não está agindo levianamente e em 
deslealdade é horrível. O ciúme, quando 
toma conta da relação amorosa destrói 
tudo o que há de melhor.

Aqueles e aquelas que não confiam 
em seus parceiros ou parceiras acabam 
por fazer a infelicidade constante por 
onde passam. Quem sente ciúme en-
xerga o que não existe, pois, a ideia se 
encontra concebida, e nada irá mudar 
esse lastimável sentimento. Dentro des-
se contexto, o feminicida de Laiany, não 
se conformando com o término do rela-
cionamento, causado por ele, procurava 
a vítima constantemente.

Apesar dele ter causado muitos in-
fortúnios na vida da mulher, por conta 
do ciúme, insistia no retorno. No dia do 
feminicídio o assassino telefonou para 
a vítima, que não o atendeu. Ele, então, 
foi até a residência dela e a matou com 

pelo menos 18 facadas. Testemunhas dis-
seram que, de início, quando o homem 
adentrou a casa, ouviram gritos de pe-
dido de socorro. Ouviram, outrossim, es-
tampidos de arma de fogo.

Além de cometer o delito, o homem 
se dirige com as mãos sujas de sangue à 
casa de familiares da vítima e relata que 
a matou. Se realmente tiros de arma de 
fogo houveram, a premeditação é óbvia. 
Quando ele foi ao encontro da ex-compa-
nheira não possuía outra intenção, senão 
matá-la. As mulheres de Mato Grosso so-
freram muito a morte da “menina” Laiany. 
Ela queria muito viver! Tinha muitos so-
nhos, juntamente com os seus rebentos! 
Se sonhos não tivesse, continuaria vi-
vendo as agressões calada. Não foi isso 
que ela escolheu. Ela desejou viver! Foi 
impedida cruelmente. O feminicida tam-
bém impediu que duas vidas tivessem o 
importante acompanhamento no desen-
volvimento dos carinhos maternos...

A jovem viveu por alguns instantes 
um filme de terror! É preciso acreditar 
que os agressores não estão mentindo, 
ou de brincadeira, quando afirmam que 
desejam matar as suas companheiras, ou 
ex-companheiras.

O amor está muito longe de qualquer 
agressão. Essa vítima foi morta em Pei-
xoto de Azevedo/MT, e, por ironia do des-
tino, no “Bairro Mãe de Deus”.  Nada! Nada 
pôde conter a ira daquele homem em ser 
desprezado por ela. Se amasse, de verda-
de, só buscaria o bem e a felicidade da-
quela que um dia a chamou de “Amor”. É 
fato: “Quem ama não mata!”.

ROSANA LEITE ANTUNES DE BAR-
ROS É DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

Laiany queria viver

ROSANA LEITE

Esperava-se uma iniciativa emergencial para re-
forçar o atendimento do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), mas a medida provisória 922, editada 
na segunda-feira (2), foi muito além disso.

A norma baixada pelo governo Jair Bolsonaro 
estende a diversas atividades administrativas a pos-
sibilidade de contratação de servidores em caráter 
temporário, incluindo aposentados, sem concurso. 
Não por acaso, a MP despertou especulações sobre 
seus objetivos.

Os casos em que a gestão federal pode recrutar 
mão de obra sem as formalidades usuais, por “excep-
cional interesse público”, estão listadas em uma lei de 
1993. No texto, já modificado em outras ocasiões, ci-
tam-se hipóteses como calamidades públicas e censos 
demográficos, além de outras mais pontuais, como 
serviços do Hospital das Forças Armadas.

Desta vez, criam-se ao menos oito novas possi-
bilidades de contratação de servidores temporários, 
entre elas obras e serviços de engenharia, pesquisa e 
desenvolvimento de produtos e serviços, redução de 
passivos processuais ou de volume de trabalho acu-
mulado. A MP ainda reduz as exigências de divulga-
ção dos processos seletivos simplificados (que subs-
tituem os concursos públicos nesses casos) e os torna 
dispensáveis em um número maior de situações.

Diante de regras tão abrangentes, não tardou a 
suspeita de que a medida representa, na prática, uma 
primeira etapa da reforma da administração pública 
que o governo há meses promete enviar ao Congresso 
na forma de proposta de emenda constitucional.

A tese foi negada pela área econômica, mas a MP 
de fato contempla diretrizes do redesenho do serviço 
público em estudo —em particular, flexibilização da 
estabilidade do funcionalismo, desburocratização e 
redução de custos trabalhistas e previdenciários.

Enquanto o Planalto reluta em enfrentar essa ba-
talha política, os gastos com pessoal, já elevados para 
os padrões internacionais, seguem crescendo acima 
da inflação, e o Orçamento se mantém congelado em 
termos reais.

Nas regras atuais, as únicas opções para econo-
mizar nessa rubrica são evitar reajustes e deixar de 
substituir servidores que morrem, aposentam-se ou 
mudam de área.

De resto, a MP 922 suscita preocupação por abrir 
larga margem para admissões de funcionários sem 
concurso público, cujo impacto ainda se mostra in-
certo. Trata-se de norma que implica o risco de des-
mandos e merece análise aprofundada por parte do 
Congresso.

Editorial

É a reforma?

Ranking dos Políticos - Facebook

OUTRA VEZ
A sessão ordinária da Câmara de Cuiabá 

foi encerrada mais cedo pelo presidente Mi-
sael Galvão após os vereadores oposicionis-
tas Abílio Junior, Diego Guimarães e Felipe 
Wellaton subirem na tribuna para aplicarem 
um ‘curso de como fiscalizar uma UPA’ aos 
parlamentares da base do prefeito Emanuel 
Pinheiro. A atitude acabou irritando os de-
mais vereadores, que entenderam como uma 
provocação e a sessão foi finalizada.

DO PAPA
A primeira-dama do Estado Virginia Men-

des compartilhou em suas redes sociais uma 
benção apostólica recebida por ela e pelo go-
vernador Mauro Mendes do Papa Francisco. 
A benção homenageia os 25 anos de união 
do casal. “Sua Santidade Francisco concede 
de todo coração a Benção Apostólica a Mau-
ro e Virginia Mendes ao comemorarem os 
25 anos de matrimônio, para que o seu amor 
consagrado aos pés do altar, seja cada dia 
fortalecido pela graça divina”, diz trecho da 
mensagem.

CONVENÇÃO DO DEM
O Democratas marcou para o dia 11, no 

Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, a 
convenção para lançamento oficial da cam-
panha suplementar para o Senado de Júlio 
Campos. São esperadas várias caravanas de 
todas as regiões de Mato Grosso para poiar o 
lançamento de mais uma campanha da vida 
política de Júlio. Todas as lideranças polí-
ticas do estado, como o governador Mauro 
Mendes, presidente da AL Eduardo Botelho, 
senador Jayme Campos, presidente do par-
tido Fabio Garcia, estarão na festa política. 
O ato ocorre às 18h30 e será liberado para o 
público em geral.Crédito: Power Mix

IMAGEM DO DIA

“No texto, citam-se hipóteses como 
calamidades públicas e censos demo-
gráficos, além de outras mais pontuais, 
como serviços do Hospital das Forças 
Armadas

“ Dihenis Vinnicius da Silva Santos e Jonathan Carmo de Jesus San-
tana, ambos 21 anos, foram executados a tiro na noite de terça (3), na 
Rua das Pupunhas, no residencial Novo Horizonte “Prohab II”, em Nova 
Mutum. As duas vítimas estavam na varanda de uma residência quan-
do foram surpreendidas por dois suspeitos que chegaram em uma mo-
tocicleta, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. No chão da 
residência foram encontrados estojos de arma de fogo calibre .380, e 
um papelote de substância análoga à maconha próximo de uma das 
vítimas.

Perguntar depois não adianta!
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pergunta, nos grupos, se fez um bom 
negócio, acaba se ofendendo com res-
postas diretas de quem está ali. Muitos, 
inclusive, questionam o motivo da pes-
quisa não ser feita antes.

Comprar na “emoção” 
passa longe de ser uma boa 
ideia. Deixar de pesquisar 
só vai fazer com que suas 
chances de ter “dor de ca-
beça” sejam mais expres-
sivas. E, cá entre nós, per-
guntar depois se fez uma 
boa escolha vai servir, basi-
camente, para você se sen-
tir aterrorizado pelos pro-
blemas que pode enfrentar.

Isso, claro, não deixa de 
ter sua utilidade, pois tal-

vez descubra alguma estratégia para 
adiar os possíveis transtornos da com-
pra mal feita. Mas, na maioria das ve-
zes, só vai servir para você se arrepen-
der de não ter pesquisado antes.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Pesquisar sobre algo que se deseje comprar é um 
dos melhores caminhos para evitar arrependimen-
to e dores de cabeça. Se inteirar das experiências 
vividas por outros usuários é fundamental para que 
você não se incomode com problemas já identifi-
cados por outros que se aventuraram, antes, em tal 
aquisição.
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Eu participo, há muito tempo, de 
grupos na internet sobre assuntos do 
meu interesse. É evidente que a forma 
que esses grupos interagem evoluiu, 
passando pelos comunicadores via 
TeleTexto, e-mail, redes 
sociais e outros. E uma 
coisa que eu percebo 
muito e não consigo 
entender: o que leva 
alguém a fazer uma 
compra sem pesquisar 
e, só então, recorrer ao 
grupo para perguntar 
se fez um bom negócio? 
Adianta alguma coisa 
ficar sabendo que não 
fez uma boa escolha de-
pois do negócio já estar 
fechado?

Esse tipo de coisa tem acontecido 
com cada vez mais frequência, de for-
ma mais expressiva. E não estou falan-
do apenas de negociações pequenas, 
pouco expressivas. São casos em que o 
camarada investe muito em um celular 
novo, um computador novo, ou mesmo 
uma moto, um carro, e acaba compran-
do algo que, sabidamente, apresenta ví-
cios ou algum tipo de problema que vai, 
com certeza, gerar transtornos.

Essas histórias se repetem aos 
montes, e quem faz essas compras e 



ATIVIDADE PESQUEIRA

Governo vai debater 
mais sobre projeto 
Cota Zero
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Procuradoria Geral da 
República emitiu parecer 
indicando fortes indícios 
com elementos de que o ex-
-governador Pedro Taques 
tenha tido participação efe-
tiva no esquema de escutas 
telefônicas ilegais em Mato 
Grosso, durante o período 
de pré-campanha de 2014 
das eleições estaduais e que 
se perdurou durante o man-
dato do governador eleito.

Em 2017 o caso que ficou 
conhecido como “Gram-
polândia”, ganhou destaque 
a partir de uma reportagem 
do Fantástico da TV Globo.

Uma das acusações que 
recaem sobre ele, é de que 
seria ele o líder do crime de 
interceptar telefones de vá-
rias pessoas sem autorização 
da Justiça e que o esquema 
tinha participação do alto 
comando da Polícia Militar 
à época.

A defesa de Taques busca-
va a extinção do inquérito, 
o que veio a ser contrariado 
pela PGR. A justificativa dos 
advogados do ex-governador 
é a de que a Polícia Federal 
havia apresentado um rela-
tório afirmando que não ha-

ESCUTAS ILEGAIS | PGR aponta indícios de participação de Taques em esquema de grampos que 
aconteceu em MT

Rede de escutas ilegais iniciou em 2014 
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BR-163

Vereadores cobram e 
Rota do Oeste garante 
promover adequações 
no trânsito 

Até agora só na promessa 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em reunião realizada 
na tarde desta terça-feira 
(03), na sede da Câmara Mu-
nicipal de Sinop, vereadores 
cobraram da concessionária 
Rota do Oeste, empresa res-
ponsável pela manutenção e 
duplicação da rodovia fede-
ral BR-163, melhorias palia-
tivas na via, a fim de garantir 
maior segurança aos condu-
tores de veículos e pedestres.

O presidente do legis-
lativo sinopense, vereador 
Remídio Kuntz (PL), e os de-
mais vereadores presentes, 
ressaltaram que as cobranças 
feitas são reincidentes. Algu-
mas delas já foram cobradas 
à empresa há seis anos, ain-
da na legislatura passada. Na 
época, a concessionária se 
comprometeu em fazer os 
serviços, mas até hoje não 
saiu do papel.

Entre as cobranças fei-
tas nesta reunião, estão a 
instalação de defesa metá-
lica (guard rail) nos trechos 
em frente às unidades es-
colares; cascalhamento das 
laterais da rodovia, a fim de 
evitar tombamento de veícu-
los; nivelar a pavimentação 
asfáltica do trevo de Santa 
Carmem e a duplicação da 
rodovia, no perímetro urba-
no de Sinop. Além dessas, os 
parlamentares ressaltaram 
a importância da constru-
ção da passarela no bairro 
Alto da Glória, para atender 
a demanda da unidade esco-
lar localizada às margens da 
via; também a construção 
de redutores de velocidade 
no trevo de Cláudia e no Km 
828 local de acesso à Estrada 
Monalisa e a readequação da 
pintura de sinalização nas 
vias marginais.

Muitas dessas cobran-
ças foram alvos de indica-
ções encaminhadas pelos 
parlamentares à empresa, 
mas sem resposta plausível.

Os vereadores aprovei-
taram o ensejo e criticaram 
a atitude da empresa de fe-

char os acessos da cidade. Na 
visão dos legisladores, “foi 
muito fácil a empresa solu-
cionar alguns problemas de 
acidentes, dividindo a cidade 
ao meio”.

Em resposta, o gerente 
de Comunicação e Relações 
Institucionais da Rota do 
Oeste, Roberto Madureira, 
relatou que os pedidos for-
malizados na reunião são 
plausíveis e vai ao encontro 
do interesse da instituição. 
Ressaltou ainda que atende-
rá a demanda, pois vê a real 
necessidade dessas medidas 
paliativas.

“Nas obras discutidas 
aqui, temos algumas lom-
badas, faixas de pedestres, 
a limpeza. Acredito que são 
coisas que conseguimos rea-
lizar dentro de um mês a um 
mês e meio”, disse. Contudo 
explicou que para promover 
essas melhorias, precisará 
solicitar autorização à Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Concernente à dupli-
cação, Madureira alega que 
não depende apenas da em-
presa para que o serviço seja 
oferecido, mas também do 
Governo Federal.

“No caso da duplicação 
é um tema um pouco maior, 
que envolve toda a terceira 
etapa de concessões federais 
que foram licitados em 2013. 
Estamos em discussão com 
o Governo Federal, se ele 
autoriza a troca de controle 
imediato ou se aguarda uma 
relicitação que deve ocorrer 
em dois ou três anos. Essa é 
uma discussão relativamente 
maior que não depende so-
mente da gente, então não 
tem como darmos um pra-
zo para que isso aconteça”, 
esclareceu. Informou ainda 
que os projetos executivos 
para as obras do trevo de 
Cláudia já estão sendo fi-
nalizados e as obras devem 
iniciar nas próximas sema-
nas. Acrescentou que logo na 
sequência, deverá iniciar a 
elaboração dos projetos das 
travessias da cidade.

Foto: gilson CArlos

Foto: FABliCio rodriguEs / AlMt

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Nova etapa começa a ser tratada na ALMT

Proposta foi retirada da pauta da ALMT 

Prazo para conclusão é de 60 dias 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
vai ampliar o debate a res-
peito do Projeto nº 668/2019, 
que trata da política estadu-
al de desenvolvimento sus-
tentável da pesca e regula as 
atividades pesqueiras. A pro-
posta foi retirada da pauta de 
discussões da Assembleia Le-
gislativa na terça-feira (03).

“Ouvimos ao longo 
desse período todos os se-
tores ligados à pesca e pesca 
e tivemos muitas sugestões. 
Para promover a melhoria 
do projeto, decidimos pedir 
a retirada de pauta e aguar-
dar a conclusão do estudo 
que será realizado pela As-
sembleia Legislativa e terá a 
colaboração de técnicos do 
Governo. Somente após essa 
conclusão, vamos retomar as 
discussões”, pontuou o se-
cretário-chefe da Casa Civil, 
Mauro Carvalho.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que tra-
ta da Reforma da Previdência 
em âmbito estadual voltou a 
ser discutida esta semana na 
Assembleia Legislativa. 

O presidente da ALMT, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), disse que os parla-
mentares após a leitura do 
texto têm até dez sessões 
para apresentar a emendas 
necessárias.

“Após ser lida em ses-
são, os deputados têm até 
cinco sessões para estudá-la. 
Depois, ela vai para análise 
da comissão e volta para o 
plenário, que tem mais cinco 
sessões para aprovar ou não o 
projeto”, explicou.

A segunda etapa da re-
forma tem como foco alterar 
o tempo de contribuição dos 
servidores públicos, elevan-
do a idade mínima para se 
aposentar em 65 anos para 
homens e 62 para mulheres.

A justificativa do Gover-
no para essas mudanças é a 
precisão do rombo na pre-
vidência que deve ocorrer já 
em 2021 na casa dos R$ 3,2 
bilhões. Recentemente em 
entrevista aos jornalistas em 
Cuiabá, o governador Mau-
ro Mendes que até 2029 o 
déficit estadual com a pre-
vidência chegue em R$ 31,1 
bilhões.

Caso a alteração no 

O presidente do Le-
gislativo Estadual, Eduar-
do Botelho, explicou que a 
Assembleia contratará uma 
empresa e que as despesas 
para a realização do estudo 
técnico correrão por conta 
da Casa de Leis. Como ain-
da será feita uma licitação, 
o parlamentar argumentou 
que não há prazo para a con-
clusão. “Esse processo [licita-
ção] vai ser feito ainda, então 
não temos um prazo. Eu não 
sei quanto tempo precisa 
para fazer os levantamentos 
de todos os aspectos envol-
vendo os rios, espécies e a 
questões econômicas. Não 
tenho este conhecimento, 
mas acredito que deve levar 
um certo tempo para isso”, 
disse Botelho.

O projeto prevê a proi-
bição à comercialização e 
transporte de peixe nos rios 
de Mato Grosso pelo período 
de cinco anos.

tempo de contribuição seja 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa, o governo prevê 
economizar R$ 25 bilhões na 
próxima década e o déficit se-
ria de “apenas” R$ 6 bilhões.

O trâmite dentro da 

Grampos assombram Pedro Taques
via provas de sua participa-
ção no esquema de grampos.

“Não obstante a leitura de-
tida dos autos, em especial 
do relatório da autoridade 
policial ao qual se apega o 
recorrente, e das petições 
ministeriais, de pronto reve-
la que, ao contrário do que 
o agravante tenciona fazer 
crer, há sim elementos in-
diciários a justificar o pros-
seguimento das apurações 
em seu desfavor”, consta em 
trecho do parecer assinado 
pelo vice-procurador-geral 
Luciano Mariz Maia e divul-
gado pelo site MidiaNews.

Os argumentos da defesa 
de Taques foram descons-
truídos pelo procurador da 
República que diz que o re-
latório realizado pelo Polícia 
Federal não é conclusivo. 

“A análise dos extratos dos 
celulares ainda se encontra 
em curso e [sobre] o conte-
údo das mídias de computa-
dores e telefones celulares da 
mesma ainda resta pendente 
de análise uma vez que de-
mandam recursos técnicos 
mais específicos”, segue Ma-
riz Maia no parecer, afir-
mando que ainda não foram 
analisados todos os arquivos 
presentes em laptops e apa-
relhos celulares.

Casa de Leis deve ser lento, 
como prevê o presidente Bo-
telho. 

“Hoje ela foi lida na ses-
são e começa a tramitação. 
O andamento de uma PEC é 
bastante longo. Os deputados 

precisam analisar todo o pro-
jeto”, disse ao site MidiaNews.

A definição sobre o as-
sunto deve sair em 60 dias 
e para a sua aprovação será 
necessário o sim de 15 dos 24 
deputados estaduais.
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AGRONEGÓCIO 

São pouco mais de 55,7 mil famílias com dívidas ou contas em atraso 

Número de famílias que se declaram
endividadas apresenta leve queda
DA REPORTAGEM

A Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic) 
aponta que o percentual de 
famílias que relataram estar 
endividadas apresentou leve 
queda em fevereiro em re-
lação a janeiro, passando de 
62,3% para 62,2%. No entan-
to, a pesquisa divulgada pela 
Fecomércio-MT destacou o 
aumento para os indicadores 
de inadimplência.

A proporção de famí-
lias com dívidas ou contas 
em atraso aumentou de ja-
neiro para fevereiro em dois 
pontos percentuais, de 26,3% 
para 28,3%, e se aproximou 
do valor atingido em feve-
reiro de 2019, quando regis-
trava 29%. São pouco mais 
de 55,7 mil famílias nesta 
condição dentre as que de-
clararam estar endividadas, 
que totalizam, atualmente, 
122.677 em Cuiabá.

Em relação às famílias 
que declararam não ter con-
dições de pagar suas contas 
ou dívidas em atraso e que, 
portanto, permaneceriam 
inadimplentes apresentou 
alta na comparação mensal, 
passando de 9,7% em janei-
ro para 10,8% em fevereiro, 
totalizando, também em va-
lores absolutos, 21.251 famí-
lias dentre as que estão com 
contas em atraso. Na compa-
ração com fevereiro do ano 

passado, eram 34.921 nesta 
condição (17,9%).

Segundo a Fecomércio-
-MT, o nível de endivida-
mento maior na comparação 
anual reflete uma perspecti-
va de aquecimento do consu-
mo e que, portanto, não deve 
ser visto como negativo. Pois 
está associado a condições 
mais favoráveis de mercado, 
com a melhora do mercado 
de trabalho e a redução sig-
nificativa das taxas de juros e, 
consequentemente, a queda 
do custo do crédito.

O uso do cartão de cré-
dito, apesar da queda obser-
vada de 75% em janeiro para 
71,3% em fevereiro, lidera 
como a principal forma de 
endividamento das famí-
lias. Os carnês aparecem em 
segundo, com 34,3% e, em 
terceiro, o financiamento de 
carro (7%). Ambos também 
apresentaram leve retração 
na comparação com o mês 
anterior.

Em relação ao tempo 
de comprometimento com 
dívidas, as famílias em Cuia-
bá passam, em média, 7,4 
meses atreladas a elas. Esse 
tempo foi pouco maior do 
que o verificado no mês an-
terior, de 7,2 meses. Já sobre 
o mesmo período do ano 
passado, a pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) regis-
trava, na época, 7,8 meses.

INADIMPLÊNCIA AUMENTA | Uso do cartão de crédito lidera como a principal forma de endividamento das famílias
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SUBIU

PIB fecha 2019 com crescimento
de 1,1% em relação a 2018

PARA FORA...

Petrobrás bate recorde de
exportação de combustível

Agropecuária e serviços cresceram 1,3% e a indústria 
avançou 0,5% 

Revisão calculada aponta para recorde histórico de 124,2 mi 
de toneladas Estatal exportou 238 mil barris de óleos combustíveis por dia 

DA REPORTAGEM

O Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, fechou o 
ano passado com crescimen-
to de 1,1% frente a 2018. O re-
sultado foi alcançado após a 
variação do quarto trimestre 
de 2019, que teve alta de 0,5% 
na comparação com o perío-
do anterior.

Na comparação com 
o mesmo trimestre de 2018 
houve elevação de 1,7%, o 
décimo segundo resultado 
positivo consecutivo após 
11 trimestres de queda. Os 
números foram divulgados 
ontem (4) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Em valores correntes, 
o PIB atingiu R$ 7,3 trilhões 

SOJA

Colheita reforça 
produção alta
DA REPORTAGEM

Com a colheita da soja 
apontando perspectivas po-
sitivas e recordes históricos 
em vários estados, como no 
Mato Grosso, onde a pro-
dução deve ficar próxima a 
34,5 milhões de toneladas, 
a INTL FCStone elevou sua 
estimativa brasileira para 
124,2 milhões de toneladas, 
um aumento de pouco mais 
de 200 mil toneladas em re-
lação ao número anterior.

“Esse resultado mui-
to positivo, configurando 
um recorde histórico para 
o Brasil e superando consi-
deravelmente o registrado 
pelos EUA no ciclo 2018/19, 
ocorre mesmo com as per-
das no Rio Grande do Sul”, 
ressalta a analista de inteli-
gência de mercado da INTL 
FCStone, Ana Luiza Lodi.

A produção gaúcha foi 
novamente ajustada para 
baixo, ficando em 17,14 mi-
lhões de toneladas, uma vez 
que as chuvas se mantive-

DA REPORTAGEM

Em fevereiro, a Petro-
bras exportou 238 mil barris 
de óleos combustíveis por 
dia, com 1 milhão de tone-
ladas no mês. A marca é re-
corde para a estatal, que foi 
beneficiada pela mudança 
na especificação mundial do 
combustível marítimo (IMO 
2020).

O novo padrão inter-
nacional reduziu o limite de 
teor de enxofre de 3,5% para 
0,5%, o que gerou oportu-
nidades para a Petrobrás, 
que produz petróleo e óleo 
combustível com baixo teor 
de enxofre.

Segundo nota divul-
gada pela empresa, as ex-
portações de petróleo con-

ram muito irregulares no 
último mês e há previsão de 
estiagem na região norte do 
estado para os próximos 10 
dias. 

Além do aumento da 
produção estimada para 
124,2 milhões de toneladas, 
a INTL FCStone trouxe ajus-
tes em variáveis de deman-
da.

O consumo interno 
passou de 48 milhões de to-
neladas para 48,5 milhões 
de toneladas, enquanto as 
exportações foram elevadas 
para 75 milhões de toneladas 
(contra 72 milhões de tone-
ladas divulgadas em feverei-
ro).

“Apesar das preocupa-
ções quanto a um impacto 
negativo do acordo entre 
China e EUA, os dados de 
line-up indicam embarques 
muito fortes e cerca de 60% 
da safra já está comerciali-
zada”, avalia Ana Luiza. Com 
isso, os estoques finais esti-
mados ficaram em 2,5 mi-
lhões de toneladas.

no ano. Do total, R$ 6,2 tri-
lhões se referem ao Valor 
Adicionado a preços básicos 
e R$ 1,0 bilhão aos Impostos 
sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios. Segundo o órgão, 
a agropecuária e serviços 
cresceram 1,3% e a indústria 
0,5%. O PIB per capita variou 
0,3% em termos reais e atin-
giu R$ 34.533 em 2019.

CRESCIMENTO
De acordo com o IBGE, 

a expansão de 1,1% do Valor 
Adicionado a preços básicos 
e a alta de 1,5% no volume 
de Impostos sobre Produtos 
líquidos de Subsídios contri-
buíram para o crescimento 
do PIB em 2019.

Segundo a coordena-
dora de contas nacionais do 
IBGE, Rebeca Paris, apesar 
de ser o terceiro ano conse-

tinuaram em patamares 
elevados em fevereiro, com 
volumes acima de 690 mil 
barris por dia. A estatal des-
taca que isso só foi possível 
devido ao ajuste de fluxo das 
exportações, aumentando 
a destinação dos produtos 
para Caribe, Estados Unidos 
e Europa, no lugar da Ásia, 
que é o principal destino 
das exportações da Petro-
brás mas encontra-se com o 
mercado restrito devido ao 
surto de coronavírus (Co-
vid-19) que afeta a região.

A Petrobrás também 
destacou que ainda não é 
possível avaliar os impac-
tos que o surto pode levar à 
companhia, diante dos des-
dobramentos na economia 
global.

cutivo de crescimento, em 
2017 e 2018 (1,3%), a econo-
mia brasileira ainda está no 
patamar do primeiro trimes-
tre de 2013. “ Não recuperou 
a perda ainda”, disse de refe-
rindo as quedas que ocorre-
ram em 2015 e 2016.

O IBGE informou ain-

da que a variação no valor 
adicionado da Agropecuária 
no ano passado (1,3%), resul-
tou do desempenho positivo 
tanto na agricultura como na 
pecuária. Os destaques fo-
ram o milho (23,6%), algodão 
(39,8%), laranja (5,6%) e feijão 
(2,2%).



Vagas de Emprego
1-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
2-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto 
de refrigeradores, CNH AB;
3-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
4-Ajudante de motorista, com experiência;
5-Auxiliar de produção, com experiência;
6-Consultor de vendas, com experiência;
7-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
8-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
9-Repositor, com experiência, conhecimen-
to em rotina de mercado, disponibilidade 
no período noturno;
10-Motorista / Entregador, CNH C, com 
experiência, com disponibilidade para 
viagem; 
11-Entregador, CNH AB ou AC, com 
experiência;
12-Motorista entregador, CNH AC, com 
experiência, curso do MOPP;
13-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
14-Comercial virtual, com bom conheci-
mento 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-Técnico em Enfermagem, com COREN;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Operador (a) de ponte rolante;
21-Escrita fiscal, com experiência.

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

SIMONI HERRERO DA SILVA - ME- CNPJ: 
22.579.332/0002-96, localizada na Av. Goiás, 272-S, Sala 
01, Menino Deus, município de Lucas do Rio Verde/MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio 
Verde/MT a Renovação da Licença de Operação - RLO, 
para a atividade de “Clínica Odontológica”. Responsável 
Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BOR-
GES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
CNPJ: 35.099.956/0001-77 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO 
GROSSO - COANORTE, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que 
nesta data totalizam 75 (setenta e cinco) membros, para a Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 19 de março de 2020, na sede do sindicato Rural 
de Sinop, sito à Av. das Embaúbas, nº. 330, Bairro Setor Comercial, no Município 
de Sinop, Estado do Mato Grosso, às 17:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 18:00 horas, 
com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 19:00 
horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 

1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
Sociedade; 
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 
e) Parecer do Conselho Fiscal; 

2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a 
dedução dos fundos obrigatórios; 
3- Orçamento para 2020; 
4- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse; 
5- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
6- Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Sorriso – MT, 20 de fevereiro de 2020  
ANDRÉ LUNARDI 

PRESIDENTE 
Rua Colonizador Ênio Pipino nº 6865 

 Setor Industrial Norte, CEP: 78550-000, Sinop/MT. 
03,04,05/03/2020 

 

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 

 

____________________________________________________________
_______________________ 
Av. Hermínio Ometto, n° 101, ZE-022-Fone/Fax: (66)3595-3100-
Cep:78.525-000-Matupá/MT  
               Site: www.matupa.mt.gov.br E-mail: 
prefeitura@matupa.mt.gov.br 
 

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
025/2019 DO MUNICIPIO DE CUIABÁ – MT 

A Prefeitura Municipal de Matupá - MT, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que aderiu a Ata de Registro de Preços n° 025/2019 do Pregão 
Eletrônico SRP n° 022/2019, contratando a empresa MILANFLEX 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ 86.729.324/0002-61, com o objetivo de “ADQUIRIR MOBILIÁRIOS 
ESCOLARES (CONJUNTO DE MESA E BANCO) EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ, conforme 
especificações detalhadas e constantes no Termo de Referência, no valor 
total de R$ 25.139,60, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013. Matupá - MT, 04 de março de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da CPL 

 
 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de março de 2020.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de março de 2020.

ABERTURA: 20 de março de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 20 de março às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de retífica de motores e Bombas Injetoras em 
veículos leves, caminhões, ônibus e máquinas pesadas, com 
fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços, para 
atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: 18 de março de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 18 de março de 2020, às 08h15min. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
tubos de concreto (manilhas) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
Sala de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, 
ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra 
poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

MUNICIPIO DE JUINA-MT
EXTRATO DO DÉCIMO 

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/2017
PROCESSO: Concurso de Projetos n.º 001/2017;

OBJETO DO DÉCIMO TERMO DE ADITAMENTO:  Inclusão de outras f un-
ções no Programa de Trabalho,  constante do PROJETO  SAÚDE JUÍNA,  na 
atividade de PROMOÇÃO  INTEGRAL  A SAÚDE,  para  o desenvolvimento  
de ações  ou taref as nas  diversas  Unidades  de  Saúde da Municipalidade, 
tais como: a) Administrador; b) Assistente social; c) Auxiliares  administrati-
vos; d)  Auxiliares  de  laboratório;  e)  Auxiliares  de  serviços  gerais;  f ) 
Auxiliares  de  cozinha;  g) Biomédico;   h)   Bioquímicos;   i)   Enf ermeiros;   
j)   Entrevistadores;    l)   Farmacêuticos;    m) Fisioterapeuta;   n) Gestor 
de projetos de Saúde Mental; o) Gestor de Projetos de Compras; p) Gestor 
de Projetos de Farmácia Hospitalar; q) Maqueiros; r) Motoristas; s) Nutricio-
nistas; t) Odontólogos; u) Odontólogos; v) Psicólogo; w) Recepcionistas; x) 
Técnicos de enf ermagem; y) Terapeuta  Ocupacional; z) Vigias; a1) Plan-
tão gineco -obstétrico - período diurno de segunda a segunda-f eira, de 12  
horas  diárias  presenciais,  no  hospital municipal  de juina  e sus, sendo 
atendimento da demanda obstétrica, acompanhamento  de gestantes de alto 
risco, partos, cesáreas,curetagem  uterina, procedimentos de caf  e outros 
procedimentos urgentes, realização de 330  ( trezentos  e trinta)   procedi-
mentos ambulatoriais/mês  de ginecologia e obstetrícia e acompanhamento  
de pacientes  internadas  da especialidade.  Assistência a saúde  da mulher 
(consulta, colposcopia, cauterização e coleta de exames); b1) Plantão gineco 
-obstétrico - de 12 horas de segunda a segunda - período noturno sobreaviso; 
e, c1) Cirurgia eletivas ginecologia e obstetrícia, conf orme a readequação  do 
PROJETO SAÚDE JUÍNA; FUNDAMENTO  LEGAL: Art. 65, inciso I, alíneas  
“a” e b”, c/c o seu § 1.º, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93,  as disposições 
da Cláusula Décima Primeira,  do Termo de Parceria n.º 001/2017, e a Re-
solução de Consulta n.º 02/2013 –TP, datada de 12 de março de 2013, do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT; VALOR DO 
TERMO DE PARCERIA: R$29.444.650,02; PARCEIRO  PÚBLICO:  Municí-
pio de Juína-MT; OSCIP: Associação de Gestão e Programas - AGAP; DATA 
DA ASSINATURA:  06/01/2020; PELO PARCEIRO  PÚBLICO:  Altir Antônio 
Peruzzo,  Pref eito Municipal; PELA OSCIP: Heberson Michell Vieira Amaral, 
Representante  Legal.

MARCIO ANTONIO  DA SILVA Administrador de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para execução de reforma e ampliação 
do CMEII - Recanto dos Encantos, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 20 de março de 2020. Horário: 08:00 horas. 
Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

Nova Mutum - MT, 04 de março de 2020.

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 27 
de Fevereiro 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a 
alimentação escolar - 1º semestre de 2020 - zona urbana e zona rural,  
das quais foram vencedoras as empresas: Itens 829283, 833014, 
GENTIL ORLANDO & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
18.355.045/0001-44 no valor de R$ 40.600,00; Itens 827351, 829335, 
829337, 829341, 831228, 831242, 833027, SILVANA PEREIRA DA SILVA 
OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 21.044.415/0001-37 no valor 
de R$ 23.065,90. Foram fracassados os itens: 829427, 831197, 831248, 
833012, 833013, 833061, 835513, 835518, 836041.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

Nova Mutum - MT, 4 de Março de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

 

________________________________________________
____________________________ 
Av. Hermínio Ometto, n° 101, ZE-022-Fone/Fax: 
(66)3595-3100-Cep:78.525-000-Matupá/MT 
               Site: www.matupa.mt.gov.br E-mail: 
prefeitura@matupa.mt.gov.br 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 04/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que fica alterado, em razão de alterações do termo 
de referência, para o próximo dia 18 de março de 2020 às 14h30min (Horário 
de Brasília/DF) por meio do site www.bllcompras.org.br o “PREGÃO 
ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM 
ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. A inserção das propostas será das 14:00 horas do dia 
21/02/2020 as 08:00 horas do dia 18/03/2020 (Horário de Brasília/DF). 
Maiores informações através do Edital Retificado nº. 025/2020, que estará 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e 
www.bllcompras.org.br ou deve 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, 04 de março de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial - 

 
  
 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 007/2020.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOTOCICLETA ZERO KM, ANO VIGENTE DE FABRICAÇÃO PARA 
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: 
O processo refere-se à contratação de empresa para aquisição de uma 
motocicleta com baú para atender demanda do Departamento de 
Licitação do município de Sorriso-MT que necessidade de agilidade no 
deslocamento de materiais e equipamentos paras as secretariais 
municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADA: MOTO IDEAL LTDA, CNPJ Nº 
14.936.231/0001-16. VALOR GLOBAL: R$ 11.950,00 (Onze mil, 
novecentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 008/2020.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SEBRAE/MT PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E VISITAS TÉCNICAS PARA 
MELHORIA DO PROCESSO PRODUTIVO DE FRUTAS E FRANGO 
CAIPIRA, BEM COMO MISSÃO TÉCNICA PARA FEIRA HORTITEC 
2020. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação do SEBRAE 
para promover serviço de consultoria e visitas técnicas aos pequenos 
produtores rurais do município de Sorriso-MT, com objetivo de melhorar a 
cadeia produtiva de frutas e frango caipira. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESAS 
EM MATO GROSSO, CNPJ Nº 03.534.450/0001-52. VALOR GLOBAL: 
R$ 94.955,49 (Noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais 
e quarenta e nove centavos). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2020

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 23 
de março 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE 
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO E PISTAS 
DE CAMINHADA NO PARQUE FLORESTAL TAMANDUÁ BANDEIRA DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 
028/2020, que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ 
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, 04 de 
março de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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Sinop não escolherá adversário
ideal para a fase de mata-mata
DA REPORTAGEM

O Sinop FC começou o 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020 como um furacão, 
destruindo de cara o Ara-
guaia com uma goleada por 
4 a 0 jogando em casa. De-
pois, encarou o Dom Bosco e 
perdeu de virada, após estar 
vencendo por 3 a 1. O resul-
tado mostrava certo dese-
quilíbrio na equipe, que os-
cila bons resultados em casa 
com decepções fora.

A goleada sofrida para o 
Cuiabá por 4 a 0 escancarou 
fragilidades, especialmente 
de criação e defensivas, que a 
equipe não conseguia sanar. 
Porém, as vitórias jogando 
no Gigantão permaneceram 
e o time garantiu sua classi-
ficação antecipada às quartas 
de final – e, automaticamen-
te, se livrou matematica-
mente do rebaixamento.

Agora, faltando duas 
rodadas para o fim da pri-
meira fase, a meta é manter-
-se no G4 e garantir a van-
tagem de decidir em casa 
no mata-mata. O time ain-
da tem dois compromissos, 
diante do Nova Mutum e 
Operário-VG. A equipe do 
Médio Norte, inclusive, seria 
o adversário na fase seguinte 
caso o campeonato termi-
nasse hoje. Conforme o re-

ESTADUAL 2020 | Equipe começou bem o campeonato, teve tropeços, mas agora figura no G4

TERÇA DOS BRASILEIROS

Santos, Athletico, 
Grêmio e Inter vencem 
na Libertadores

EDIÇÃO 2020

9 times demonstram 
interesse na disputa 
da Segunda Divisão

FIM DO CICLO!

Corinthians confirma rescisão
de contrato do meia Jadson

Foto: Divulgação

Equipes deverão confirmar suas respectivas participações 
até dia 12 

Foto: Divulgação
Foto: RoDRigo gazzanel

Santos venceu o Defensa na Argentina de virada 

Jadson tinha contrato até o fim do ano com o Corinthians

DA REPORTAGEM

Quatro brasileiros estrea-
ram na fase de grupos da Li-
bertadores na terça-feira (3). 
E todos conquistaram im-
portantes vitórias. Destaque 
para Grêmio e Santos, que 
venceram fora de casa.

O Tricolor gaúcho vi-
sitou o América de Cali e 
venceu por 2 a 0. Vindo de 
três aparições consecutivas 
nas semifinais da competi-
ção, os gaúchos abriram o 
placar com Victor Ferraz no 
primeiro tempo e fecharam 
o marcador com belo gol de 
Matheus Henrique, já na eta-
pa final.

O Santos suou um pouco 
mais e derrotou o Defensa y 
Justicia por 2 a 1, de virada, 
em Buenos Aires. O Peixe 
saiu atrás no fim do primeiro 

DA REPORTAGEM

Nesta semana, ocorreu o 
Conselho Técnico da 2ª Di-
visão do Campeonato Mato-
-grossense 2020. Nove ti-
mes tiveram representantes 
presentes na reunião: Ação, 
Academia (Rondonópo-
lis), Atlética Sinop, Atlético 
Mato-grossense, Caceren-
se, Grêmio Sorriso, Juara, 
Operário LTDA e Paulistano 
(Nortelândia).

Neste primeiro momen-
to, as equipes irão confirmar 
suas respectivas participa-

DA REPORTAGEM

A rescisão do contrato de 
Jadson com o Corinthians 
foi publicada no Boletim 
Informativo Diário (BID) da 
CBF. Ou seja, o vínculo entre 
as partes, que iria até dezem-
bro de 2020, foi desfeito.

Assim como aconteceu 
com Ralf, o Corinthians pa-
gará o salário de Jadson até 
o fim, mas em um prazo de 
dois anos, e não até o fim da 
atual temporada. Além disso, 
o jogador abriu mão de rece-
ber 13º, férias e outros paga-
mentos que teria direito.

Fora dos planos de Tiago 
Nunes, Jadson começou o 
ano treinando separado do 
grupo principal e nas últi-
mas semanas já vinha apri-
morando a condição físico 

tempo, com gol de Benítez, e 
virou na etapa final, quando 
Jobson e Kaio Jorge balança-
rem as redes pela primeira 
vez com a camisa alvinegra, 
nos minutos 26 e 39.

Enquanto isso, Athletico 
e Internacional fizeram a li-
ção de casa e superaram seus 
rivais. O Furacão venceu de 
forma suada o Peñarol por 1 a 
0. No fim do segundo tempo, 
um belo gol de letra do ata-
cante Guilherme Bissoli deu 
a vitória ao time paranaense. 
O Inter recebeu a Universi-
dad Católica e venceu por 3 
a 0. Pressionando do início 
ao fim, os brasileiros tive-
ram o controle da partida, 
mas só conseguiram marcar 
na segunda etapa. Guerrero 
brilhou e balançou as redes 
duas vezes. Marcos Guilher-
me fechou o marcador.

ções na competição em um 
prazo pré-estipulado, até o 
dia 12 de março, e na sequ-
ência, terá uma nova reunião 
para as definições de regula-
mento, fórmula de disputa, 
tabela e etc.

No ano passado, a segun-
da divisão do Estadual foi 
disputada por cinco equi-
pes. Quatro se classificaram, 
fazendo semifinal e final. 
As equipes do Nova Mu-
tum, campeã, e do Poconé, 
vice-campeã, garantiram os 
acessos para a Primeira Di-
visão.

gulamento da competição, 
os duelos da próxima fase 
serão da seguinte maneira: 1º 
colocado X 8º, 2º X 7º, 3º X 6º, 
e 4º X 5º. Com isso, se a pri-
meira etapa acabasse hoje, e 
a classificação permanecesse 
como está, o adversário do 
Sinop, que está em 3º, seria o 
estreante Nova Mutum.

Para o presidente do 
Galo do Norte, Agnaldo Tur-
ra, não há “adversário ideal” 
para enfrentar no mata-ma-
ta. “Depois é um novo cam-
peonato. Temos que entrar 
cientes que é matar ou mor-
rer, decisão”, destacou ao site 
Só Notícias. Ainda de acordo 
com o dirigente, o objetivo 
da diretoria é que o Sinop 
fique, ao menos, entre os 
quatro primeiros colocados 
na tabela. Uma classificação 
em posições na parte de bai-
xo poderia colocar o time à 
frente de adversários peri-
gosos, a exemplo do Cuiabá 
e União Rondonópolis, que 
seguem invictos. O próxi-
mo compromisso do Sinop 
é contra o Nova Mutum. O 
duelo será no domingo (8), às 
15h30, no Estádio Valdir Doi-
lho Wons. O Azulão da Mas-
sa, que também já está classi-
ficado, ocupa a 6ª colocação, 
com 11 pontos, e vem de uma 
vitória, por 2 a 1 sobre o lan-
terna Araguaia.

Foto: Julio tábile

Sinop está em 3º, buscando se manter no G4

longe do CT Joaquim Grava, 
com o auxílio de profissio-
nais contratados.

Jadson está com 36 anos, 

disputou 245 jogos pelo 
Timão e marcou 50 gols. 
Foram duas passagens de 
muito sucesso. Com a cami-

sa alvinegra, o ex-camisa 10 
conquistou os Brasileiros de 
2015 e 2017, além dos Paulis-
tas de 2017, 2018 e 2019.
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DA REPORTAGEM

No fim de semana teve 
mutirão de combate ao mos-
quito Aedes aegypti em mais 
um setor, desta vez nos bair-
ros Santa Maria, São José, 
Jardim Carolina, Pinheiros II 
e III e União. Este é o quarto 
mutirão realizado neste ano 
em combate ao mosquito.

“Nós estamos fazendo 
nossa parte no combate ao 
mosquito da dengue, jun-
tamente com calendário de 
colete da Prefeitura de Sor-
riso, que dá a oportunida-
de ao morador de se livrar 
de tudo que não usa mais e 
limpar o quintal e colocar o 
lixo na calçada para a equi-
pe passar recolhendo. Esse é 
um trabalho modelo e que 
tem dado resultado, a exem-
plo disso que o índice de in-
festação do mosquito nessa 
época de chuva é menor que 
o de vários municípios de 
nossa região. Estamos com 
índice acima do esperado 
e estamos combatendo o 
mosquito” contou o secretá-
rio de Saúde e Saneamento, 
Luís Fabio Marchioro. Ain-
da segundo o secretário, a 
equipe de combate à dengue 
ganhou reforço, “fizemos 
a contratação de 25 pesso-
as para reforçar a equipe de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, causador da dengue, 
Zika, Chikungunia e Maiaro. 
Vamos todos combater esse 
mosquito, as pessoas devem 
ficar atentas ao calendário de 
coleta que passa para retirar 
o lixo conforme o cronogra-
ma”, ressaltou ele.

Os dados do setor de Vi-

gilância Epidemiológica 
apontam que só neste ano já 
foram registrados 491 casos 
suspeitos e 139 casos con-
firmados de dengue, destes, 
10 foram com sinais de alar-
me. O índice de infestação 
do mosquito está em 7,8%, o 
aceitável pelo Ministério da 
Saúde é de 1%.

PROJETO
Para agilizar a limpeza de 

lotes e terrenos baldios após 
a notificação dos seus res-
ponsáveis, o Plenário da Câ-
mara de Sorriso aprovou por 
unanimidade o Projeto de 
Lei 09/20 que altera incisos 
do Art. 15, da Lei Municipal 
nº 2.524 que institui medi-
das de prevenção, controle 
e combate e erradicação da 
dengue, da febre amarela, 
febre chikungunya e a Zika 
no Município.

Com essa alteração, o no-
tificado que teria o prazo de 
10 dias para regularizar as 
pendências apontadas passa-
rá a ter o prazo de 48 horas. 
“Como o objetivo é evitar 
os criadouros do mosquito 
Aeds, entendemos que 10 
dias é muito tempo para a 
pessoa se regularizar”, ex-
plicou o presidente da Mesa 
Diretora, autora do projeto.

Segundo a lei, aquele que 
for notificado e não tomar as 
providências necessárias re-
ceberá multa no valor de três 
VRF’s (valor de referência 
fiscal) municipal que corres-
ponde a R$ 82,50, totalizan-
do R$ 247,50. Para as rein-
cidências, as multas sobem 
progressivamente até o valor 
máximo de 20 VRFs.

Foto: Power Mix

NOVA MUTUM

Dupla é assassinada com mais
de 12 tiros dentro de casa

HOJE

Plano pretende combater desmatamento 
ilegal e incêndios florestais

L.R.VERDE

Festival de Pesca é
confirmado para maio

Criminosos invadiram o local pelos fundos e pegaram as vítimas de surpresa 

Foto: Divulgação

Foto: Christiano antonuCCi

Festival será realizado dias 23 e 24 de maio 

Operação de combate a o desmatamento ilegal – Sema

DA REPORTAGEM

Dois homens, de identidades 
não reveladas, foram executados 
a tiros, na noite de terça-feira (2), 
dentro de uma residência, em Nova 
Mutum. De acordo com a Polícia 
Militar da cidade, a dupla estava 
sentada na varanda da residência, 
quando foram surpreendidos pelos 
atiradores.

Testemunhas contaram que 
viram dois homens estacionando 
na rua de trás da casa. Em seguida, 
invadiram o local pelos fundos. Se-
gundo os peritos da Politec (Perícia 
Oficial de Identificação Técnica), as 
vítimas foram pegas por trás e não 
tiveram tempo de reação.

Ao todo teriam sido efetuados 
vários disparos de pistola calibre 
380. Em cada um dos corpos ha-
via pelo menos seis disparos. A PM 
acredita que o crime tenha sido por 
acerto de contas. No entanto, o caso 
ainda será investigado pela Polícia 
Civil. Nenhum suspeito de cometer 
o duplo homicídio foi preso até o 
momento.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso lança nesta quinta-
-feira (5) o Plano de Ação 
2020 para o Combate ao 
Desmatamento e explora-
ção florestal ilegais e aos 
incêndios florestais. Em 
solenidade que terá início 
às 9h, no Palácio Paiaguás, 
o Governador Mauro Men-
des irá instituir o Comitê 
Estratégico para o Comba-
te do Desmatamento Ilegal, 
Exploração Florestal Ilegal 
e Aos Incêndios Florestais 
(CEDIF-MT).

Com a meta de zerar o 
desmatamento ilegal, o gru-
po irá atuar sob a presidên-
cia do Governador de Mato 
Grosso com a finalidade de 
integrar ações de prevenção 
e combate aos crimes con-
tra a flora em Mato Grosso. 
O evento será realizado no 
auditório Garcia Neto.

SÓ NOTÍCIAS

O 8ª FestLucas será re-
alizado nos dias 23 e 24 de 
maio, no Lago Romancini, 
na fazenda com acesso pela 
rodovia MT-449, será orga-
nizado pela Associação dos 
Realizadores do Festival de 
Pesca, composta por pesca-
dores e empresários, com a 
parceria da Prefeitura. A data 
e local são as primeiras defi-
nições. Agora serão encami-
nhados regulamento, prazo 
de inscrições e premiações.

Além do festival, a pro-

gramação contará com ou-
tras atividades, como plantio 
de árvores, soltura de alevi-
nos e limpeza de parques e 
áreas próximas a rios e la-
gos. “Com a união de alguns 
amigos e ajuda de estabele-
cimentos comerciais da ci-
dade, conseguimos fundar a 
associação e vamos realizar 
este evento. Neste momento, 
estamos trabalhando junto a 
patrocinadores e buscando 
mais parceiros e apoiadores, 
informou, através da asses-
soria, o presidente da asso-
ciação Sandro Luiz Teleken.

Foto: Divulgação

Sorriso reforça equipe de combate ao mosquito da dengue

Equipes de combate ao mosquito
Aedes aegypti são reforçadas
SORRISO | Mutirão foi realizado em diversos bairros da cidade no fim de semana
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Policiais femininas que quebram
preconceito e conquistam espaço
DA REPORTAGEM

Seis mulheres fazem 
parte da tropa do Batalhão 
Rotam da Polícia Militar de 
Mato Grosso. Entre as po-
liciais militares femininas 
da unidade estão sargento 
Luciana Jucá, 40 anos, cabo 
Nábilla Janaína (31) e as sol-
dados Ângela Marta (31) e 
Maria Alves (35).

Elas atuam no policia-
mento ostensivo operacio-
nal e contam como é fazer 
parte de uma unidade es-
pecializada da PM, depois 
de passarem pelo segundo 
curso mais difícil da cor-
poração, o COR (Curso de 
Operações Rotam).

As policiais representam 
pouco mais de 3% do efetivo 
da Rotam, já que a unidade 
especializada é formada 
por 160 policiais. A Policia 
Militar tem o efetivo total 
de 7.171 policiais, 573 são 
mulheres. Com 15 anos na 
corporação e 10 anos atu-
ando na Rotam, a sargento 
Luciana Jucá é uma das po-
liciais femininas pioneiras 
do batalhão.

Em 2010, as policiais 
da unidade conseguiram 
um alojamento feminino, 
o que para a sargento Jucá 
foi uma grande conquista, 
pois antes disso, homens e 
mulheres compartilhavam 
do mesmo espaço, o que 
era um constrangedor para 
todos.

“Esse espaço foi adap-
tado, colocamos armários, 
beliches, banheiro, venti-

MÊS DAS MULHERES | Policiais mulheres representam pouco mais de 3% do efetivo da Rotam
Foto: Divulgação

A unidade especializada é formada por 160 policiais, no total 

lador, geladeira. Pintamos 
as paredes com cores mais 
aconchegantes como rosa, 
vermelho. É aqui que colo-
camos a farda, arrumamos 
o coturno, maquiamos, va-
mos ao banheiro e descan-
samos após um duro plan-
tão de 12h. O empenho da 
gente em ter o nosso canti-
nho dentro do batalhão nos 
proporcionou esse espaço 
com mais privacidade. An-
tes era ruim ir ao banheiro 
do batalhão, temos que ti-
rar a farda, para os homens 
é mais simples”, diz a sar-
gento.

A policial Ângela Marta 
está há oito anos na Rotam, 
mãe de três filhos, ela re-
tornou à unidade recente-
mente após a licença ma-
ternidade. Soldado Ângela 
relembra que no início teve 
que colocar muitos colegas 
de trabalho em seus devi-
dos lugares, pois alguns du-
vidavam da sua competên-
cia profissional.

“Já sofri preconceito e 
fui motivo de chacota dos 
policiais porque usava lu-
vas para fazer busca pessoal 
durante as abordagens de 
rotina. Fui apelidada até de 
Michael Jackson, por usar 
as luvas. Hoje o acessório 
faz parte do equipamento 
obrigatório individual do 
policial”, lembra.

A policial recorda ainda 
que “quando alisava o cabe-
lo, eles molhavam a minha 
boina para estragar meu 
penteado. Conquistamos 
nosso espaço, vencemos o 

preconceito. 
No curso falavam que 

mulheres não passam no 
COR. Bom, passei e a pes-
soa não. Hoje temos o res-
peito de todos, provamos 
que somos operacionais, de 
igual para igual. Se o cida-
dão nos provoca, também 
atuamos com ética, dentro 
da lei e com profissiona-
lismo. Podemos realizar 
nossos sonhos. As policiais 
militares femininas são a 
prova disso”.

Sargento Jucá ressalta 

que mulheres e homens são 
iguais, independente do gê-
nero. A militar reconhece 
que houve uma evolução. 
“Quando uma policial fi-
cava gestante, ficávamos 
sabendo dos comentários 
preconceituosos, do tipo, 
‘ela engravidou porque 
não quer trabalhar’. Isso 
mudou. Hoje recebemos o 
apoio dos nossos colegas e 
até o cuidado deles, em tal 
situação”.

Em um breve panorama, 
ela lembra que há uns dez 

anos, as mulheres não eram 
bem aceitas. “Os homens 
não queriam trabalhar co-
nosco. Um dia eu estava na 
viatura com um colega e 
o policial ficou dando vol-
tas no quarteirão, até che-
gar reforço. Ele não queria 
chegar sozinho no local do 
fato porque duvidava que 
eu fosse capaz de ajudá-
-lo. Preferia esperar outros 
homens chegarem ao local 
para depois a gente chegar”, 
relembra a sargento.

A postura profissional, 

conhecimento técnico e 
administrativo das seis po-
liciais, para o comandante 
do Batalhão Rotam, faz de-
las profissionais de desta-
que na unidade. “São pou-
cas as mulheres no nosso 
efetivo, a gente busca sem-
pre apoiá-las. Não existem 
cotas, as policiais conquis-
taram o direito de estarem 
aqui, assim como os ho-
mens. A mulher é mais de-
talhista, elas representam 
a Rotam”, conta o coman-
dante.


