
LIBERTADORES

Melhorias no
atendimento
no posto
fiscal

Inter só
venceu 
uma vez na
Arena rival

A pavimentação da rodovia 
Cuiabá-Santarém alterou total-
mente a rotina do posto de fisca-
lização que a Sefaz/MT mantém 
na BR-163, na divisa com o Pará. 
A estrutura física de atendimento 
aos caminhoneiros pequena para 
o volume de veículos que passa-
ram a trafegar para o Norte do 
país pela rodovia.                Página  - 8

Nesta quinta (12), Grêmio e 
Internacional, personagens 
do maior clássico do futebol 
brasileiro, medem forças em 
duelo válido pela 2ª rodada 
da fase de grupos da Arena. 
Ingredientes não faltam 
para um jogo que promete 
ser épico. O primeiro en-
contro é na casa do Grêmio, 
local hostil para os Colora-
dos e que costuma fazer a 
diferença dentro de campo 
para os mandantes.
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AdemAr AndreolA

divulgAção

CORRIDA PELO SENADO

SER MULHER

Convenção 
tucana lança 
Leitão ao 
Senado

26 cidades:
combate à
violência
doméstica

As convenções partidárias 
para a escolha dos candidatos 
para a disputa do Senado se en-
cerram hoje. Em Sinop o PSDB 
fará o seu encontro na Câmara 
dos Vereadores às 19h30 para 
efetivar o nome de Nilton Leitão 
como candidato tucano.  
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Em 2020, os Ônibus Lilás 
da Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Cidadania 
percorrerão 26 municípios de 
Mato Grosso. 
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divulgAção

JAnA PessôA/setAsc-mt

divulgAção

A Iniciativa para o Comércio Sustentável (IDH) e o Clube Amigos da Terra (CAT) 
lançaram o Programa Cultivando Vida Sustentável que investirá, até o final de 2021, 
680 mil euros de recursos da IDH com até 1,1 milhões de euros como contrapartida 
em treinamentos e investimentos da iniciativa privada em Sorriso.         Página 4
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O pré-candidato pode anunciar pretensão 
à candidatura, expor suas ideias, bandeiras 
e opinar sobre temas de interesse geral da 
população

Ocorreram praticamente 100 altera-
ções na legislação eleitoral para 2020, de 
cinco anos para cá, resultando numa es-
pécie de metamorfose do processo polí-
tico-eleitoral convencional, aplicadas já 
nas eleições municipais deste ano.

Por exemplo, acabaram as coligações 
nas eleições proporcionais, ou seja, para 
2020, as legendas não podem mais coli-
gar para candidaturas ao parlamento, a 
vereadores, sendo que cada partido deve 
montar sua chapa, podendo contar com 
no máximo 150% da quantidade de vagas 
na respectiva Câmara dos Vereadores, 
em números absolutos de candidaturas 
individuais. Por exemplo, se a Casa de 
Leis do Município tem 9 (nove) vagas, o 
partido pode lançar o mesmo número de 
concorrentes, mais 50%.

O STF retirou os mandatários majo-
ritários, como prefeitos, da obrigatorie-
dade de permanecer no partido, dando a 
entender que pela diferença da formação 
do resultado, no sistema proporcional e 
no majoritário, o indivíduo é o dono do 
mandato, não o partido, por não haver 
coeficiente eleitoral como condição para 
escolha do mandatário, onde a legenda 
tem um papel sobressalente, de legitima-
ção da escolha.

O pré-candidato pode anunciar pre-
tensão à candidatura, expor suas ideias, 
bandeiras e opinar sobre temas de inte-
resse geral da população. 

Pode se reunir para debater plano de 
governo, tratar de articulação política 
para coligações, ter cobertura dos seus 
atos pela imprensa, não podendo pedir 

votos e não fazer nada que também 
seja proibido durante o período elei-
toral em si.

Sobre Fake News, é crime, sendo tam-
bém a contratação direta ou indireta de 
grupo de pessoas para enviar mensagens 
ou fazer comentários na internet para 
ofender a honra ou denigrir a imagem de 
candidato ou partido. Também pode en-
sejar cassação de registro, diploma e/ou 
mandato, por abuso de poder econômico 
na contratação dos serviços e uso indevi-
do dos meios de comunicação, ainda que 
digitais.

Condutas que podem resultar em cas-
sação de registro de candidatura, diploma 
ou mandato são: captação ilícita de sufrá-
gio, popularmente chamada de compra 
de votos, condutas vedadas aos agentes 
públicos, como usar o cargo público em 
benefício de uma candidatura, abuso de 
poder econômico, político e uso indevido 
dos meios de comunicação.

Esses e muitos outros temas serão 
tratados no Curso “Eleições 2020”, com a 
participação de Paulo Lemos e Lenine Pó-
voas, ambos especialistas em Direito Elei-
toral, nestes dias 06, 07 e 08 de março, no 
Complexo de Ensino Jurídico Damásio, 
em Cuiabá, na Morada do Ouro.

A reforma eleitoral trata-se de um 
tema candente para o conjunto da popu-
lação, neste ano de definição do futuro 
de nossas cidades e de quem mora nelas, 
nossa gente, na escolha dos seus repre-
sentantes.

Paulo Lemos é advogado especialista 
em Direito Eleitoral pela Universidade de 
Santa Cruz do Sul/RS

100 mudanças na lei eleitoral

PAULO LEMOS

O resultado decepcionante do PIB no ano pas-
sado, mais uma vez próximo da estagnação, e as tur-
bulências do mercado financeiro impulsionaram 
justas críticas à política econômica nos últimos dias. 
Por saudáveis que sejam tais questionamentos, en-
tretanto, as alternativas se mostram duvidosas, quan-
do não de todo inviáveis.

Abrir as torneiras do gasto público, mesmo que 
temporariamente ou apenas para investimentos, 
parece arriscado demais enquanto o governo ainda 
acumula déficit gigantesco em suas contas. Ainda 
menos promissoras soam outras opções utilizadas à 
exaustão na primeira metade desta década, como in-
centivos tributários e crédito subsidiado —que, cedo 
ou tarde, também têm impacto no rombo do Tesou-
ro Nacional.

Resta, nesse contexto, dar celeridade à agenda 
de reequilíbrio do Orçamento e de estímulo à pro-
dutividade, sem dúvida difícil e de resultados nem 
sempre palpáveis de imediato. Esse é um caso em 
que o governo Jair Bolsonaro, ao fomentar tensões 
com o Congresso, sabota seu próprio programa.

A única reforma de impacto aprovada foi a da 
Previdência, e apenas pelo protagonismo do Legisla-
tivo diante da desorganização política do Palácio do 
Planalto.

Mas os parlamentares tampouco podem pleitear 
inocência. Pautas essenciais, como o marco regulató-
rio do saneamento, arrastam-se em meio a picuinhas 
ideológicas e interesses paroquiais. Tarda também a 
emenda constitucional que define procedimentos 
emergenciais para o caso de as despesas federais se 
aproximarem do teto inscrito na Carta —um cenário 
que se projeta para logo.

A reforma administrativa, que deveria promo-
ver um redesenho mais profundo e definitivo das 
carreiras e salários do serviço público, nem mesmo 
chegou ao papel. Pior se deu com as juras de abertura 
comercial, nem sequer mencionadas hoje em dia.

Quanto à reforma tributária, aguardam-se há 
meses as contribuições do Executivo, enquanto no 
Congresso tramitam propostas concorrentes sem 
que se obtenha um denominador comum. Disputas 
estéreis entre senadores e deputados têm impedido 
avanços.

O tempo para estabelecer prioridades e costu-
rar acordos vai se tornando escasso em um ano de 
eleições municipais. A pauta precisa ser negociada 
com realismo —a megalomania do ministro Paulo 
Guedes, da Economia, para quem “temos 15 semanas 
para mudar o Brasil”, pode ser contraproducente.

O ministro, ao menos, dá mostra de que não 
leva a sério a estultice propagada pelo governo se-
gundo a qual haveria um “PIB privado”, em franca 
expansão, e um “PIB público”, em queda bem-vinda.

Editorial

Em prol do PIB

Ranking dos Políticos - Facebook

VEREADOR
FAKE
Em clima tenso, o agora vereador Oséas 

Machado tomou posse na Câmara. Ele assu-
miu a vaga que era do cassado Abilio Júnior. 
Durante a sessão, o vereador Diego Guima-
rães, aliado de Abilio, protocolou um pedi-
do para trocar de cadeira. “Eu não gostaria 
de estar sentado ao lado do vereador ‘fake’ 
Oséas Machado. Eu gostaria de mudar a mi-
nha posição de assento porque não me sinto 
bem de sentar ao lado de uma pessoa que 
não tem um mínimo de caráter, uma pessoa 
que foi investigada na CPI da Saúde. E peço 
ao senhor Oséas que não dirija a palavra a 
mim”, afirmou.

CELULARES
VETADOS
O vice-governador Otaviano Pivetta não 

participou da reunião com o vice-presidente 
da República Hamilton Mourão na manhã de 
terça (10), no Palácio Paiaguás, por não con-
cordar com uma das restrições impostas pela 
equipe de segurança da vice-presidência. Aos 
participantes, foi determinado que deixassem 
os aparelhos celulares na antessala de onde 
era realizado o encontro. Contrariado com a de-
terminação, Pivetta preferiu não participar da 
reunião.

ADJETIVOS A
DESAFETO
Depois de entrevista coletiva na segunda, 

em que chamou o ex-governador Pedro Taques 
de “bandido”, o conselheiro afastado do TCE 
Antonio Joaquim seguiu disparando críticas 
ao ex-gestor. Em entrevista à Rádio Capital, 
voltou a destilar vários “adjetivos” contra o de-
safeto. “Meu grande crime foi ter decidido ser 
candidato a governador para enfrentar esse 
pigmeu, esse impostor”, afirmou. Em outros 
momentos chegou a chamar Taques de “ca-
nalha, bandido e crápula”. Resta saber se Jo-
aquim usou o termo pigmeu para se referir à 
estatura física ou moral do ex-governador.

Crédito: Portal Sorriso
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“Quanto à reforma tributária, aguardam-se há 
meses as contribuições do Executivo, enquanto 
no Congresso tramitam propostas concorrentes 
sem que se obtenha um denominador comum

“ Um motorista perdeu o controle da direção e arrancou um poste 
de energia elétrica ao bater o carro na madrugada desta quarta (11), na 
Avenida Brasil, em Sorriso. O condutor abandonou o veículo com as 
portas abertas após o acidente. Segundo informações repassadas pela 
Guarda Municipal, a colisão ocorreu por volta de 1h. A suspeita é de que 
o motorista da Ford Ranger supostamente trafegava pela avenida sen-
tido à Blumenau e perdeu o controle da direção antes de bater no poste.

vvvvvvbvvvvv

Bloqueios, bloqueios e
mais bloqueios
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presas sérias exigem a nota fiscal. 
Se o camarada comprou de segunda 

mão e não pediu a nota, comprou produ-
to importado ilegalmente ou conseguiu 
perder o documento, o “caldo entorna”, 
pois sem tal comprovação essas empre-

sas não vão fazer o 
serviço.

Aí o camarada 
recorre a empresas 
menos, digamos, 
“criteriosas”, e aca-
ba por fomentar um 
mercado perigoso: 
o mesmo mercado 
que vai desbloque-
ar seu aparelho, 
caso o mesmo seja 
roubado.

Tenha suas senhas anotadas em al-
gum lugar protegido, de preferência em 
algum serviço online, que você possa 
acessar sem dificuldades quando preci-
sar, e evite passar por esse tipo de situ-
ação.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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É sempre importante ter em mente que não se deve 
manter no aparelho absolutamente nada que não possa 
ser visto por terceiros. Por mais medidas de segurança 
que você adote pode ser possível burlar a proteção, tendo 
acesso aos dados do dispositivo. A maior segurança vai 
ser, sempre, o próprio usuário.
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Dispositivos tecnológicos são “alvos” 
para criminosos, e isso todos nós sabe-
mos. Que todo o cuidado é pouco para 
proteger esse tipo de aparelho, também 
sabemos. Para tentar minimizar os im-
pactos de uma perda ou roubo acabamos 
lotando o aparelho 
com aplicativos de 
bloqueio. A ideia? 
Evitar o acesso 
não autorizado e, 
caso a recupera-
ção não seja feita, 
apagar nossos da-
dos, evitando pro-
blemas maiores.

Só que nessa 
brincadeira muita 
gente acaba, como 
diz o ditado, atirando no próprio pé. O 
motivo? Uma infinidade de softwares de 
bloqueio, com senhas complexas (e, por 
vezes, não anotadas), que acabam sendo 
acionados sem que o aparelho esteja em 
risco. 

Nessa hora o usuário precisa da se-
nha para resolver o problema, e acaba em 
uma situação desagradável por não ter, 
em mãos, tal informação.Nesses casos 
o usuário pode precisar da intervenção 
de empresas especializadas para fazer o 
desbloqueio. 

E, claro, para ter certeza de não se tra-
tar de um produto de roubo ou furto, em-
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As convenções partidárias 
para a escolha dos candida-
tos para a disputa da tercei-
ra vaga de senador por Mato 
Grosso se encerram hoje.

Em Sinop o PSDB fará o 
seu encontro na Câmara dos 
Vereadores às 19h30 para 
efetivar o nome de Nilton 
Leitão como candidato tuca-
no ao Senado Federal. 

“A escolha da Câmara Mu-
nicipal é emblemática, pois 
foi onde Nilson Leitão apa-
receu pela primeira vez para 
a política mato-grossense, se 
destacando, e logo em segui-
da fazendo uma carreira de 
muito sucesso até chegar a 
essa possibilidade de ser se-
nador”, disse o presidente 
regional do partido, Carlos 
Avalone.

O último cargo eletivo de 
Nilson Leitão foi até 31 de 
dezembro de 2018 quan-
do encerrou o seu segundo 
mandato consecutivo como 
deputado federal.

Em entrevista ao Diário 
do Estado, Leitão falou des-
sa nova disputa que para ele 
ainda é uma continuação de 
2018. 

“Na verdade é uma elei-
ção que não terminou, com 
a cassação da juíza Selma. 
Participei da eleição de 2018 
com uma votação expressiva, 
mais de 330 mil votos sou de 
uma região que nunca teve 
um senador eleito”, lembra 
Leitão.

CONVENÇÃO TUCANA | Para o tucano, com a cassação de Selma Arruda eleição ao Senado não terminou em 2018

Câmara de Vereadores recebe convenção tucana 

Foto: Jacob Rossa

NOVAS REGRAS

Botelho divulga 
calendário de 
Votação da PEC 
da Previdência

Votação final deve ocorrer em 28 de abril 

DA REPORTAGEM

O presidente da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso, deputado Eduar-
do Botelho (DEM), definiu 
o calendário de tramitação 
e de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 6/2020, que trata 
do Regime Próprio da Previ-
dência Social (RPPS). O Par-
lamento deve votá-la em re-
dação final no dia 28 de abril, 
uma terça-feira.

Esse projeto altera a 
idade mínima de aposen-
tadoria para os servidores 
públicos de todos os cargos 
efetivos e membros dos Po-
deres e órgãos autônomos 
de Mato Grosso. Com a nova 
regra, os homens passam a 
se aposentar a partir dos 65 
anos de idade e as mulheres 
a partir de 62 anos de idade. 
A PEC define ainda que a 
aposentadoria compulsória 
se dê aos 75 anos de idade.

De acordo com Bote-
lho, se ocorrerem todas as 
sessões, que é o que conta 
para a PEC, depois do dia 31 
de março já estaria apto para 
ser votado em primeira vo-
tação. Depois disso, volta à 
comissão especial, que tem 
mais 10 dias para elaborar 
parecer. A proposta ficaria 
disponível à votação final até 
28 de abril.

“Quero comunicar que 
fizemos uma agenda, respei-
tando o regimento interno, o 
prazo de 60 dias, que é o pra-
zo para a PEC. Os deputados 
têm o prazo de até o dia 23 
de março para apresentação 

de emendas. A partir daí, as 
emendas podem ser ofere-
cidas pelas comissões, na 
segunda fase, apenas. Tanto 
a PEC quanto as emendas 
serão encaminhadas à CCJR 
até o dia 19 de março”, expli-
cou Botelho.

Mas, de acordo com 
Botelho, por conta da elei-
ção suplementar para o Se-
nado, no máximo, a votação 
pode acontecer até a primei-
ra quinzena de maio. “É um 
cronograma que precisou ser 
definido, senão as datas para 
a apresentação de emendas 
e das 1ª e 2ª votações e ainda 
da redação final ficam muito 
soltas. Os deputados têm que 
ficar atentos a isso. Se houver 
problema por conta da elei-
ção suplementar, votamos 
em maio”, disse o presidente.

As mudanças propos-
tas na PEC, de acordo com 
o governo, devem equilibrar 
o sistema previdenciário de 
Mato Grosso. Em 2019, o dé-
ficit financeiro foi da ordem 
de R$ 1,328 bilhão e consta 
de um passivo atuarial de R$ 
65,780 bilhões.

No início deste ano, 
os deputados aprovaram a 
primeira parte da reforma 
previdenciária. A alíquota de 
contribuição da previdência 
dos servidores públicos que 
era de 11% e passou a ser de 
14%.  

Tanto a PEC quanto o 
PLC foram lidos na sessão 
ordinária de terça-feira, 3 de 
março. Antes de elas irem à 
1ª votação em Plenário, os 
deputados têm 10 sessões 
para apresentar emendas.

Foto: FabLIcIo RoDRIGUEs / aLMt

PSDB lança hoje Leitão ao Senado 
Ao todo Mato Grosso teve 

até hoje 17 senadores, desses 
10 eram ou são erradicados 
na capital Cuiabá, cinco de 
Rondonópolis e um de Cá-
ceres. 

De acordo com Leitão, essa 
é a hora da região norte ter 
também o seu representante 
como Senador da República.

“Todos competentes, me-
recidos, mas é hora também 
de ter uma voz em regiões 
que nunca teve. Somos a 
segunda maior população, 
maior PIB, segundo maior 
colégio eleitoral e isso tudo 
foi a motivação inicial da 
região onde nasci, onde fui 
prefeito, e também me sinto 
preparado para representar 
Mato Grosso fui parlamen-
tar que fui líder pode sete 
anos, apresentei projetos em 
todas as áreas, tenho um re-
lacionamento muito forte 
em Brasília para ajudar Mato 
Grosso, não estou indo lá 
para aprender”, disse. 

Para o tucano a eleição su-
plementar será dura, muito 
disputada, mas que terá uma 
atenção maior, tendo em 
vista que apenas este cargo 
estará em disputa, uma elei-
ção isolada sem ter que agar-
rar aos demais cargos como 
foi em 2018 que se dividiu 
a atenção com a eleição de 
presidente, governador e de-
putados, federal e estadual.

“Será uma eleição onde 
terá uma maior qualidade de 
tempo e vai poder falar di-
reto com o eleitor. Em 2018 
o voto foi muito terceiriza-

Foto: chRIstIano antonUccI

AOS PAÍSES RICOS

Governador pede apoio do presidente
para cobrança de créditos de carbono

“É preciso haver cobrança ostensiva de ativos ambientais”

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O governador Mauro 
Mendes pediu ao presidente 
da República em exercício, 
general Hamilton Mourão, 
que apoie Mato Grosso na 
cobrança aos países ricos so-
bre os créditos obtidos com 
a redução da emissão do di-
óxido de carbono (CO2) na 
atmosfera.

Mauro e Mourão se 
reuniram na manhã desta 
terça-feira (10), no Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá, para 
alinhar estratégias voltadas 
ao desenvolvimento, prote-
ção e preservação da Amazô-
nia Legal.

“Precisamos trabalhar 
de forma ostensiva na co-
brança dos créditos de car-
bono por parte dos países ri-
cos, conforme ficou definido 
em tantas reuniões e acordos 
internacionais. O que o Bra-
sil faz hoje em termos de 
preservação ambiental ne-
nhum país do mundo faz”, 
afirmou Mendes.

De acordo com o gover-
nador, somente o estado de 
Mato Grosso possui créditos 
acumulados da redução de 
carbono na faixa de 1 bilhão 
de toneladas.

“O que ocorreu de pa-
gamento de compensação 
por esses créditos foi pra-
ticamente nada até agora. 
Mas é muito difícil agirmos 
sozinhos porque precisamos 
da liderança do Governo Fe-
deral, que é determinante. Aí 
sim poderemos exigir essa 

compensação de uma forma 
muito mais organizada e ra-
cional”, pontuou.

Mauro Mendes também 
relatou ao presidente que, na 
última semana, Mato Grosso 
lançou o Plano de Ação para 
combater o desmatamento 
ilegal e as queimadas.

Para o chefe do Execu-
tivo Estadual, um dos pilares 
para obter êxito nessa tarefa 
é tanto o Estado quanto o 
Governo conseguirem co-
municar de forma eficiente 
os trabalhos desenvolvidos.

“Para se ter uma ideia, 
apesar de sermos um dos 
maiores produtores de grãos 
e da pecuária mundial, 62% 
do território de Mato Grosso 

está preservado. As estradas, 
as cidades, e toda a produção 
consomem 38%. Não existe 
nenhum estado ou país do 
mundo que consegue isso”, 
destacou.

O governador ainda pe-
diu maior prioridade para os 
investimentos em infraes-
trutura e logística.

“A logística é funda-
mental para o nosso esta-
do. É preciso intensificar as 
ações para viabilizar a FICO 
(Ferrovia de Integração Cen-
tro-Oeste), a Ferrogrão e a 
conclusão de toda a extensão 
da BR-163. Precisamos que a 
logística avance para nos tor-
narmos ainda mais competi-
tivos”, concluiu.

O presidente em exer-
cício corroborou a fala do 
governador. De acordo com 
Mourão, que também é 
presidente do Conselho da 
Amazônia, o Governo Fe-
deral deverá buscar estudos 
técnicos para poder “precifi-
car” a redução do CO2.

“O Brasil contribui 
com a estabilidade do clima 
do mundo e isso requer um 
custo muito grande. É uma 
discussão séria que preci-
sa ser melhor debatida. A 
minha sugestão é buscar a 
Academia, para que faça um 
estudo de modo a precificar 
essa questão. Essa é uma das 
tarefas que iremos colocar 
em prática”, garantiu.

CONECTA SORRISO

Em menos de um ano, programa 
contabiliza mais de 160 mil acessos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Implantado em de 
maio de 2019, o programa 
“Conecta Sorriso” já conta-
bilizou 161.312 acessos com 
8.343 pessoas cadastradas. 
Inovador, o Conecta Sorriso 
disponibiliza internet gra-
tuita à população nas seis 
praças do município - Inte-
gração, Primavera, Antenor 
Balbinot, Fontes, Juventude 
e Tropical, desde o dia 16 de 
maio do ano passado. Cada 

praça conta com 52 Mbps de 
velocidade, através de fibra 
óptica.

Para ter acesso, basta 
que a pessoa faça o cadastro, 
que é gratuito, ou se conecte 
pela rede social do facebook. 
A internet é disponibilizada 
no diâmetro da própria pra-
ça. Além da internet gratuita, 
as praças das Fontes e Inte-
gração contam também com 
câmaras de segurança que 
são monitoradas pelo setor 
de Tecnologia de Informa-
ção (TI) da Prefeitura Muni-

do onde as pessoas votaram 
mais no candidato que esta-
va no Grupo A ou no Grupo 
B, agora n ão, agora é um 
programa seu, você vai falar 
direto com o eleitor, que ti-
ver melhor proposta e proje-
to vai ter mais capacidade de 

convencimento” relata. 
Questionado pela repor-

tagem sobre a preocupação 
com um possível alto índi-
ce de abstenções na eleição 
suplementar, Leitão revelou 
que este será o grande desa-
fio dessa campanha, levar o 

eleitor para a urna em 26 de 
abril. 

“Sem dúvida existe a pre-
ocupação, é histórico, os es-
tados que tiveram isso [uma 
eleição suplementar] não 
tiveram uym número de 
eleitores satisfatório, com 

menos de 50% de presença. 
Então o grande desafio pri-
meiro é comunicar e o elei-
tor saber que tem eleição, e 
que é para o Senado Federal, 
e que o eleitor precisa votar, 
levar o eleitor para a urna é o 
grande desafio” disse.

cipal.
Conforme o secretário 

de Administração, Estevam 
Calvo, desde que foi im-
plantado o Conecta Sorriso 
tem aumentado a segurança 
pública, além de promover 
a inclusão digital e unificar 
serviços de comunicação. 
“Em termos de educação, o 
projeto é um grande avanço: 
possibilita que a nossa popu-
lação faça pesquisas de casa, 
busque atualizações, e inclu-
sive estude por plataformas 
de ensino de educação à dis-

tância”, destaca o secretário.
Já o prefeito Ari Lafin 

acrescenta que as relações 
sociais e comerciais estão 
globalizadas e estabelecidas 
em plataformas digitais. “Ao 
levar essa tecnologia para as 
praças estamos propiciando 
aos nossos cidadãos a real 
inclusão digital e oportuni-
dade de interagir tanto em 
plataformas sociais quanto 
a oportunidade de usar esse 
serviço para trabalhar, estu-
dar e buscar aperfeiçoamen-
to profissional”, finaliza.
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AGRONEGÓCIO 

Atividades visam valorizar a produção responsável de soja 

Alto investimento no apoio à
produção de soja responsável
DA REPORTAGEM

A Iniciativa para o Co-
mércio Sustentável (IDH) 
e o Clube Amigos da Terra 
(CAT) lançaram o Programa 
Cultivando Vida Sustentá-
vel que investirá, até o final 
de 2021, 680 mil euros de 
recursos da IDH com até 1,1 
milhões de euros como con-
trapartida em treinamentos 
e investimentos da iniciativa 
privada (CAT e produtores). 
As atividades visam valorizar 
a produção responsável de 
soja, promover a restauração 
de áreas degradadas e ofere-
cer assistência técnica para 
pequenos produtores. Des-
taque nacional na produção 
de commodities, Sorriso é o 
município que mais produz 
grãos no Brasil, principal-
mente soja e milho, respon-
dendo por 3% do total nacio-
nal, com mais de 5,6 milhões 
de toneladas desses grãos. Do 
total de seu território, de 900 
mil hectares (ha), 607 mil ha 
estão destinados à produção 
agrícola e 285 mil ha são de 
vegetação nativa conservada. 
Há também o componente 
de regularização ambiental, 
334 ha de APP a serem re-

generadas e o componente 
de regularização fundiária, 
como fator chave para in-
clusão dos pequenos produ-
tores de assentamentos no 
sistema econômico. Neste 
cenário, o Programa Culti-
vando Vida Sustentável tem 
um potencial para atingir 
150 mil ha de produção de 
soja responsável, resultando 
em cerca de 540 mil tonela-
das anuais do grão sob dire-
trizes da RTRS. A proposta é 
criar uma área de originação 
verificada (VSA – sigla em 
inglês), em escala, princi-
palmente para o mercado 
europeu. Sorriso possui um 
ambiente favorável, apoia-
do pelo Pacto PCI (Produzir, 
Conservar e Incluir) local, 
uma regionalização da es-
tratégia PCI estadual, lan-
çada em 2015 pelo governo 
de Mato Grosso, com metas 
para os três eixos de atuação.

“A IDH atua para conec-
tar diversos atores apoian-
do a construção dessa visão 
consensuada de desenvolvi-
mento territorial sustentável 
com produção de commodi-
ties em larga escala. Por isso, 
para nós, consolidar esse in-
vestimento em Sorriso é um 

SORRISO | IDH e CAT investem 1,7 milhão de euros para apoiar a produção na região
Foto: Divulgação
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DECISÃO DO TJ

Comerciantes sinopenses não
precisam mais pagar a Tacin

PECUÁRIA

Mercado do boi 
subiu em 5 praças 
nesta semana

Cobrança foi suspensa pelo TJMT 

Para as lavouras de soja está reservada uma área 2,6% maiorAssociação participa do Acrimat em Ação 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas de 
Mato Grosso (FCDL-MT), 
informa que o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT) seguiu o Supremo 
Tribunal Federal e suspen-
deu a cobrança da Taxa de 
Segurança Contra Incêndio 
(Tacin) no estado. Dessa for-
ma, devido à suspensão de 
aplicabilidade de cobrança 
da taxa, os comerciantes de-
vem se atentar e não efetivar 
o pagamento da Tacin ante a 
decisão proferida pelo órgão 
colegiado em Mato Grosso.

A recente decisão pro-
ferida pelo Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJ-MT) – uma 
das instâncias deliberativas 
do Poder Judiciário Estadu-
al, composta por 13 desem-
bargadores – determinando 
a suspensão da cobrança da 
chamada “Taxa de Seguran-
ça Contra Incêndio” (Tacin), 
além de estar na mesma li-
nha de raciocínio do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
que também no ano de 2019, 

SAFRA BRASILEIRA

Produção de grãos 
chega a 251,9 mi
 de toneladas
DA REPORTAGEM

As condições climáticas 
vêm favorecendo as lavouras 
de grãos nas principais regi-
ões produtoras do Brasil. A 
perspectiva é que os níveis 
de produtividade apresen-
tem bom desempenho nesta 
temporada, sobretudo para 
as lavouras de soja e milho 
que impulsionam o volume 
total e devem garantir mais 
um recorde na safra de grãos 
do país. Os números apre-
sentados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) no 6º Levantamento 
mostram produção estimada 
em 251,9 milhões de tone-
ladas, com variação de 4,1% 
sobre a safra passada e ganho 
de 9,9 milhões de toneladas.

A área total, favorecida 
pela boa distribuição de chu-
vas na maioria dos estados, 
deve crescer 2,4%, alcançan-
do cerca de 64,8 milhões de 
hectares. As culturas de pri-
meira safra estão responden-
do por 46,5 milhões de hec-
tares (71,7%), enquanto que 
as de segunda, terceira e de 
inverno, por 18 milhões de 
hectares (28,3%).

Para as lavouras de soja 

DA REPORTAGEM

O cenário é de calma-
ria, com indústrias fazendo 
um balanço de vendas de 
carne da semana anterior e 
traçando estratégias para os 
próximos dias. 

No entanto, a oferta 
comedida de boiadas man-
tém o mercado firme. Das 
32 praças pecuárias pesqui-
sadas pela Scot Consultoria, 
o preço do boi gordo subiu 
em cinco e ficou estável nas 

está reservada uma área 2,6% 
maior, com expectativa de 
boa produtividade. A pro-
dução estimada é de 124,2 
milhões de toneladas e um 
acréscimo de 8%, o que con-
firma mais um recorde na 
série histórica, graças à boa 
distribuição de chuvas, so-
bretudo nos estados do Cen-
tro-Oeste, onde estão adian-
tadas as etapas de colheita.

A produção total do mi-
lho de primeira e segunda sa-
fras é de mais de 100 milhões 
de toneladas, com um cresci-
mento de 0,4% acima da safra 
passada, tendo como estímu-
lo as boas cotações do cereal 
no mercado internacional. 

A estimativa de área 
semeada do milho primeira 
safra é de 4,23 milhões de 
hectares, 3,2% maior que o da 
safra 2018/19. 

Na segunda safra, cuja 
semeadura começou em ja-
neiro e segue ocupando o es-
paço deixado pela colheita de 
soja, o crescimento de área 
deve crescer 2,1%, tendo em 
vista a rentabilidade produ-
tiva e as condições climáticas 
favoráveis. A terceira safra 
está estimada em 1,2 milhão 
de toneladas.

já havia declarado inconsti-
tucional o art. nº 100 da Lei 
Estadual nº 4.547/1982 - que 
institui a Tacin.

“A Procuradoria do Es-
tado determinou a Sefaz que 
não efetue mais a cobrança e 
esperamos que ela não esteja 
sendo cobrada. Falta ainda 
julgar o mérito da ação, mas 
como a liminar foi concedi-

demais no transcorrer desta 
semana.

A oferta de animais 
terminados limitadas tem 
feito com que algumas in-
dústrias ofertem preços 
maiores pela matéria-prima 
para preencher as suas pro-
gramações de abate. Essa é 
a situação da região Norte 
e Sul de Minas Gerais, oeste 
da Bahia, sudoeste de Mato 
Grosso e Paragominas/PA. 
Na média das praças citadas, 
a alta foi de 0,5%.

da por larga maioria dos De-
sembargadores, não vejo ris-
co de alteração, até porque o 
STF já julgou neste sentido. 
Quanto ao TASEG, ainda não 
há julgamento favorável e a 
cobrança permanece”, expli-
cou o advogado da FCDL 
Otacilio Peron.

A cobrança da Tacin foi 
instituída pelo Governo do 

Estado para a prestação de 
“serviços de prevenção, com-
bate e extinção de incêndios 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar (CBM/MT), prestados 
ou colocados à disposição 
de unidades imobiliárias, 
ocupadas ou não”. Desde sua 
criação ela é questionada ju-
ridicamente pelas empresas 
e entidades representativas.

passo importante para alcan-
çar o objetivo de criar uma 
área de originação verifica-
da”, explica a diretora da IDH 
Brasil, Daniela Mariuzzo.

As atividades do Pro-
grama serão desenvolvidas 
pelo CAT, organização for-
mada por produtores de 
soja sob princípios de boas 

práticas e certificação RTRS. 
“Pretendemos, com este Pro-
grama, difundir tecnologias 
que promovam a sustentabi-
lidade e, assim, ampliar ain-

da mais as áreas de lavouras 
com produção sustentável”, 
ressaltou Cristina Delicato, 
assessora de eventos e proje-
tos do CAT.



LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 

VENDAS Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunica-
ção, conhecimento pacote Office; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com 
alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residen-
cial, com experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 
20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h 
às 22h, conhecimento pacote Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento 
em Pacote Office;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concer-
to de refrigeradores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 
01 ano, bom relacionamento interpes-
soal; 
15-Ajudante de motorista, com experi-
ência;
16-Auxiliar de produção, com experiên-
cia;
17-Consultor de vendas, com experiên-
cia;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibili-
dade no período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-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

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. 
Torna público que requere a Secret. Municipal do Meio 
Ambiente - SINOP, Alteração de Razão Social e CNPJ, 
mesma atividade e mesmo endereço e Licença de Ope-
ração (LO), atividade com. atac. de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Rua Colonizador 
Enio Pipino n.º 6791, Setor Ind. Norte, Sinop/MT. CNPJ: 
13.563.680/0012-56. Não EIA/RIMA.

ELISEU LUIZ LUIZ ARPINI (HOTEL E RESTAURANTE 
PARAISO,  inscrita no CNPJ nº 36.382.756/0001-90, tor-
na público que requereu a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SAMA/LRV/MT pedido de Licença Prévia (PL),  
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), do 
processo de licenciamento Nº 2348/2018, de sua empresa 
Hotel e Restaurante Paraiso.

O Sr. HERALDO PEREIRA DE MENEZES, inscrito no CPF 
308.767.291-20 estabelecido na Avenida das Embaúbas, 
Nº 279, Centro, CEP 78550-000, na zona urbana da Ci-
dade de Sinop - MT, torna Público que requereu junto a 
SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT as 
Licenças - Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI 
do CONDOMÍNIO RURAL RECANTO DAS ÁGUAS, loca-
lizada na Zona Rural do Município de Sinop – MT, no As-
sentamento Wesley Manoel dos Santos, Lote N° 473 com 
Área de 888.470,596 m², não foi determinado EIA/RIMA.

A empresa ARTENORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS LTDA, localizada na ROD MT 208 S/N KM 
148 Lote Rural Nº 184/01-A desmembramento, Bairro: 
Comunidade Bela vista, no município de Alta Floresta - 
MT, CNPJ n°: 03.339.139/0005-86 e IE n°: 13.346.440-7, 
torna público que requereu à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente -SEMA o pedido de Renovação da Licença de 
Operação(LO), para atividade de SERRARIA COM DES-
DOBRO DE MADEIRA. Não determinado EIA/RIMA.

EPIONE SAÚDE, CNPJ 36.191.322/0001-02, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente – SMA/LUCAS DO RIO VERDE, a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para a atividade de Atividade odontoló-
gica, Atividades de estética e outros serviços de cuidados 
com a beleza. Empreendimento localizado na Rua Con-
córdia, nº 232 S, município de Lucas do Rio Verde/MT. 
Coordenadas geográficas: 55°55’28.70”W 13° 4’14.46”S. 
Não foi determinado o EIA-RIMA.

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. 

AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AS NASCENTES 
DO RIO TELES PIRES – PRONARIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

A Agência de Proteção as Nascentes do Rio Teles Pires - Pronario, com sede 
nesta cidade, através de seu Presidente, conforme preconiza seu Estatuto, 
CONVOCA para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da 
Entidade, no dia 25/03/2020 as 18:00 horas, em primeira chamada e as 18:30, 
em segunda chamada, com a seguinte pauta:
01 - Prestação de contas.
02 - Alteração do Estatuto.
03 - Eleição e posse da nova Diretoria 2020/2023.
04 - Assuntos diversos.

Sinop, 11 de Março de 2020.

VALDEIR DE SOUZA PEREIRA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 02/2020

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica a 
todos os interessados que realizou no dia 28 de fevereiro de 2020 por meio do 
site www.bllcompras.org.br “PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP ADAPTADA 
A AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECES-
SIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor 
o Licitante: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA inscrita no 
CNPJ N° 18.093.163/0001-21 com valor total de R$ 331.000,00. 

Matupá – MT, 11 de marco de 2020.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 03/2020

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que realizou no dia 02 de março de 2020 por meio do 
site www.bllcompras.org.br “PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE NOVO, 0 
KM, COM CAÇAMBA ACOPLADA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 M³ EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, 
aonde consagrou-se vencedor o Licitante: M. DIESEL CAMINHOES E ONI-
BUS LTDA inscrita no CNPJ N° 07.811.058/0001-64 com valor total de R$ 
899.000,00. 

Matupá – MT, 11 de marco de 2020.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS 

CONCORRÊNCIA N.º 005/2020 

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que venderá, pela maior oferta, imóveis localizado na  
AREA REMANESCENTE DA AREA DE ESPORTE, BAIRRO RESIDENCIAL BEIJA FLOR 
E BAIRRO MÓDULO 2, do Patrimônio Público Municipal, relacionados e discriminados no 
ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 005/2020. 

O Edital da Concorrência n.º 005/2020, do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 11/03/2020, das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS 
E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-
MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de propostas 
designada para o dia 15/04/2020, às 08:00 horas (Horário Local). 

Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas no 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro 
Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.  
Juína-MT, 11 de Março de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEL 

CONCORRÊNCIA N.º 004/2020 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que venderá, pela maior oferta, imóvel localizado no 
LOTE 127 – SEÇÃO CHÁCARAS – PROJETO JUINA, 2º FASE, AREA COM 12,00 
HECTARES, ANTIGO ATERRO SANITARIO, do Patrimônio Público Municipal, 
relacionados e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 004/2020. O Edital 
da Concorrência n.º 004/2020, do qual é parte integrante o presente Aviso de Licitação, 
estará à disposição dos interessados, a partir do dia 11/03/2020, das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E 
LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-
MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de propostas 
designada para o dia 14/04/2020, às 08:00 horas (Horário Local).  Maiores informações 
sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas no DEPARTAMENTO DE 
CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município 
de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 11 de Março de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo - Juína-MT 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020 

Processo Administrativo Licitatório nº 30/2020 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os interessados que 
estará realizando processo licitatório, na modalidade de Tomada de Preço 06/2020. 
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E 
APLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO 
DAMIAN PREVE. 
 
A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, no dia 
27 de março de 2020, sendo às 08:00 hrs (horário local) na sala da CPL.  Os 
interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
informações através do e-mail: licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 
1183/1501 ramal 213.  
    
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 

Santa Carmem/MT, 12 de março de 2020. 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL 

 

SINDICÂNCIA ADM N° 001/2020 - Intimação - Oitiva

A Sra ALICE GONÇALVES DA SILVA – CPF 129.562.464-04. Intimação 

para oitiva referente a Sindicância Administrativa nº. 001/2020, 

designada para o dia 18/03/2020 às 15h00min, no Paço Municipal, sito 

à Av. Brasil, nº 50-NE, centro, nesta cidade de Campo Novo do 

Parecis/MT, podendo estar acompanhado por advogado. Assegurando o 

direito à ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5º, 

inciso LV, da CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Sandro Silvio Cattaneo
Presidente

Nova Mutum - MT, 11 de Março de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 4 
de Março 2020, com início às 14:00hs,  tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e carteiras escolares para atender as Secretarias 
Municipais, das  quais foram vencedoras as empresas: Itens 162921, 
820278, 835695, STILUS MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO 
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o número 05.870.717/0001-08 no valor 
de R$ 91.815,00; Itens 189058, 206308, 824739, 833206, POTÊNCIA 
COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 17.874.189/0001-44 no valor de R$ 22.671,00; Itens 213954, 
213955, 213956, 820726, MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 00.300.400/0001-12 no valor de R$ 
275.800,00; Itens 193170, 824429, 824737, 835694, 836112, GUAPUI 
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
24.321.932/0001-02 no valor de R$ 61.130,00; Itens 833841, 835670, 
836121, CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 10.199.390/0001- 24 no valor de R$ 47.800,00; Itens 820615, 
ECOPLAST FERRAGENS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
22.069.419/0001-32 no valor de R$ 44.010,00; Itens 211676, 212119, 
820623, 820944, 824466, 836028, OLMIR IORIS & CIA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 70.429.956/0001-99 no valor de R$ 105.327,00; 
Itens 165347, 213840, 221464, 833421, 835753, L F COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME 
inscrita no CNPJ sob o número 22.328.534/0001-84 no valor de R$ 
85.953,00. Foram fracassados os itens: 820230.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ NÚMERO 37.465.283/0001-57, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, SOB PROTOCOLO Nº 361740/2019, DAS VIAS DO 
ASSENTAMENTO CASULO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 25 DE MARÇO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER O 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT 
EM CARATER EXCEPCIONAL E DE FORMA PRECÁRIA, CONFORME 
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020. O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (450,00M²) PARA FEIRA DO 
PRODUTOR, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO, 
ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura 
ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 30 DE 
MARÇO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida 
Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá 
ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 
3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

COMUNICADO
Solicitamos que o Senhor Ronaldo Elias Moura portador da 
CTPS nº 29235, série 00013-MT, funcionário da Senhora 
Kallina Sousa Macedo Bortoluzzi CEI nº 800.009.631/88-
3 localizada na estrada W10 S/N no município de Matupá 
- MT que compareça ao nosso departamento pessoal no 
prazo de 72 horas, para receber as verbas rescisórias do 
fim de seu contrato de trabalho rescindido em 05/12/2019, 
disponíveis desde essa data. 12,13,14/03/2020
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Internacional só venceu 
uma vez na Arena rival
DA REPORTAGEM

Nesta quinta-feira (12), 
Grêmio e Internacional, per-
sonagens do maior clássico 
do futebol brasileiro, me-
dem forças em duelo váli-
do pela 2ª rodada da fase de 
grupos da Arena, casa Trico-
lor. Ingredientes não faltam 
para um jogo que promete 
ser épico. O primeiro encon-
tro é na casa do Grêmio, lo-
cal hostil para os Colorados e 
que costuma fazer a diferen-
ça dentro de campo para os 
mandantes.

No estádio inaugurado 
em 2013, os dois gigantes 
do Rio Grande do Sul se en-
frentam 14 vezes, com ampla 
vantagem Tricolor e apenas 
um triunfo do Internacional, 
que aconteceu no longevo 
Gauchão de 2014.

Outro ponto que deixa 
o torcedor Colorado de ca-
beça quente é o quesito bola 
na rede. Nos últimos cinco 
jogos na Arena, a equipe ver-
melha não balançou a rede. 
Por outro lado, o Grêmio 
marcou seis tentos.

Durante o período da 
nova casa, o Grêmio aplicou 
goleadas histórias, como o 
eterno 5 a 0 do Brasileirão de 
2015. A lembrança mais doce 
veio ano passado, quando o 
Tricolor faturou o título es-

GRE-NAL | Em 14 partidas como mandante, o Tricolor foi superado em apenas uma oportunidade

DA REPORTAGEM

A possível eliminação do 
Corinthians na primeira fase 
do Campeonato Paulista as-
sombra o CT Joaquim Grava. 
Vindo de três títulos conse-
cutivos do estadual, o Timão 
é apenas o lanterna do grupo 
D, com 10 pontos em nove 
jogos. Em entrevista coletiva 
nesta quarta-feira, o meio-
-campista Cantillo, um dos 
destaques do time na tem-
porada, comentou sobre o 
momento e falou que uma 
precoce despedida do tor-
neio seria vergonhosa.

“Somos conscientes de 
que não podemos sair na 
primeira fase, seria vergo-

‘SERIA VERGONHOSO’

Cantillo admite pressão
e fala sobre possível
eliminação no Paulista

Foto: Daniel augusto Jr.

Cantillo vem sendo um dos destaques do Corinthians 

nhoso. Depois de três anos 
seguidos conseguindo títu-
los, seria vergonhosa nossa 
eliminação. Todos querem o 
título”, comentou.

O jogador admitiu a 
pressão sobre o elenco, mas 
evitou polêmicas e compar-
tilhou a fase ruim com os 
demais atletas do plantel. 
Segundo ele, somente inten-
sificar o trabalho pode tirar o 
Timão desta situação.

“Pela situação que esta-
mos, pelo clube que estamos, 
sabemos da realidade. Não 
há outro jeito que não seja 
trabalhando. Somos nós que 
temos que ver todos os erros. 
Somos todos responsáveis”, 
finalizou.

tadual em cima do maior ad-
versário.

EVITANDO
EXPULSÃO
O Internacional tem al-

gumas metas para derrubar 
o Grêmio no primeiro clás-
sico gaúcho da fase de grupo 
da Libertadores. A ideia do 
elenco colorado é se apegar 
aos detalhes, já que a tendên-
cia é de um confronto equi-
librado nesta quinta-feira à 
noite, na casa do adversário.

O primeiro cuidado 
será evitar uma expulsão, 
como ocorreu no recente 
jogo entre os times válido 
pelo Campeonato Gaúcho. O 
Internacional perdeu Mus-
to com o cartão vermelho e, 
mesmo no Beira-Rio, acabou 
derrotado na semifinal do 
primeiro turno do Estadual.

“A expulsão penalizou 
nossa equipe. Primeiro é ter 
a cabeça no lugar, nesse tipo 
de jogo precisamos dos 11. 
Se jogamos bem com dez na 
última vez, imaginem como 
teria sido se não tivéssemos 
perdido um jogador”, co-
mentou o meio-campista 
Edenílson, em entrevista co-
letiva.

Outra questão debatida 
no elenco do Internacional 
é a necessidade de melho-
rar o futebol fora de casa. 

Foto: Divulgação

Primeiro Gre-nal pela Libertadores será nesta quinta 

VASCO

Segurança reforçada em treino
com a presença de Campello

ESTADUAL 2020

Zagueiro Ednei retorna ao Cuiabá

Foto: raFael ribeiro

Campello foi ao treino e conversou com o elenco sobre o atraso nos salários 

Foto: Divulgação

Zagueiro está inscrito para a sequência do 
Mato-grossense

DA REPORTAGEM

O presidente Alexandre 
Campello se reuniu com o 
elenco do Vasco, no CT do 
clube, no Rio de Janeiro. 

O mandatário falou com 
os jogadores sobre o empe-
nho da diretoria em buscar 
recursos para quitar o atra-
so nos salários. Por conta 
da presença de Campello, 
a segurança do lado de fora 
do CT foi reforçada, com o 
medo de possíveis protestos 
da torcida. No entanto, ne-
nhum incidente aconteceu 
no local.

A insatisfação com o atra-
so nos salários fez com que 
o elenco decidisse parar de 
dar entrevistas. Somente o 
técnico Abel Braga tem fala-
do com a imprensa antes de 
depois dos jogos.

O Vasco vai a campo nes-

DA REPORTAGEM

O zagueiro Ednei está 
de volta ao Cuiabá. Será a 
terceira vez que o defensor 
vestirá a camisa do Dou-
rado, onde já foi campeão 
mato-grossense, campeão 
da Copa Verde e conquistou 
o acesso na Série C em 2018.

Campeão mato-grossen-
se em 2018, no ano passado, 
Ednei não disputou o Esta-
dual, porém, chegou para a 
disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro, compe-
tição em que foi titular na 

ta quinta-feira contra o Goi-
ás, pela terceira fase da Copa 
do Brasil, pressionado pelos 
recentes maus resultados. 

maioria dos jogos, ao lado 
do zagueiro canhoto Ander-
son Conceição, fazendo no 
total 33 jogos pelo time Au-
riverde na temporada.

No fim do ano, o xerife 
acertou a sua ida para o Gua-
rani, a pedido do gerente de 
futebol, Michel Alves. No 
início de 2020, o zagueiro 
fraturou o dedo do pé di-
reito, mas agora, está total-
mente recuperado e chega 
ao Cuiabá para a sequência 
do Mato-grossense, além 
da Copa do Brasil, Série B e 
Copa Verde.

O próprio técnico Eduardo 
Coudet cobrou o grupo para 
evoluir neste aspecto e apre-
sentar a mesma intensidade 
das partidas no Beira-Rio 
em 2020. “O professor pede 
para jogar em casa e fora da 
mesma maneira. É isso que 
precisamos fazer”, disse.

À DISPOSIÇÃO
O meia Jean Pyerre foi 

o grande destaque da vitória 
deste domingo do Grêmio 
diante do Pelotas pelo Cam-
peonato Gaúcho. O jogador 
voltou aos gramados depois 
de cinco meses em recupe-
ração física e vibrou com a 
oportunidade de atuar cerca 
de 30 minutos.

O longo tempo de re-
cuperação surpreendeu por 
se tratar de uma contusão 
muscular. Mas Jean Pyerre 
prefere deixar os problemas 
de lado e focar em uma nova 
fase na carreira durante a 
temporada 2020.

“Estou muito feliz pela 
vitória, também feliz por 
voltar. Tive que ouvir muitas 
coisas e inverdades. Eu matei 
tudo sozinho, com quem es-
tava comigo. Poder estar jo-
gando bem, e agora é ganhar 
ritmo para construir o que 
fiz ano passado, que não foi 
muito, mas eu vinha em uma 
sequência boa”, afirmou.

A distância da rotina 
de um jogador de futebol 
deixou Jean Pyerre abalado. 
“Foi ruim estar longe dos 
gramados, de deixar de viver 
essa atmosfera, o dia a dia, 
ver o pessoal indo jogar é di-
fícil. Ter que ir para casa ou 

ir para tratar não é fácil, mas 
eu venci”, emendou.

Inicialmente, o técni-
co Renato Gaúcho preten-
de promover a volta de Jean 
Pyerre com cautela no Grê-
mio. Ainda assim, o jogador 
se coloca à disposição para 

ajudar no tão esperado clás-
sico de quinta-feira contra o 
Internacional, pela Liberta-
dores. “A gente quer sempre 
jogar. Se ele precisar que eu 
jogue o tempo inteiro, 30 
minutos ou 5 minutos, estou 
bem”, comentou.

Os cruz-maltinos ainda não 
venceram na Taça Rio e te-
rão pela frente um adversá-
rio que vem se recuperando 

após início de temporada 
irregular. A partida será dis-
putada em São Januário, a 
partir das 20h30.
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DA REPORTAGEM

Em 2020, os Ônibus Lilás 
da Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Cidada-
nia (Setasc-MT) percorre-
rão 26 municípios de Mato 
Grosso. A ação faz parte do 
Programa Ser Mulher e atua 
no combate à violência con-
tra as mulheres.

O primeiro município 
será Poconé. O programa 
atenderá as mulheres da re-
gião entre os dias 16 e 20 de 
março. Já em Santo Antônio 
do Leverger, o ônibus irá 
passar nos dias 23 a 27 de 
março, de onde segue para a 
cidade de Nossa Senhora de 
Livramento, no período en-
tre os dias 30 de março e 3 
de abril.

No mês de maio, o itine-
rário passará por Sorriso e 
Santa Rita do Trivelato, en-
tre os dias 4 a 8; Araputanga 
e Santa Teresinha, de 18 a 22. 
Em junho, a ação atende-
rá Barra do Garças e Santa 
Carmem (1º a 5), Confresa 
e Matupá (15 a 19), São José 
do Xingu e Novo Mundo (22 
a 26). Em julho o programa 
passará em Vera e Nova Xa-
vantina entre os dias 6 e 10, 
Rio Branco de 21 a 24, Juara 
27 a 31. No mês de agosto se-
rão os municípios de Nova 
Marilândia de 10 a 14 e Nova 
Maringá de 24 a 28. Em se-
tembro, Porto Estrela, entre 
os dias 31 de agosto a 4 de se-

tembro e Porto dos Gaúchos 
de 14 a 18.

Nos últimos meses, o ôni-
bus percorrerá sete municí-
pios, entre eles: Primavera 
do Leste entre os dias 28 de 
setembro e 2 de outubro, Ta-
baporã de 5 a 9 de outubro, e 
Juína de 19 a 23 de outubro. 
Em novembro, serão con-
templados os municípios de 
Marcelândia (9 a 13) e Para-
naíta (23 a 27). Para finalizar 
o ano, em dezembro, os mu-
nicípios visitados serão Nova 
Guarita de 30 de novembro a 
4 de dezembro e Reserva do 
Cabaçal de 14 a 18.

A secretária adjunta de Di-
reitos Humanos da Setasc, 
Salete Morockoski, ressalta 
a importância de ampliar o 
trabalho no Estado. 

“O Ônibus Lilás oferece 
um acolhimento para as ví-
timas e informações neces-
sárias para o combate a vio-
lência. A intenção é alcançar 
as mulheres que moram no 
campo, com apoio em aten-
dimentos psicossociais e ju-
rídicos de forma gratuita”, 
completou. 

SERVIÇOS
Pintados na cor lilás, os 

veículos são equipados com 
salas fechadas para garan-
tir privacidade às mulheres, 
com modelo de atendimento 
multidisciplinar com assis-
tência psicossocial e jurídica 
para as vítimas de violência.

Foto: Portal SorriSo

SORRISO

Ranger derruba poste e
motorista abandona veículo

EM SINOP

Sorrisense será ordenado
diácono nesta sexta-feira

PANTANAL

PF confirma que 
avião interceptado
era usado para 
transportar drogas

Acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Avião foi interceptado pela FAB 

Michael Erlo disponibilizou para trabalhar “que o reino 
de Deus seja edificado” 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Um motorista perdeu 
o controle da direção e ar-
rancou um poste de energia 
elétrica ao bater o carro na 
madrugada desta quarta-
-feira (11), na Avenida Brasil, 
em Sorriso.  O condutor, que 
ainda não foi identificado, 
abandonou o veículo com 
as portas abertas após o aci-
dente. Segundo informações 
repassadas pela Guarda Mu-
nicipal, a colisão aconteceu 
por volta de 1h. A suspeita é 
de que o motorista da cami-
nhonete Ford Ranger supos-
tamente trafegava pela ave-
nida sentido à Blumenau e 
perdeu o controle da direção 
antes de bater no poste. O 
trânsito ficou parcialmente 
interditado e uma segurado-
ra fez a remoção do automó-
vel. A equipe da concessio-
nária de energia foi acionada 
para realizar a manutenção 
do poste no local.

SÓ NOTÍCIAS

O seminarista sorri-
sense Michael Erlo, 30 anos, 
será ordenado diácono nesta 
sexta-feira (13), na Paróquia 
São Camilo de Léllis, em 
Sinop, pela imposição das 
mãos e oração consecrató-
ria do bispo diocesano Dom 
Canísio Klaus. A celebração 
eucarística ocorrerá a partir 
das 19h30, na Avenida das 
Palmeiras, no Jardim Prima-
veras.

Erlo iniciou o seminá-
rio em 2013, mas sua histó-
ria com a igreja Católica foi 
iniciada bem antes quando 
ele tinha apenas 10 anos de 
idade e passou a servir como 
coroinha na Matriz da Paró-
quia São Pedro Apóstolo.

“Eu sempre trabalhei 
na igreja, eu cresci na igre-
ja, ajudava nos trabalhos 
pastorais, grupos de jovens, 
equipes de teatro. O fato de 
eu ser ordenado é uma con-
sequência da vida que eu ti-
nha na Igreja. Senti que Deus 
queria mais de mim e fui 

SÓ NOTÍCIAS

Um agente da Polícia 
Federal confirmou que a evi-
dência de transporte de dro-
gas na aeronave interceptada 
pela Força Aérea Brasileira 
(FAB) foi confirmada. No 
entanto, o resultado oficial 
da perícia federal feita nos 
destroços ainda será conclu-
ído. A ação de interceptação 
do avião envolveu aeronaves 
E-99 (Radar) e A-29 Super 
Tucano da FAB, além de todo 
o Sistema de Defesa Aeroes-
pacial Brasileiro ocorreu, no 
último domingo. O avião de 
pequeno porte foi obrigado a 
pousar, a cerca de 180 km ao 
Sul de Cuiabá, na região do 
Pantanal.

Após o pouso, os ocu-
pantes atearam fogo na ae-
ronave que ficou completa-
mente destruída. No local, a 
polícia conseguiu identificar 
vestígios de produto análogo 
à cocaína. A FAB informou 
que a ação, planejada previa-
mente com a Polícia Federal, 
que assumiu as ações junta-
mente com a Polícia Militar 
através do Ciopaer que atuou 
com helicóptero na opera-
ção.

A aeronave suspeita foi 
classificada como tráfego aé-
reo desconhecido, acompa-
nhada pelo E-99 da FAB e, 
em seguida, pelo caça A-29, 
tudo sob a coordenação do 
Comando de Operações Ae-
roespaciais.

Foto: Jana PeSSôa/SetaSc-Mt

Ônibus Lilás percorrerão 26 cidades ao longo do ano 

Programa percorrerá 26 cidades
no combate à violência doméstica
SER MULHER | Entre outras ações, projeto presta assistência jurídica às vítimas de violência doméstica

chamado por Deus para ser 
um futuro padre”, contou o 
jovem sorrisense.

Além da forte atuação 
na Igreja, o seminarista tam-
bém atuou como jornalis-
ta autodidata dos 16 aos 22 
anos, e chegou a trabalhar 
como repórter da TV Sorri-
so (Record TV) por cerca de 
3 anos.

Michael também ini-
ciou o curso de Direito e, em 
2013, decidiu trancar a facul-
dade para ingressar no semi-
nário da diocese de Sinop. 

“Foi uma mudança ra-
dical, mas eu já estava certo 
do que queria. Foi um cha-
mado de Deus para que eu 
pudesse me dedicar e con-
sagrar a minha vida inteira a 
serviço Dele. Deus nos con-
vida e ele precisa de sinais 
entre nós para propagar o 
seu evangelho. O seu reino 
precisa da nossa disposição, 
e do nosso sim”, frisou.

Michael cursou dois 
anos de Filosofia e mais 4 de 
Teologia na Faculdade Cató-

lica de Mato Grosso, em Vár-
zea Grande. 

Após passar por ava-
liação, sob o crivo do bispo 

diocesano de Sinop e de uma 
equipe formativa, o jovem 
sorrisense foi aprovado para 
ser ordenado a diácono.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 12 de março 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Sefaz estuda melhorias para
atendimento no posto fiscal
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A pavimentação da ro-
dovia Cuiabá-Santarém 
alterou totalmente a ro-
tina do posto de fiscali-
zação que a Secretaria de 
Fazenda de Mato Grosso 
(Sefaz/MT) mantém na 
BR-163, na divisa com o 
Pará. A estrutura física 
de atendimento aos ca-
minhoneiros pelos servi-
dores da Sefaz tornou-se 
pequena para o volume 
de veículos que passaram 
a trafegar para o Norte do 
país pela rodovia. O nú-
mero de servidores tam-
bém está aquém da nova 
realidade.

Antes do asfalto, não 
passavam mais do que 
100 caminhões diaria-
mente pelo local. Hoje, 
a média ultrapassa 700. 
No dia 27 de fevereiro de 
2020 foi registrado o re-
corde de movimentação: 
1.632 caminhões.

O Posto Fiscal da Ser-
ra do Cachimbo é o mais 
distante de Cuiabá, en-
tre os seis existentes em 
pontos estratégicos de 
Mato Grosso. Ele fica em 
Guarantã do Norte, a 790 
km da capital. É também 
o que apresenta a menor 
estrutura física e de aten-
dimento.

Com o intuito de me-
lhorar emergencialmente 
as condições de acesso e 
permanência dos cami-
nhões, atendimento aos 
usuários e condições de 
trabalho dos servidores, 

SERRA DO CACHIMBO | Estrutura tornou-se pequena para número de caminhões que passaram a trafegar no sentido Norte
Foto: AdemAr AndreolA

Estrutura ficou pequena para número de caminhões que trafegam sentido Norte 

incluindo alojamentos, o 
secretário adjunto de Ad-
ministração Fazendária 
(SAAF), Kleber Geraldino 
dos Santos esteve por dois 
dias visitando o local. Lá 
ele conversou com ser-
vidores, caminhoneiros 
e também com o senhor 
Armindo Amorim, pro-
prietário de parte da área 
e do imóvel onde está 
instalado o posto. A outra 
parte está na área de do-
mínio do DNIT.

O principal problema 
hoje é o pátio de estacio-
namento dos caminhões, 
onde os motoristas pa-
ram para apresentar a 
documentação das cargas 
transportadas. Muitos es-
tacionam seus caminhões 
às margens da rodovia 
devido ao pequeno espa-
ço para manobras e à não 
pavimentação do pátio.

“Um dos entraves para 
que tomemos medidas 
emergenciais de melho-
rias no local é o fato das 
instalações serem de pro-
priedade particular e o 
Estado não pode fazer 
obras nelas. 

Conversamos com o 
proprietário para che-
gar a um acordo, com ele 
fazendo as obras emer-
genciais, inicialmente no 
pátio, e elas seriam pa-
gas através do aluguel das 
instalações e da área. Já 
existe um projeto nesse 
sentido”, explicou Kleber 
Santos. 

O proprietário do lo-
cal, alegando precisar de 
segurança e garantia no 

investimento, gostaria de 
fazer um contrato de lo-
cação por 10 anos. Uma 
saída para a questão foi 
discutida pelo secretário 
adjunto e por servido-
res da SAAF.“Creio que 
em breve vamos resolver 
o problema do Posto da 
Serra do Cachimbo, me-
lhorando as condições 

para motoristas e servi-
dores. Essa é uma deter-
minação urgente do se-
cretário Rogério Gallo. 
Da forma como está é que 
não pode e não vai ficar’, 
aponta Kleber Santos.

MOMENTO
HISTÓRICO
No dia 14 de feverei-

ro passado, o presidente 
Jair Bolsonaro e os gover-
nadores Mauro Mendes 
(MT) e Hélder Barbalho 
(PA) inauguraram os 51 
km de asfalto que falta-
vam para completar a 
pavimentação dos 1.780 
kms, ligando a capital e 
o norte mato-grossense 
até Santarém e, principal-

mente, ao porto de Mi-
ritituba, em Itaituba/PA, 
na margem direita do Rio 
Tapajós. O asfaltamento 
completo da Cuiabá-San-
tarém muda em grande 
parte o eixo de saída de 
produção mato-grossen-
se, deixando de ser prefe-
rencialmente para o Sul e 
rumando ao Norte.


