


    

Essenciais na linha de frente do combate à 
Covid-19 em todo o mundo, enfermeiros e en-
fermeiras enfrentam desafio extra no Brasil. Os 
dados mais recentes do Conselho Federal de En-
fermagem apontam que as mortes desses profis-
sionais oficialmente confirmadas e suspeitas so-
mam 108 no país, com 4.128 contaminados até 
12 de maio, a maior parte em São Paulo. Trata-se 
de números que não podem ser tidos como nor-
mais, mesmo em tempos de pandemia.

O Brasil responde por 38% dos óbitos glo-
bais dessa categoria, segundo o Conselho Inter-
nacional dos Enfermeiros. Nesse quesito supera, 
inclusive, os EUA, onde o total de casos fatais na 
população é maior que o nosso —mas não mais 
de 27 médicos e enfermeiros foram levados pela 
doença.

Os dados alarmantes refletem a constante 
insegurança ocupacional a que são submetidos 
esses profissionais no país. Enquanto sobe a cur-
va de contaminação pelo novo coronavírus, per-
manece a precariedade das condições de traba-
lho no setor de saúde —resultante de restrições 
orçamentárias, sim, mas também de gestão de-
ficiente.

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 
enfermeiros estão entre os servidores da saúde 
que continuam trabalhando sem receber salários 
em diversas unidades. Com análises caso a caso, a 
categoria mereceria constituir exceção na correta 
proposta do governo federal de suspensão de re-
ajustes de vencimentos do funcionalismo —uma 
contrapartida necessária ao socorro financeiro da 
União aos governos subnacionais.

Há mais problemas a enfrentar além da re-
muneração, contudo. Faltam ainda aos profissio-
nais de enfermagem, em muitos locais, o míni-
mo essencial para o combate à pandemia, como 
o acesso a máscaras de proteção e outros equipa-
mentos de proteção individual.

Outras medidas devem incluir escalas de 
trabalho que isolem, na medida do possível, as 
unidades de atendimento de casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 das demais, para evitar 
contaminação. Colocar enfermeiros e enfermei-
ras sob maior ameaça tão somente contribuirá 
para o agravamento da crise sanitária já instala-
da. Protegê-los se faz essencial na pandemia, mas 
também depois dela.
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Enfermeiros sob risco
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NA PANDEMIA
Em meio ao aumento rápido de casos do 

novo coronavírus em Mato Grosso, o esta-
do permanece com índices baixos de iso-
lamento social, segundo dados da empresa 
de tecnologia In Loco. Nesta semana, so-
mente 37,6% da população permanecia em 
isolamento. Com este número, Mato Grosso 
ficou à frente apenas de três estados. Por 
outro lado, Mato Grosso viu nesta semana o 
aumento de casos e óbitos. Ao todo, são 857 
casos confirmados e 27 mortes.

SEM LICITAÇÃO
O secretário de Estado de Saúde, Gilber-

to Figueiredo, publicou uma dispensa de li-
citação para contratação de uma empresa, 
ao custo de R$ 9,1 milhões, para o Hospital 
Metropolitano de Várzea Grande. Segundo 
a publicação, o objetivo da dispensa é para 
contratação emergencial para prestação de 
serviços de gerenciamento técnico, admi-
nistrativo, fornecimento de recursos hu-
manos, recursos materiais, equipamentos 
novos, medicamentos e insumos farmacêu-
ticos, para o funcionamento de 30 leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o 
hospital.

AFAGOS DE ALIADO
Com Várzea Grande contemplada com a 

ampliação do Hospital Metropolitano e com 
a assinatura da ordem de serviço para obra 
do Centro de Inovação do Parque Tecnoló-
gico, o senador Jaime Campos foi só elo-
gios a Mauro Mendes. Para ele, o colega de 
partido pode ser visto como “duro” em al-
gumas questões, tem qualidades e defeitos, 
mas busca a melhor forma de conduzir seu 
mandato e aplicar o dinheiro público. “De 
onde vem o dinheiro para essas obras? Isso 
é questão de gestão, do trato com a coisa 
pública, que está permitindo o Estado fazer 
enfrentamentos”, disse.
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“Outras medidas devem incluir escalas de 
trabalho que isolem as unidades de atendi-
mento de casos suspeitos ou confirmados 
de Covid-19 das demais, para evitar conta-
minação

“ Uma arara foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros presa entre o ra-
diador e a lataria de um caminhão domingo, na BR-364, em Rondonó-
polis. Os bombeiros foram acionados pelo motorista do caminhão, que 
informou que pouco antes de chegar na empresa em que trabalha havia 
atropelado duas araras que atravessavam a rodovia. Ele contou que viu 
quando uma delas voou, mas não viu a outra. Ele seguiu viagem e, ao 
parar o caminhão no pátio da empresa, ouviu a arara gritar. Os bombei-
ros conseguiram capturar o animal, que tinha um pequeno ferimento 
na asa direita e estava assustado.

No atual momento político do Brasil, tenta-se 
a fórceps implantar um regime presidencialista 
plebiscitário com objetivo de enfraquecer as ins-
tituições que formam a estrutura do Estado Brasi-
leiro, desqualificando os seus servidores públicos 
e, principalmente os agentes políticos dos demais 
Poderes.

Temos no Brasil, no âmbito dos Poderes Exe-
cutivos federal, estaduais e municipais e nos Po-
deres Legislativo, Judiciário e Ministério Público, 
o denominado Sistema Complementar de Saúde 
do Servidor Público. Seja na modalide de autoges-
tão, de contratação de planos de saúde privados 
pelo ente público ou Auxílio Saúde pago individu-
almente, com um limite de teto, mediante compro-
vante de gastos com saúde.

Como exemplo emblemático, observa-se que 
os próprios servidores do Ministério da Saúde não 
utilizam o SUS. Basta verificar o Manual de Orien-
tações aos novos servidores, na sua página 33: 
“Assistência de saúde: serão concedidas ao servi-
dor público as seguintes opções: Adesão a um dos 
planos de saúde que o Ministério possui convênio, 
que são a GEAP, o CAPE- SAÚDE (CAPESESP) e a 
Aliança, ou o ressarcimento, conforme uma tabela 
de valores, no caso de o servidor não optar pela 
adesão a um dos planos de saúde oferecidos e ser 
titular de plano de saúde particular”. Nesta mes-
ma opção administrativa já praticada em outros 
órgãos estatais de prevenção e cuidado com a saú-
de laboral de membros e servidores, no Ministério 
Público do Estado de Mato resolvi baixar o Ato Ad-
ministrativo 924/2020/PGJ, da Procuradoria Geral 
de Justiça, instituindo uma Ajuda de Custo para 
despesas com saúde aos servidores e membros 
da instituição, no valor de R$ 500 aos servidores e 
de R$ 1 mil aos promotores e procuradores, men-
salmente, mediante comprovação de gastos com 
esse fim. O referido Ato Administrativo tem como 
lastro o artigo 32 da Lei 9.782, de 19 de julho de 
2012, e o fiz exatamente neste momento não como 
um “Vale COVID” - como jocosamente vem sendo 
chamado - , mas sim porque já estava previsto no 
nosso orçamento de 2020. Com isso, estávamos 
promovendo igualdade de tratamento ao MPMT 
em relação aos outros Ministérios Públicos e ór-
gãos públicos, como já dito, e por ser um pleito le-
gítimo do sindicado dos servidores (Sindsemp) e 
da associação dos membros da nossa instituição 
(AMMP).

O Ministério Público mato-grossense tem 
consciência e responsabilidade do seu dever 
constitucional, principalmente neste momento 

de pandemia, tomando medidas para evitar o alas-
tramento da doença e carreando recursos por meio 
de TACs e Acordos de Leniência encaminhados ao 
Judiciário, parceiro do sistema de Justiça neste 
combate.

Em pouco mais de um mês já destinamos mais 
de R$21 milhões ao Fundo Estadual de Saúde e ou-
tros R$ R$ 15 milhões ao Fundo Penitenciário para 
enfrentamento à pandemia e outras ações. Este 
ano temos ainda a previsão de recuperar somente 
pelo CIRA (Comitê Interinstitucional de Recupera-
ção de Ativos) a cifra de R$264.827.474,69.

Aos que criticam e argumentam que o Minis-
tério Público deveria repassar saldos do seu or-
çamento para ajudar no combate à pandemia, in-
formo que já fizemos cortes drásticos nos nossos 
investimentos e no custeio pela possível redução 
da arrecadação do Estado, mas isso não impede 
que utilizemos recursos para valorizar a saúde dos 
membros e servidores.

Todos os poderes também o fazem de alguma 
forma. A título de exemplo, temos o MT/Saúde, que 
contempla servidores do Executivo estadual. Seria 
razoável que o Estado o fechasse imediatamente 
para destinar os recursos ao Fundo Estadual de 
Saúde? A título de esclarecimento ainda, o próprio 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 
está regulamentando sistema complementar na 
área da saúde e já conta com Nota Técnica favorá-
vel do Colégio Nacional dos Procuradores de Justi-
ça –CNPG. Inclusive, alguns o recebem nos respec-
tivos órgãos de carreira, sejam do Ministério ou do 
Judiciário.

Por outro lado, é o momento de revalorizar o 
SUS e termos um Estado forte na educação, segu-
rança pública e, principalmente na saúde, mesmo 
num modelo de economia liberal, como desejam 
alguns. Caso o Congresso Nacional mude o sis-
tema, de forma que nenhum servidor público, do 
Presidente da República, Ministros do Supremo, 
Procuradores da República, Senadores, Deputados 
Federais e Estaduais, Governadores, Prefeitos, Ve-
readores e demais servidores disponham de verba 
pública para o Sistema Complementar de Saúde, 
estaremos, aí sim, de forma linear dando o mesmo 
tratamento aos servidores públicos brasileiros.

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA É PROCU-
RADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

Auxílio Saúde não é privilégio

JOSÉ ANTÔNIO BORGES
No formato errado
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o Acrobat, o que teria sucesso se o ar-
quivo fosse originário de um editor de 
textos ou de PDF. Não deu certo.

Como sei que erros podem aconte-
cer com qualquer um retornei o e-mail 
avisando sobre o problema. Alguns 
minutos depois recebi novamente a 

mensagem, com o mesmo 
arquivo e um texto dizendo 
“testa agora e vê se dá cer-
to, pois não sei como faz 
essas coisas”. Como a vaga 
em questão é para suporte 
de sistema e conhecimen-
tos em informática são pré-
-requisitos indispensáveis, 
o candidato se distanciou 
de forma meteórica da vaga. 

Porém voltei a avisar sobre o proble-
ma.

Na sequência ele me pergunta se 
não poderia ser “uma foto da tela do 
computador com o currículo enviada 
via WhatsApp”. Preferi agradecer e 
dispensar.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Recentemente abri uma vaga para 
contratação de colaborador, em um 
dos segmentos que atuo. A função dis-
ponibilizada, de suporte de sistema, 
exige conhecimentos intermediários 
em informática e, claro, algum conhe-
cimento em rotinas administrativas. 
Não exigi experiência 
prévia, porém o conhe-
cimento é, logicamente, 
imprescindível.

Tenho recebido, des-
de a publicação da vaga, 
vários currículos, mui-
tos deles não atingin-
do o básico solicitado. 
Alguns candidatos, in-
clusive, não têm qual-
quer familiaridade com informática, 
mas, segundo dizem, estão dispostos 
a aprender. Entendo o “tiro” dado, em-
bora não tenha como levar a ideia do 
camarada em frente.

Um caso em especial me chamou 
a atenção: um candidato, no corpo do 
e-mail, informou ter amplo conheci-
mento em informática e estar “pronto 
para a vaga”. O currículo, porém, che-
gou em formato DAT, algo “genérico” 
que pode, em linhas gerais, ser “qual-
quer coisa”.

Imaginei que pudesse ser algu-
ma falha no salvamento do arquivo e 
tentei, então, abrir com o Word e com 
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Na semana passada o Diá-
rio do Estado MT, trouxe a 
informação de que o vere-
ador Leonardo Visera (Pa-
triota), havia questionado o 
contrato entre a prefeitura 
de Sinop e a empresa goia-
na Filgueira Prestação De 
Serviços LTDA – ME, para 
confecção e instalação de 
38 placas de sinalização no 
município. A reportagem 
entrou em contato com o 
secretário municipal de 
Trânsito Hermann Friede-
rich que confirmou a quan-
tidade de placas e o valor 
total pago pelo serviço que 
foi de R$ 125.000,00.

“Foram compradas 38 pla-
cas. A aquisição foi da placa, 
o poste de sustentação, mais 
grosso, mais robusto, com 
seis metros e meio, com o 
braço estendido em duas 
partes e mais a instalação 
da placa. Por R$ 3.300,00 o 
conjunto, que somados, ao 
todo dá R$ 125.400,00”, ex-
plicou Friederich.

Sobre a realização do pa-
gamento realizado pela 
prefeitura à empresa goia-
na, dados apresentados no 
Portal da Transparência 
indicam que o pagamento 
de R$ 125.400,00 foi reali-
zado no dia 29 de outubro 
de 2019, tendo a entrega 
dos produtos com a instala-
ção na primeira semana de 
maio de 2020, seis meses 
depois.

O problema é que, de 
acordo com a Lei n. 4.320, 
em seu art. 62, diz que O 
pagamento da despesa só 
será efetuado quando or-
denado após sua regular li-
quidação. Além disso, o art. 
65, inc. II, c, da Lei de Lici-
tações, proibi a antecipação 

CONTRATO DAS PLACAS | A prefeitura teria pago de forma antecipada pelo serviço das placas, o que é ilegal

Pagamento ocorreu seis meses antes da entrega 

SORRISO

Iniciada 3ª fase 
da Campanha de 
Vacinação Contra Gripe

Professores estão no público-alvo da campanha 

Cerca de 50 milhões serão beneficiadas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Começou ontem (18) 
em Sorriso, a 1ª etapa da 
3ªfase da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Gripe. 

O público alvo nesta 
fase são as pessoas com defi-
ciência, crianças de seis me-
ses a menores de seis anos, 
gestantes e mães no pós-
-parto (até 45 dias), os pro-
fessores das escolas públicas 
e privadas e os adultos de 55 
a 59 anos de idade.

Para a vacinação nesta 
etapa, as mulheres no perí-
odo até 45 dias após o par-
to, devem apresentar do-
cumento que comprove o 
puerpério (certidão de nas-
cimento, cartão da gestante, 
documento do hospital onde 
ocorreu o parto, entre ou-
tros) durante o período de 
vacinação. Já os professores 
deverão levar um documen-
to que comprove o vínculo, 
(crachá, carteira profissional 
ou holerite). Os adultos de 55 
a 59 também deve levar do-
cumento para comprovação 
da idade. Todos devem levar 
o cartão de vacina.

“Reforçamos a impor-
tância de mantermos as me-
didas de proteção contra o 
Coronavírus, usar máscara, 

manter o distanciamento de 
no mínimo 1,5 metros, usar 
álcool em gel, evitar contato 
físicos com as pessoas e aglo-
meração”, pontuou o secre-
tário de Saúde e Saneamento 
Luis Fábio Marchioro.

Sorriso já contabiliza 
11.780 doses recebidas, já fo-
ram imunizados 122,27% da 
meta dos idosos e 112,06% 
da meta dos trabalhadores 
de saúde e as forças de segu-
rança, também já superou a 
meta.

A escolha dos grupos 
prioritários para a vacinação 
contra a gripe segue reco-
mendação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
Essa definição também é res-
paldada por estudos epide-
miológicos e pela observa-
ção do comportamento das 
infecções respiratórias, que 
têm como principal agente 
os vírus da gripe. São prio-
rizados os grupos mais sus-
cetíveis ao agravamento de 
doenças respiratórias.

Todas as unidades de 
saúde receberam doses. 
Quaisquer dúvidas podem 
ser esclarecidas no número 
150, a ligação é gratuita. A 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe segue 
até o dia 5 de junho e a meta 
é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos.

Foto: A. CArneiro
Foto: MArCelo CAMArgo/AgênCiA BrAsil

Sinop: Indícios de pagamento irregular

Foto: DivulgAção

roneir CorreA

CPI DA COVID-19

Oposição quer CPI contra Emanuel em Cuiabá

AUXÍLIO EMERGENCIAL

CEF inicia pagamento da segunda parcela

Dez vereadores assinaram o documento 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O grupo de vereadores 
que marcam a oposição ao 
prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB), em Cuiabá estão 
querendo abrir uma Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito para investigar supostas 
irregularidades em contratos 
com dispensa de licitação 
em combate ao novo coro-
navírus. 

Líder do movimento, o 
vereador Abílio Júnior (Po-
demos) aponta diversas su-
postas irregularidades. Uma 
delas é a contratação por R$ 
840 mil de drones para o 
monitoramento de desinfec-
ção de condomínios na capi-
tal do estado. O parlamentar 
também questiona a dispen-
sa de licitação na contratação 
da empresa de higienização 
e desinfecção com cami-
nhões-pipa, que segundo o 
vereador, não é encontrado 
no Portal da Transparência 
do município. “O mesmo 
não se encontra no portal 
Transparência e pouco se 
sabe da execução e custo do 
serviço, sendo assim, se faz 
necessário investigar”.

No documento que 
pede a abertura da investiga-
ção, é citado também que a 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica Fe-
deral começou a pagar desde 
ontem (18) a segunda parce-
la do auxílio emergencial de 
R$ 600. Ao todo, cerca de 
50 milhões de pessoas estão 
inscritas no programa. O 
benefício é pago para traba-
lhadores informais e pessoas 
de baixa renda, inscritos do 
cadastro social do governo e 
no Bolsa Família.

O calendário está divi-
dido conforme as datas ha-
bituais de pagamento para 
quem integra o Programa 
Bolsa Família e de acordo 
com o mês de nascimento 
para as demais pessoas que 
têm direito a receber o be-
nefício.

Os primeiros a receber 
são os beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família com 
Número de Inscrição Social 
(NIS) final 1. Amanhã será a 
vez dos beneficiários com 
NIS final 2. 

O crédito segue sendo 
feito nessa ordem, de um 
NIS por dia, menos no fim 
de semana, até o número 
zero, que será pago no dia 29 
deste mês. São 1,9 milhão de 
pessoas recebendo o auxílio 
diariamente e podendo sacar 
o benefício pelo cartão do 
Bolsa Família, segundo o Mi-
nistério da Cidadania.

A partir de amanhã (20), 
começa o crédito nas contas 
sociais digitais da Caixa para 
as pessoas que nasceram nos 
meses de janeiro e feverei-
ro e que não estão no gru-

do pagamento sem a cor-
respondente contrapres-
tação do fornecimento de 
bens ou execução de obra 
ou serviço.

Ou seja, para o poder pú-
blico poder ter efetuado 
o pagamento, a prefeitura 
de Sinop precisaria se cer-
tificar de que o serviço ti-
vesse sido feito, mas como 
já apresentado na reporta-
gem, o pagamento foi liqui-
dado em 29 de outubro de 
2019, sendo que a entrega 
e instalação das placas só 
ocorreu na primeira sema-
na de maio de 2020. Uma 
diferença de seis meses en-
tre o pagamento efetivado 
pela prefeitura e a entrega 
do serviço.

De acordo com os trami-
tes legais, a ordem de pa-
gamento só pode ser feita 
após a comprovação em 
conduto de que o serviço 
tivesse sido entregue, o que 
só ocorreu quase meio ano 
depois. Sendo assim, ou o 
pagamento foi feito sem a 
apresentação do documen-
to ou foi apresentado um 
falso documento de entrega 
e instalação das placas.

Ao pesquisar no Portal 
da Transparência a repor-
tagem do Diário do Estado 
MT não encontrou a nota 
fiscal, documento funda-
mental para efetivar o pro-
cesso de pagamento do ser-
viço. 

REQUERIMENTO
O vereador Visera, na ses-

são da Câmara de ontem 
(18), protocolou um reque-
rimento destinado à pre-
feitura de Sinop para obter 
esclarecimentos sobre a fal-
ta de documentos no Portal 
da Transparência. “Entre as 
dúvidas que temos, está o 
fato de a prefeitura ter efe-

po do Bolsa Família. No dia 
seguinte, o pagamento será 
para quem nasceu em mar-
ço e abril, e assim por diante, 
saltando o domingo (24).

Nas redes sociais, o 

presidente da República, 
Jair Bolsonaro, comentou o 
pagamento como “parte da 
grande rede de proteção so-
cial montada pelo governo 
em 45 dias”.

prefeitura já recebeu do Go-
verno Federal R$ 23 milhões 
para utilização exclusiva no 
combate à pandemia, além 
de outros R$ 2 milhões de-
volvidos pela Câmara de seu 
duodécimo, mas que até o 
momento Emanuel Pinheiro 
não apresentou a compra de 
nenhum respirador, muito 
menos a abertura de novos 
leitos de UTI. “Contudo, até 
o presente momento o pre-
feito não apresentou à socie-
dade nenhum novo leito de 
UTI, não apresentou compra 
de respiradores e não apre-
sentou em portal da transpa-
rência onde teria sido gasto 
este valor do Governo Fede-
ral”, afirmou o vereador.

Ao todo dez vereadores 
já assinaram o pedido de ins-
talação da CPI para investi-
gar as suspeitas.

POLITICAGEM?
O prefeito Emanuel 

Pinheiro, classificou como 
politicagem a tentativa de 
criação de uma CPI. “É lógi-
co que é politicagem. Esses 
recursos ainda nem foram 
gastos direito. E eles serão 
fiscalizados pelo Tribunal 
Contas ou pelo Ministério 
Público. Pelo amor de Deus! 
Eu quero união de todos”, 
disse o prefeito na manhã de 

ontem em entrevista à rádio 
Vila Real.

Pinheiro disse que o 
momento é de união, e que 
situação e oposição devem 
realizar ações em conjunto 
para o combate ao novo co-
ronavírus.

“É hora de união, não 
hora de política. A oposição 
faz parte, mas vamos nos 
unir. Nunca a cidade preci-
sou tanto da união de todos e 
da maturidade das forças po-
líticas em defesa de um bem 
comum”, afirmou.

tuado o pagamento deste 
serviço de forma anteci-
pada. As informações que 
obtivemos através do Portal 
Transparência é que o pa-
gamento foi efetuado ainda 
no ano passado. Queremos 
confirmar essa informação 
através de documentos ofi-

ciais que o executivo nos 
enviará”, disse Visera ao Di-
ário do Estado MT.

A falta de clareza nos 
documentos, causou es-
tranheza também no par-
lamentar que pede esclare-
cimentos. “Essa adesão de 
ata nos deixou com muitas 

dúvidas que ainda não fo-
ram respondidas. No Portal 
Transparência da prefeitu-
ra, falta alguns documentos 
fundamentais para que es-
ses questionamentos sejam 
sanados. Por isso encami-
nhamos esse requerimento, 
pedindo que o executivo 

nos envie cópia de todo o 
processo de adesão à Ata da 
Prefeitura de Anápolis, Goi-
ás, também todo o processo 
de pagamento efetuado em 
razão deste contrato e nos 
informe o dia de instalação 
desses postes e das placas 
indicativas”, concluiu.
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SOJA

MT: agricultores já venderam
quase 40% da próxima safra

CANA

MT deve ofertar maior produção da década

Ritmo recorde também é registrado na comercialização de 
milho 

DA REPORTAGEM

As vendas antecipa-
das da safra 2020/21 estão 
em ritmo recorde em Mato 
Grosso. 

Tanto as negociações de 
soja quanto as de milho su-
peram as médias históricas 
para o período e mostram 
que os agricultores estão en-
xergando – e aproveitando – 
oportunidades no mercado, 
proporcionadas principal-
mente pela valorização do 
Dólar frente ao Real.

O cenário atrativo – na 
avaliação de muitos – elevou 
a negociação da safra futura 
de soja para 37,25% do volu-
me previsto para ser colhido 
no estado no ano que vem, 
estimado em 34,7 milhões de 
toneladas. Ou seja, quase 13 
milhões de toneladas da ole-
aginosa já foram vendidos.

Para ter ideia de como 
o ritmo é intenso, nesta mes-
ma época do ano passado 
“apenas” 12,35% da produção 
(do ciclo 2019/20) estavam 

DA REPORTAGEM

Se a projeção de 496,1 
toneladas do produto se 
confirmar, será o maior 
volume da década no Esta-
do, atrás apenas do recorde 
histórico do ciclo 2006/07, 
quando foram 545,9 tone-
ladas. Para atingir a estima-
tiva do 1º Levantamento da 
Safra 2020/21 de Cana-de-
-açúcar, divulgado ontem, 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
das mais de 16,96 milhões 
de toneladas da matéria-
-prima, 21,9% da cana será 

negociados. A diferença fica 
ainda maior na comparação 
com a média histórica para 
o período, que é de 7,41% co-
mercializados.

De acordo com o Imea, 
o preço ponderado de ne-
gociação até aqui (que traça 
uma média desde o início 
das vendas) gira em torno de 
R$ 81,39 a saca. Cerca de R$ 
20 acima dos valores regis-
trados há um ano.

No milho a antecipação 
surpreende ainda mais. En-
quanto a colheita da segunda 
safra ainda começa a dar os 
primeiros passos no estado, 
as vendas do grão que só vai 
ser plantado no ano que vem 
estão pra lá de adiantadas. 
Os agricultores negociaram 
nada menos que 29,47% da 
produção prevista! Isso equi-
vale a mais de 9,6 milhões de 
toneladas.

Nunca a comerciali-
zação da segunda safra co-
meçou com tamanha ante-
cedência em Mato Grosso. 
Segundo o Imea, diante das 

transformada em açúcar e 
78,1% em etanol.

Mesmo prevalecendo 
a característica de uma sa-
fra ‘alcooleira’ – conforme 
jargão do setor usineiro – 
há elevação na quantidade 
de cana destinada ao açú-
car – 4,5 pontos percentuais 
na comparação com a safra 
passada, quando 17,4% da 
produção virou açúcar – e 
redução na matéria-prima 
que vai se transformar em 
biocombustível, passando 
de 82,6% da produção para 
78,1%. Nessa comparação 
anual, vale destacar que a 

produção da cana no Estado 
encolheu 3,9%, passando de 
17,05 milhões de toneladas 
para 16,96 milhões.

No país, conforma a 
Conab, há um indicativo cla-
ro de que haverá mais oferta 
de açúcar neste novo ciclo, 
iniciado em grande parte 
em abril. A expectativa é de 
que sejam produzidas 35,3 
milhões de toneladas, cres-
cimento de 18,5% em relação 
ao da última safra e que teve 
encerramento em março. O 
boletim prevê uma colheita 
de 630,7 milhões de tone-
ladas de cana, volume que 

aponta para uma diminui-
ção de 1,9% com referência à 
safra 2019/20.

Conforme dados da 
Conab, o novo ciclo estadual 
ocupa 215,2 mil hectares. A 
colheita fechou março com 
as atividades em compasso 
de espera em razão das re-
centes variações nos preços 
comerciais, especialmente 
do etanol, que até algumas 
semanas atrás demonstra-
va aspecto de alta, mas que, 
com as oscilações mercantis 
do petróleo, sofreu impac-
to importante nos últimos 
dias.

Menor tarifa poderia ampliar competitividade do produto

Usinas querem redução do ICMS
nas operações interestaduais
DA REPORTAGEM

As indústrias de etanol 
ainda esperam alguma me-
dida de socorro do Governo 
Federal para minimizar os 
efeitos causados pela pande-
mia da Covid-19. Apesar da 
frustração com a demora de 
uma resposta definitiva de 
Brasília, o setor mantém a 
esperança de que será aten-
dido, mesmo que parcial-
mente.

Já está “claro” que das 
três principais solicitações 
feitas à União (redução do 
PIS/Cofins, elevação da CIDE 
sobre a gasolina e a conces-
são de linhas de créditos “ba-
ratas” para a ampliação dos 
estoques do produto) apenas 
a terceira parece ter chances 
de sair do papel.

Em meio a este cenário 
incerto e desafiador, as usi-
nas em Mato Grosso tentam 
convencer a Secretaria Esta-
dual de Fazenda a antecipar 
a redução de 1 ponto per-
centual no ICMS incidente 
nas vendas do etanol hidra-
tado para outras regiões do 
país. Hoje, a alíquota nestas 
operações é de 6%. A medida 
tornaria mais competitivo o 
combustível produzido no 
estado, “facilitando” a sua 
entrada em outros estados.

Presidente da União 
Nacional do Etanol de Milho 
(UNEM), Guilherme Nolasco 
explica que a redução está 
prevista em uma resolução 

do Conselho Deliberativo 
dos Programas de Desen-
volvimento de Mato Grosso 
(CONDEPRODEMAT).

“A cada crescimento de 
400 milhões de litros de eta-
nol vendidos para fora do es-
tado, haverá a redução de 0,5 
ponto percentual na alíquo-
ta do ICMS. Esse benefício 
está limitado ao corte de no 
máximo 1 ponto percentual, 
mediante ao crescimento de 
800 milhões de litros. Cer-
tamente esse volume será 
atingido este ano. É uma 
oportunidade do Governo 
dar mais competitividade ao 
produtor de etanol de Mato 
Grosso, antecipando um be-
nefício que já está previsto”, 
argumenta.

Diretor-executivo do 
Sindicato das Indústrias Su-
croalcooleiras de Mato Gros-
so (Sindalcool-MT), Jorge 
dos Santos diz que o estado 
deve produzir cerca de 3,7 
bilhões de litros de etanol na 
safra 2020/21, que começou 
no mês de abril.

O volume é muito su-
perior ao registrado na úl-
tima safra, que ficou em 2,5 
bilhões de litros. O proble-
ma, segundo ele, é que o 
consumo dentro do estado 
é pequeno, gira em torno de 
1,2 bilhão de litros. Ou seja, 
será preciso vender 2,5 bi-
lhões de litros para outros 
estados, o que reforça a im-
portância estratégia da redu-
ção do ICMS nestas vendas.

ETANOL | Setor pede antecipação do corte da alíquota que está previsto para o ano que vem
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Neste ciclo as lavouras ocupam cerca de 5,2 milhões de hec-
tares no estado 

MÁQUINAS NO CAMPO

Começa a colheita do
milho segunda safra
DA REPORTAGEM

Já tem agricultor ini-
ciando a colheita do mi-
lho segunda safra em Mato 
Grosso. Em alguns municí-
pios da região Médio Norte, 
as máquinas começaram a 
fazer barulho. Na fazenda 
Santa Cecília, em Nova Mu-
tum, o agricultor Clairton 
Pavlak começou uma jorna-
da que deve se estender até 
o fim de junho na proprieda-
de. Ele plantou 1,8 mil hecta-
res de milho nesta safra.

Apenas os talhões plan-
tados na primeira quinzena 
de janeiro estão prontos ago-
ra. Representam cerca de 15% 
da área total. Neste primeiro 
dia de trabalho, a máqui-
na colheu 20 hectares, com 
produtividade média de 120 
sacas cada um. Pavlack espe-
ra fechar a safra com média 
entre 100 e 115 sacas por hec-
tare, desempenho inferior 
ao do ano passado, quando 
colheu 140 sacas em média. 
A menor expectativa é resul-

tado da seca, que durou 23 
dias na propriedade.

Em Nova Ubiratã, a co-
lheitadeira trabalha na Fa-
zenda Mundo Novo. A área 
que está pronta é irrigada. 
São 200 hectares. Metade 
foi colhida, com produtivi-
dade média de 160 sacas por 
hectare. De acordo com o 
agricultor Fagner Carlott, os 
outros mil hectares, que não 
estão debaixo do pivô, de-
vem produzir menos.

Nesta safra os agriculto-
res plantaram ao todo cerca 
de 5,2 milhões de hectares 
de milho em Mato Grosso, 
6,9% a mais do que no ciclo 
passado.

 Apesar dos impactos da 
seca, que comprometeram o 
potencial produtivo em vá-
rias fazendas, a previsão de 
safra recorde permanece. 
A produção deve passar de 
32,71 milhões de toneladas 
do grão, quebrando o recor-
de alcançado na última safra, 
que foi de 32,26 milhões de 
toneladas.
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oportunidades, “os produ-
tores aproveitaram os bons 
preços do mercado (média 
de R$ 29,21/sc, 1,20% maior 

que no mês anterior) para 
fechar negócios e garantir 
parte do custeio da próxima 
temporada”.



MOCELLIN AGROCOMÉRCIO DE INSUMOS LTDA – 
CNPJ: 18.253.000/0003-20, localizada na Av. Engenheiro 
José da Silva Tiago, nº 140-W, Bairro Água Clara, muni-
cípio de Sapezal/MT torna público que requereu junto a 
SDE/CMA-Coordenadoria de Meio Ambiente de Sapezal/
MT a Renovação da Licença de Operação – LO para a ati-
vidade de “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável 
Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BOR-
GES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – 
eng.nildo@gmail.com

O Sr. Alexandre Barzotto, inscrito no CPF sob o n° 
022.225.591-97 Proprietário da Fazenda Sapezal. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Es-
tado e Meio Ambiente, a ampliação e alteração da Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Lucas do Rio Verde- MT; Ba-
cia Hidrográfica: Amazônica; Captação Córrego Sapezal, 
Modalidade: aspersão por Pivô Central; processo SAD 
389188/2014 não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA;

MULTISEG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELECO-
MUNICAÇÕES EIRELI (Filial), CNPJ: 13.554.884/0004-
10, torna público que requereu junto à SAMA/SORRI-
SOMT as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação 
(LP, LI e LO) para atividade de manutenção e reparação de 
aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; su-
porte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia 
da informação; reparação e manutenção de computadores 
e de equipamentos periféricos e reparação e manutenção 
de equipamentos de comunicação, localizada na Rua Ge-
nésio Roberto Baggio, nº 101B, Sala B, Centro, Sorriso/
MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

COLERAUS OCHOA E OCHOA LTDA - ME, CNPJ 
08.696.447/0001-59, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a inclusão da atividade 75.00-1-00 - 
Atividades veterinárias e alteração de nome fantasia para 
CASA AGRO-PET para atividade de Comércio varejista de 
medicamentos veterinários / Comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
/ Higiene e embelezamento de animais domésticos / Ativi-
dades veterinárias, localizada na AV. Tancredo Neves, N 
25, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

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 - 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório de contabilidade;
2-Recepcionista, cursando ensino superior, 
com experiência;
3-Serviços Gerais / Cuidadora de Idosos, 
com experiência;
4-Zeladora, com experiência; 
5-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
6-Auxiliar de produção para trabalhar com 
alumínios; 
7-Motorista / Montador, com experiência;
8-Vendedora, com experiência;
9-Atendente de conveniência, com disponibi-
lidade no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibilidade 
para viagens;
12-Auxiliar de montagem, com experiência 
em montagem de coberturas; 
13-Pintor, com experiência; 
14-Operador de pá carregadeira, com no 
mínimo 4 anos de experiência;
15-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
16-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior;
17-Vendas para boutique com experiência;
18- Operadora de caixa, com experiência; 
19- Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
20- Banho e tosa, com CNH AB.  
Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à 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 – e-mail: rh@adestec.org.br 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 NOTIFICADO: FABIO HENRIQUE LOPES DINIZ – CPF: 005.656.583-60 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular 
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 08/09/2016, e aditivo na 
data de 12/02/2019, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
08 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos: 20/10/2019, 
20/11/2019, 20/12/2019 e 20/01/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria No-
tificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivel-
mente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@
ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candi-
do Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, 
Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o 
respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já ven-
cidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quita-
ção integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual 
e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Se-
nhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do con-
trato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, 
acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais pre-
vistas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato 
ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto 
pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alte-
rações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar 
à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 
21 de Janeiro de 2020. 

___________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 E/OU Carlos Rafael Menega-
zo – OAB/PR 48.017

14,15 E 19/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 014/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO torna público que 
o Prefeito Municipal, Sr. Mauricio Ferreira de Souza, em despacho adminis-
trativo REVOGOU o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 014/2020, e 
todos os atos que dele deram origem ao qual tinham com objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI-
CA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM RUAS E AVENIDAS 
DA CIDADE, MEIO FIO E FABRICAÇÃO DE TUBOS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA, dada a desvantajosidade trazida pelos preços ofertados 
frente aqueles praticados pelo mercado, desse modo sendo contrário ao inte-
resse público. Peixoto de Azevedo, 18 de maio de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000949-67.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 22/10/2018 
Valor da causa: R$ 15.483,10 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

DAYANA LUIZA SCHWERZ (REQUERIDO)  
SHEILA KATIE DE SOUZA SANTOS 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 85/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000949-67.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.102,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 18, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

 
(assinado digitalmente) 

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 233378888 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:56:42, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071456
4216900000096045959 Número do documento: 19100714564216900000096045959 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a Retificação do Edital de Pregão Eletrônico nº 
017/2020, que tem por objeto a aquisição de Patrulha Mecanizada - 
máquina pesada do tipo trator sobre esteiras - conforme Contrato de 
Repasse nº 882435/2018/MAPA/CAIXA, firmado entre a União Federal e 
o Município de Campo Novo do Parecis. Informamos que o edital sofreu 
alteração na descrição do item 17.2., conforme segue: Onde se lê: Todos 
os serviços de revisão, ou manutenção advindos da necessidade ou 
garantia, deverão ser executados na sede Município, com 
acompanhamento de técnico da empresa fornecedora, no período de 06 
meses. Deve-se ler: Todos os serviços de revisão, ou manutenção 
advindos da necessidade ou garantia, deverão ser executados na sede 
Município, com acompanhamento de técnico da empresa fornecedora, no 
período de 12 meses. As demais disposições permanecem sem 
alteração. O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a SUPRESSÃO dos Itens 5.4.2, 5.4.3. e 5.4.4. 
do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 19/2020, que tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender o Laboratório Municipal. Que 
terá sua abertura no dia 29 de maio de 2020, às 09:05 horas. (horário de 
Brasília - DF), conforme publicações. As demais disposições 
permanecem sem alteração. Não se altera a data de abertura do certame. 
O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Campo Novo do Parecis, 18 de maio de 2020.

RETIFICAÇÃO

Pregoeiro

PARA SUPRESSÃO DE ITEM

Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 19/2020

Campo Novo do Parecis, 18 de maio de 2020.

Campo Novo do Parecis-MT, 18 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializada 
na manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odontológicos 
incluindo peças, teve como vencedora a empresa: MARISTELA 
CRISTHIANNE MALI NASR-ME com valor total de R$ 110.880,00 (cento 
e dez mil e oitocentos e oitenta e reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 18 de maio de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 19 de maio de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 01 
de junho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 01 de junho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 01 de junho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para 
atender as necessidades da Farmácia da Atenção Básica. 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 5108 / 5138, 
o  e d i t a l  n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 020/2020

Pregoeiro

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta da empresa CAPRI CONSTRUTORA EIRELI com CNPJ/MT nº 
09.153.807/0001-39, no valor global de R$ 167.707,09 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL E 
SETECENTOS E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS).  
Tudo com fundamento no artigo 23, Parágrafo 8° e artigo 24, inciso I, Parágrafo 1° da Lei 
Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A CASA DE AMPARO EM CUIABÁ-MT. 
Peixoto de Azevedo-MT, 18 de maio de 2020. 

 
Mauricio Ferreira de Souza 

Presidente CISRVP

 

REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum inscrita no CNPJ nº: 

24.772.162/0001-06, torna público que requereu à Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença Prévia (LP) e a Licença de 

Instalação (LI), para Loteamento Urbano, localizado na BR-163, de 

Nova Mutum/MT. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2020

Nova Mutum – MT, 18 de maio de 2020.

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de elaboração de projetos 

elétricos e Projetos de Prevenção de Incêndio (PSCIP) em edificações 

públicas municipais. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 29 de 

maio de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 

Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 

r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail debora. 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.

Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada à Avenida, n º 1.250 N, 
Centro, Nova Mutum – MT, torna público através de sua CPL, que haverá 
às 09 horas do dia 09 de Junho de 2.020, leilão para alienação dos bens 
(veículos e equipamentos). Edital e anexos: Deverá ser retirado pelo sítio 
eletrônico www.kleiberleiloes.com.br ou no site da prefeitura. A 
publicação na íntegra se encontra no www.tce.mt.gov.br/diario, Edição 
1911. Maiores informações pelo telefone **65-3308.5400.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum – MT, 19 de Maio de 2020.

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 13 
de Maio 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para utilizar 
na manutenção da rede de iluminação pública, das quais foram 
vencedoras as empresas: Item 828076, DELVALLE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA - EPP inscri ta no CNPJ sob o número 
37.227.550/0001-58 no valor de R$ 46.000,00; Item 828077, IVAN GUIA 
LEMOS DA SILVA E CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
12.995.729/0001-24 no valor de R$ 66.900,00; Itens 221372, 824102, 
824105, 832447, 836812, 836813, 836814, COXIPÓ MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 26.579.029/0001-
63 no valor de R$ 47.599,50. Foram fracassados os itens: 828082, 
836782. Nova Mutum - MT, 18 de Maio de 2020.

LEILÃO N° 001/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE, 
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO, PAPELARIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS 
UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECREATRIAS SOLICITANTES. Realização: Por 
meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento 
das propostas: das 09:00 horas do dia 20/05/2020 até as 09:00 horas do 
dia 01/06/2020 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: 
Dia 02/06/2020 as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.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 ou através do 
e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 03 DE JUNHO 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. 047/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
BOTIJÕES, MANGUEIRAS, REGISTROS, RECARGA DE GÁS PARA 
BOTIJÃO P13 E P45 E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS, A SEREM 
UTILIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) 
SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido 
junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri

Ari Genézio Lafin

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA 
OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).' CONFORME A SEGUIR: F C 
DROGARIA E  MANIPULACAO LTDA EPP CNPJ /CPF Nº 
05.456.662/0001-94 ITENS VENCEDORA - 838839 - R$31,80, - 838838 - 
R$39,85, - 838840 - R$30,00, - 838835 - R$70,00, - 838834 - R$79,50, - 
838833 - R$84,50, - 838837 - R$37,90, VALOR TOTAL R$ R$49.205,00 
VALOR TOTAL GERAL R$49.205,00.

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 033/2020.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna públ ico o  resu l tado do procedimento l ic i ta tór io  de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2020, tendo como objeto a 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TITULO ONEROSO, PARA 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES EM LOGRADOURO 
PÚBLICO PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, 
CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL Nº 
3.020/2020”, SAGROU-SE vencedoras as licitantes ELISIANE ALVES 
SILVA, CPF Nº 611.702.613-70; RONALDO JOSÉ DA SILVA, CPF Nº 
758.275.491-34; GATRONUTRI REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, 
CNPJ Nº 09.651.149/0001-05; MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA 
DE SOUSA 96470682120, CNPJ Nº 20.776.458/0001-44.

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA REPOSIÇÃO NA FÁBRICA DE 
MÁSCARAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa para aquisição de aviamentos, sendo eles 
elástico chato e linha de costura, para repor os materiais na Fábrica de 
Máscaras de combate ao novo coronavírus (COVID-19) da Secretaria 
Municipal de Assistência. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal 13.979/2020. CONTRATADA: J C 
BAPTISTA FERREIRA GARCIA, CNPJ Nº 11.073.488/0001-01. VALOR 
GLOBAL: R$ 19.821,00 (Dezenove mil, oitocentos e vinte e um reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
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 



COREIA DO SUL

Seoul pede desculpas por colocar
bonecas infláveis em arquibancada

SANTOS

Everson aproveita espaço e vira
líder dentro e fora de campo

Foto: RepRodução

Bonecas de torcedoras com cartazes na arquibancada em jogo do FC Seoul 

Foto: divulgação

Goleiro de 29 anos usa experiência para ganhar espaço no 
Peixe 

DA REPORTAGEM

O FC Seoul pediu descul-
pas a sua torcida por colocar 
bonecas nas arquibancadas 
do seu estádio na vitória 
sobre o Gwangju por 1 a 0, 
no domingo passado, pelo 
Campeonato da Coreia do 
Sul, disputado desde 8 de 
maio com portões fechados 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus. Apesar 
da alegação do clube de que 
se tratavam de “manequins 
premium”, surgiram recla-
mações nas redes sociais de 
que havia propaganda de 
artigos sexuais em camisas e 
cartazes das réplicas.

“Lamentamos sincera-
mente que tenhamos criado 
uma situação desconfortável 
para os nossos torcedores. 
Garantimos desde o início 
que essas bonecas não ti-
nham nada a ver com brin-
quedos sexuais”, afirmou o 
FC Seoul em comunicado.

Foram 30 “manequins 

SÓ NOTÍCIAS

A saída de Vanderlei para 
o Grêmio abriu ainda mais 
espaço para o já titular Ever-
son crescer no Santos. Bem 
dentro de campo, o goleiro 
de 29 anos tem usado sua ex-
periência para virar uma re-
ferência no clube.

Apesar de discreto, Ever-
son é considerado um líder 
positivo nos bastidores do 
Santos. 

O goleiro, que chegou ao 
clube em 2019, é visto como 
um exemplo por outros com-
panheiros pela forma como 
trabalha no dia a dia – e até 
durante a pandemia do novo 
coronavírus.

premium”, 28 representando 
mulheres e dois com figuras 
de homens. Todos os bone-
cos usavam máscaras de pro-
teção e foram posicionadas 
de acordo com as regras de 
distanciamento social que 
buscam limitar a propagação 
do covid-19.

Até a paralisação do fute-
bol, Everson carregava bons 
números pelo Santos. Em 
2019, por exemplo, o Peixe, 
com o goleiro atuando 34 ve-
zes, foi quem ficou mais ve-
zes sem tomar gols: 17 parti-
das. Já neste ano, com o novo 
titular absoluto, o Alvinegro 
levou só nove gols em 11 con-
frontos entre Libertadores e 
Campeonato Paulista. 

Fora de campo, Everson 
também ocupa o espaço dei-
xado por Vanderlei. Depois 
de um ano de “experiência”, 
o goleiro virou um dos líde-
res do elenco, ao lado de Sán-
chez, Pará, Sasha e Alison.

Recentemente, Everson, 
depois de a diretoria do San-

O clube alega que o for-
necedor dos manequins, a 
empresa Dalcom, tinha fei-
to uma sessão de fotografias 
com as propagandas antes da 
partida e deveria ter tirado 
tudo para levar à arquiban-
cada. Um dirigente do FC 
Seoul explicou à rede britâ-

nica BBC que realmente não 
checaram o histórico da fir-
ma contratada com a indús-
tria de artigos sexuais. Admi-
tiu também que os bonecos 
pareciam muito com pessoas 
de verdade, mas que nunca 
imaginou que poderiam ser 
usados para outros fins.
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Alemanha pode ficar fora do
grid pela 1ª vez em 40 anos
DA REPORTAGEM

A possibilidade de Se-
bastian Vettel ficar sem car-
ro para pilotar na Fórmula 
1, em 2021, pode fazer com 
que a Alemanha não tenha 
competidor na principal ca-
tegoria do automobilismo 
mundial pela primeira em 
40 anos, desde a temporada 
de 1981. 

O país germânico é 
o segundo colocado no 
ranking de títulos (12) e vi-
tórias (179) atrás apenas do 
Reino Unido (18 canecos e 
289 triunfos) - e tem o maior 
campeão e maior ganhador 
de GPs de todos os tempos, 
o heptacampeão Michael 
Schumacher, que subiu ao 
topo do pódio de 91 corridas.

Para se ter uma ideia da 
importância dos pilotos ale-
mães nas últimas décadas, de 
1992 até 2019 (27 anos), ape-
nas na temporada de 2007 
nenhum Grande Prêmio foi 
vencido por um germânico. 
Já em 2010 eram sete os re-
presentantes do país (Sebas-
tian Vettel, Michael Schu-
macher, Nico Rosberg, Nico 
Hulkenberg, Adrian Sutil, 
Nick Heidfeld e Timo Glo-
ck).

Na última quinta-feira, 
a Ferrari oficializou a deci-
são de não renovar o con-
trato do tetracampeão Vettel 
e anunciou a contratação do 
espanhol Carlos Sainz. No 
mesmo dia, a McLaren, um 
provável destino de Sebas-
tian, comunicou o acerto 
com o australiano Daniel 
Ricciardo. O alemão de 32 
anos, tetracampeão mun-
dial de F1 e vencedor de 53 
corridas (top 3) cumprirá o 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro está em bus-
ca de recursos para conse-
guir cumprir compromissos, 
como o pagamento de salá-
rios atrasados e ordens de 
pagamento que começam 
a vencer na Fifa em maio e 
dar dor de cabeça ao clube. 
Uma das alternativas da di-
retoria é conseguir o desblo-
queio judicial de valores da 
venda do meia Arrascaeta ao 
Flamengo, no início do ano 
passado, em negociação que 
alcançou mais de R$ 50 mi-
lhões.

O Cruzeiro conta-
biliza que existem R$ 
10.642.500,00 judicializados 
por cobranças da Procura-
doria Geral da Fazenda Na-
cional em relação a valores 
não pagos de Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica. 
Movimentações foram fei-
tas no final da última sema-
na no processo que corre no 
Tribunal Regional Federal, 

BUSCA POR RECURSOS

Cruzeiro tenta 
desbloqueio judicial 
de parte do valor da 
venda de Arrascaeta

e o Cruzeiro está confiante 
em conseguir o desbloqueio, 
acreditando ter grandes 
chances.

O valor contabilizado em 
bloqueio é exatamente o que 
deveria ser recebido, tanto 
na segunda, como na terceira 
parcela da venda de Arrasca-
eta para o Flamengo - venci-
das e pagas pelo Rubro-Ne-
gro no meio e no fim do ano. 
Entretanto, a integralidade 
da segunda parcela e 80% da 
terceira foram depositadas 
em juízo.

A Fazenda Nacional con-
seguiu definitivamente, em 9 
de outubro do ano passado, 
a integralidade da segunda 
parcela do pagamento do 
Flamengo pela compra de 
Arrascaeta (R$ 10,6 milhões 
arredondados), assim como a 
ordem para que parte da ter-
ceira parcela (R$ 8 milhões 
de R$ 10 milhões) também 
fosse depositada em juízo. 
Sobraram pouco mais de R$ 
2 milhões ao Cruzeiro.

seu vínculo com a escuderia 
italiana até o fim desta tem-
porada de 2020 - que deve-
rá ser iniciada em julho, na 
Áustria.

O futuro de Vettel pas-
sou a ser uma incógnita. Úni-
co alemão do grid neste ano, 
após a saída de Nico Hulken-
berg, que deixou a Renault 
no fim de 2019, ele foi pre-
judicado pelo fato da catego-
ria estar parada por conta da 
pandemia global de corona-
vírus. Isso fez que com que a 
chamada silly season (dança 
das cadeiras) começasse mais 
cedo do que o esperado.

Recentemente questio-
nado sobre o futuro de Vet-
tel, o ex-piloto alemão Ralf 
Schumacher, que ficou 10 
anos na Fórmula entre 1997 e 
2007, afirmou que Sebastian 
deu a entender que seguirá 
competindo em 2021. “Eu 
li que ele disse que as nego-
ciações da Ferrari falharam 
porque não eram de longo 
prazo. 

Ele se vê em uma idade 
em que quer pensar e dirigir 
por um longo período. Estou 
muito certo de que ele tem 
alternativas. Ele não tem um 
manager, mas seria desacon-
selhado a tomar uma decisão 
(sair da Ferrari) sem ter uma 
alternativa”, disse.

Também perguntado 
sobre o assunto, o chefe da 
Ferrari, Mattia Binotto, falou 
que a paixão de Vettel pela 
Fórmula 1 deverá fazer com 
que ele siga na ativa. “Quanto 
ao futuro de Vettel, acho que 
ele é tão apaixonado por esse 
esporte. Ele vai querer voltar, 
apesar de ter algumas coisas 
em que pensar”, comentou o 
italiano.

Foto: ChaRles Coates

Foto: divulgação

Vettel comemora vitória com o indicador da mão direita

Cruzeiro espera verba por Arrascaeta 

FÓRMULA 1 | Com saída de Vettel da Ferrari, nação corre risco de não ter representante em 2021

tos reduzir os salários dos 
jogadores em 70% sem acor-
do, foi um dos líderes a com-
partilhar, em rede social, um 

texto escrito pelo Sindica-
to dos Atletas de Futebol do 
Município de São Paulo para 
defender o elenco.
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SINOP E RONDONÓPOLIS

Corpo de Bombeiros Militar
resgata animais silvestres

SORRISO

Aeroporto recebe a Certificação
Operacional da ANAC

LIGAÇÃO

Ari Lafin visita obra
de ponte de concreto

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: CBMMt

Ponte liga Sorriso a Ipiranga do Norte 

Terminal está de acordo com os parâmetros internacionais 
de segurança 

Arara se enroscou em fiação elétrica residencial em Sinop 

DA REPORTAGEM

O CBMMT em Sinop, 
através do 4º Batalhão Bom-
beiro Militar, atendeu no 
domingo (17), na Rua dos 
Agaves, no bairro Belo Ho-
rizonte, um animal em local 
de risco. Tratava-se de uma 
arara azul (canindé) selva-
gem que teria se enroscado 
em fiação de cerca elétrica 
residencial.

A solicitação foi feita 
por uma empresa de moni-
toramento eletrônico após 
o disparo do alarme na resi-
dência. O animal foi resgata-
do, levado ao quartel e como 
estava saudável, solto na base 
do 4ºBBM. Um pouco mais 
tarde, a 2° Companhia do 3º 
Batalhão Bombeiro Militar 
de Rondonópolis foi aciona-
da para atender uma ocor-
rência de resgate de animal 
em local de risco, na Empre-
sa GGT na BR-364, entre o 
Posto Aldo e a Transoeste.

Ao chegar no local a 
guarnição se deparou com 
uma arara presa entre o ra-
diador e a lataria de um ca-
minhão. Foi realizada a cap-
tura e verificado que o animal 
encontrava-se assustado e 
com um pequeno ferimento 

DA REPORTAGEM

O Aeroporto Regional 
de Sorriso Adolino Bedin 
recebeu a Certificação Ope-
racional de Aeroporto da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). A Portaria nº 
1.223, de 05/05/2020, con-
cede ao terminal sorrisense 
a certificação de que o aero-
porto está de acordo com os 
parâmetros internacionais 
de segurança.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Cláudio Drusina, o pró-
ximo passo será a publicação 
do processo de licitação do 
projeto de reforço e recupe-
ração da pista de pouso e de-

DA REPORTAGEM

No último sábado (15), 
o prefeito Ari Lafin visitou a 
obra de construção da pon-
te de concreto sobre o Rio 
Verde, que ligará Sorriso e 
Ipiranga do Norte, na MT-
222. A visita foi acompanha-
da pelo vice-prefeito Gerson 
Bicego, o presidente do Sin-
dicato Rural de Sorriso, Tia-
go Stefanello, e o vereador 
Leandro Damiani.

Com medidas de 180m 
x 8,8 m, a ponte será de pista 
dupla e está sendo construí-
da no local onde só é possí-
vel passar por balsa. Totali-
zando um investimento de 
R$ 7.752.312,19, a edificação 
está sendo executada pelo 
Governo do Estado, em par-
ceria com as prefeituras de 
Sorriso e Ipiranga do Norte.

“Quero agradecer o 
prefeito Pedro Ferronatto 

na asa direita. O animal foi 
encaminhado para a Polícia 
Ambiental em Rondonópo-
lis. O motorista do caminhão 
informou que 50 km antes 

pela parceria na constru-
ção das cabeceiras da ponte, 
o Governo do Estado pela 
execução da obra e o setor 
privado, representado pelo 
Sindicato Rural, que sempre 
nos apoia a dá suporte para 
a efetivação de obras como 
esta”, ressalta Ari Lafin.

O prefeito de Sorriso 
ainda frisa a importância da 
conclusão da ponte, prevista 
para agosto deste ano, uma 
vez que além de facilitar o 
escoamento da produção, 
também vai melhorar o aces-
so das pessoas que vivem na 
região. 

“Por aqui passam crian-
ças que precisam estudar 
diariamente e pacientes que 
necessitam de atendimen-
tos e tratamentos de saúde, 
enfim, a logística escolhida 
para esta obra trará resul-
tados positivos para todos”, 
explica.

DA REPORTAGEM

Dando sequência ao tra-
balho de orientação e acom-
panhamento do trabalho 
desenvolvido pelos feirantes 
de Sorriso, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente 
(Sama), promoveu mais uma 
reunião com os líderes das 
feiras livres do município.

Tendo como pauta as for-
mas adequadas de exposição 
e conservação dos produ-
tos de origem animal para a 
venda ao consumidor, a reu-
nião ocorreu na área externa 
do Paço Municipal e contou 
com a presença do vereador 
Marlon Zanella, e do repre-
sentante da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Leonardo Kozak, além de 
demais servidores da Prefei-
tura e da Câmara de Verea-
dores.

“Estamos avançando mais 
um passo neste processo, 
com o foco no atendimento 
de normas sanitárias, trazen-
do ainda mais segurança aos 
consumidores, ao mesmo 
tempo em que auxiliamos os 
feirantes a adequarem suas 
práticas, o que certamente 
trará benefícios a todos os 
envolvidos”, explica o titu-
lar da Sama, Márcio Kuhn, 
acrescentando que, após esta 
etapa de preparação dos fei-
rantes, o município deve ini-
ciar a fiscalização nas feiras, 
garantindo assim o cumpri-
mento de todas as regras es-
tabelecidas.

Márcio lembra que há 

um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) assinado 
entre o Ministério Público e 
o Município com esta fina-
lidade. Além deste acompa-
nhamento técnico dos fei-
rantes, o Município também 
vem criando estruturas que 
permitem que os pequenos 
produtores possam bene-
ficiar o fruto de seu traba-
lho de maneira adequada às 
normas sanitárias. Entre os 
exemplos, a despolpadeira 
de frutas já é uma realidade, 
tendo sido entregue ainda no 
ano passado.

Já nesta quarta (20), den-
tro do calendário de co-
memoração dos 34 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Sorriso, será 
oficialmente entregue o Aba-
tedouro Municipal de Aves, 
que tem capacidade de aba-
ter até 500 animais por dia.

“Nosso foco é, cada vez 
mais, servir como uma ponte 
para contribuir com o traba-
lho dos pequenos produto-
res, auxiliando com assistên-
cia técnica, equipamentos, 
enfim, fornecendo uma in-
fraestrutura que permita que 
estes produtores familiares 
possam se adequar a todas 
as normas necessárias para 
poderem conquistar merca-
do para seus produtos, e ao 
mesmo tempo, ofertar pro-
dutos frescos e de qualidade 
ao consumidores de Sorri-
so e, por que não, de toda a 
região”, relata o secretário, 
lembrando que também há 
projetos de ações ligadas à 
bacia leiteira e à piscicultura.

Foto: Divulgação

TAC tem a finalidade de acompanhamento técnico dos feirantes 

Reunião aborda formas corretas de
exposição e conservação de produtos
SORRISO| Encontre foi realizado entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e feirantes

colagem, taxiway e pátio de 
aeronaves do Aeroporto, e 
posterior ordem de serviço.

O certificado é exigido 
pelo Regulamento Brasileiro 
de Aviação Civil 139 (RBAC), 
e tem como base avaliações 
que seguem a orientação da 
Organização Internacional 
de Aviação Civil (OACI), que 
fixa critérios que devem ser 
atendidos por terminais de 
todo o mundo.

A certificação é um ins-
trumento que a Anac dispõe 
para orientar os operadores 
de aeródromo na análise 
dos riscos envolvidos na sua 
operação e demonstrar que 
um nível de segurança ope-
racional foi alcançado.

de chegar na empresa GGT 
atropelou duas araras que 
atravessaram a pista, e viu 
que uma voou, mas não viu 
a outra então seguiu viagem. 

Somente após chegar no des-
tino ouviu a arara gritar e en-
tão fez contato com o Corpo 
de Bombeiros para realizar o 
resgate.
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DA REPORTAGEM

A Polícia Militar de 
Sorriso, a Guarda Muni-
cipal de trânsito, o Núcleo 
Integrado de Fiscalização 
(NIF) e a equipe local do 
Procon (Órgão de Defesa 
do Consumidor), fizeram 
diversas abordagens em 
diferentes locais da cidade 
durante a “Operação Dis-
persão II – Covid-19”.

No domingo (17), foi 
feita uma fiscalização de 
trânsito e orientação re-
ferente a aglomerações de 
pessoas em locais públicos 
e privados, bem como a 
fiscalização de condutores 
de veículos automotores. 
No bairro Morada do Bos-
que foi feita abordagem 
onde havia aproximada-
mente 500 pessoas aglo-
meradas soltando pipas. 
Foram abordados 80 veí-
culos, dos quais sete foram 
removidos e 10 notifica-
ções foram emitidas.

No sábado (16), a ope-
ração intensificou o tra-
balho de fiscalização e 
notificação daqueles que 
estiverem desrespeitando 
a medida legal de sair de 
casa ou estar em compras 
sem máscara. Foram fisca-
lizados estabelecimentos 
comerciais, bares e lan-
chonetes na área central 
de Sorriso, bem como na 
região leste.

A guarnição do Águia 
4 do Centro Integrado de 
Operações Aéreas (gerên-
cia Sorriso) realizou, na 
sexta (15), por volta das 
21h30, patrulhamento aé-
reo em áreas estratégicas 
da cidade, como na Zona 
Leste, Bela Vista, centro, 
bairros Pinheiros e Jardim 

FISCALIZAÇÃO | Diversas abordagens foram feitas em diferentes locais da cidade
Foto: Divulgação

Operação fiscalizou estabelecimentos e removeu veículos 

dos Ipês em apoio à fisca-
lização de bares e outros 
estabelecimentos.

NO ESTADO
Dados atualizados até 

domingo apontam que 
Mato Grosso tem 901 ca-
sos confirmados da Co-
vid-19, sendo registrados 
28 óbitos em decorrência 
do coronavírus no Esta-
do. A área técnica da SES 
esclarece que foram repo-
sicionados quatro casos de 
Várzea Grande para Cuia-
bá, visto que este é o mu-
nicípio de residência dos 
pacientes.

Dos 901 casos confir-
mados da Covid-19 em 
Mato Grosso, 481 estão 
em isolamento domiciliar 
e 323 estão recuperados. 
Há ainda 70 pacientes hos-
pitalizados, sendo 39 em 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e 31 em enfer-
maria.

No boletim, a SES tam-
bém divulga que a rede do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) dispõe, atualmente, 
de 206 leitos de UTI e 637 
leitos de enfermaria espe-
cificamente para pacientes 
com coronavírus no esta-
do.

Considerando o núme-
ro total de casos em Mato 
Grosso, 50,9% dos diag-
nosticados são do sexo fe-
minino e 49,1% masculino; 
além disso, 253 pacientes 
têm faixa-etária entre 31 
a 40 anos. O documento 
ainda aponta que um total 
de 3.788 amostras já foram 
avaliadas pelo Laboratório 
Central do Estado (Lacen-
-MT) e que, atualmente, 
restam 120 amostras em 
análise laboratorial.

Operação “Dispersão Covid-19”
combate aglomeração em Sorriso

Com ela, você ajuda
a manter empregos, salvar sua vida

e a vida de quem está próximo.

Lembre-se:
não usar máscara
pode gerar multa.

www.mt.gov.br

MATO GROSSO
FOI O PRIMEIRO

ESTADO A TORNAR
OBRIGATÓRIO O USO

DA MÁSCARA
PARA AJUDAR

A COMBATER
A TRANSMISSÃO

DO CORONAVÍRUS.
O resultado 
dessa medida 
é que estamos 
com baixo índice 
de transmissão 
da doença. 


