
HOSPITAL DE CAMPANHA

Mais de 500
atendimentos
em 10 dias

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Um levantamento realiza-
do pela Secretaria de Saúde e Sa-
neamento apontou que o Hospi-
tal de Campanha havia atendido 
537 pessoas até segunda-feira.  
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Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, o 
Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da 
informação neste período, 
porém, em tiragem menor em 
respeito, principalmente, aos 
seus funcionários. Da apuração 
à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte 
do tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

IRREGULARIDADE

ALGODÃO

Operação da
PF tem como 
alvo sinopense
O nome do militante político, Mar-
celo Stachin, da cidade de Sinop 
apareceu como um dos alvos da 
Polícia Federal que investiga a 
formação de um grupo organizado 
que produz e dissemina falsas no-
tícias. Além do sinopense Stachin, 
a operação deflagrada na manhã 
de ontem abrangeu 29 mandados 
de busca e apreensão nos estados 
de São Paulo, Paraná e no Distrito 
Federal.                              Página   3

Começou a tramitar no Senado um projeto de lei para socorrer a cadeia do algodão diante dos 
efeitos da pandemia do novo coronavírus.                   Página  -4

Linha de crédito emergencial

AssessoriA CâmArA

redes soCiAis

divulgAção

Prefeitura de Sinop asfalta área 
particular com dinheiro público
A prefeitura de Sinop iniciou a abertura e a pavimentação da avenida Oscar Nie-
meyer no bairro Jardim Bougainville. Alguns problemas envolvem a execução dessa 
obra. Estimada em R$ 15 milhões o loteamento onde a avenida foi aberta, tendo inclu-
sive suas obras já iniciadas, é uma área particular que ainda estaria passando pelo 
processo de doação ao município.           Página -3
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No vídeo da infame reunião ministerial de 22 
de abril, divulgado na última sexta (22), o presiden-
te Jair Bolsonaro defendeu mais de uma vez a ne-
cessidade de “armar a população” como antídoto à 
ascensão de ditadores.

O pensamento está em linha com o que pre-
gava Benito Mussolini nos anos 1930 e 40. O popu-
lismo tosco e perigoso de Bolsonaro flerta com o 
fascismo italiano também no ódio à imprensa inde-
pendente. Na mesma reunião, o presidente refere-
-se à Folha de S. Paulo e a outros órgãos da mídia 
com expressões de baixo calão.

Nos dias seguintes à divulgação do vídeo, ele-
vou-se a intensidade dos impropérios dirigidos 
pelos fanáticos de plantão aos repórteres que, por 
dever profissional, são destacados para cobrir o pre-
sidente no Palácio Alvorada.

Na segunda (25), decerto inspirado pela etique-
ta do chefe, vomitaram palavrões contra os jorna-
listas que tentavam realizar seu trabalho. A falta de 
segurança levou Folha, UOL, Globo e outros a sus-
pender temporariamente a cobertura ali.

Após a decisão, o Gabinete de Segurança Insti-
tucional, comandado pelo general Augusto Heleno, 
divulgou nota em que se compromete a continuar 
aperfeiçoando a segurança do local. Faltou combi-
nar com o presidente: horas depois, Bolsonaro fez 
graça da situação.

E, de novo, faltou com a verdade. “Estão se vi-
timizando. Quando levei a facada, eles não falaram 
nada”, disse. No entanto neste espaço, o jornal pu-
blicou vários textos condenando o ato desvairado 
contra o então candidato ao Planalto.

A escalada fascista alimentada por gabinetes de 
ódio que seguem os humores do supremo manda-
tário se nota em outras ações. Nesta terça (26), o jor-
nalista William Bonner, da TV Globo, relatou que 
ele e família sofrem campanha de intimidação por 
desconhecidos.

Dias antes, em ato contra instituições demo-
cráticas, manifestante acertara uma repórter com 
a haste de uma bandeira. Em vez de condenar tais 
fatos, o presidente segue em seus delírios persecu-
tórios. Disse que “a imprensa internacional é de es-
querda”, ao comentar críticas que sofre de órgãos 
estrangeiros. Falava de títulos como Financial Ti-
mes e The Economist, bíblias do liberalismo eco-
nômico. Não se trata de esquerda ou direita, mas de 
bom senso e competência, artigos em falta no atual 
governo.

Editorial

Fascismo de segunda

Ranking dos Políticos - Facebook

EFEITO PANDEMIA
O Ministério Público Estadual prorro-

gou novamente o prazo de fechamento da 
Procuradoria-Geral de Justiça e das pro-
motorias em todo o Estado. Um novo ato 
normativo prevê o retorno das atividades 
presencias somente para o dia 15 de junho. 
Enquanto isso, as atividades continuam 
sendo realizadas em regime de teletraba-
lho. O MPE está “fechado” desde o dia 20 de 
março em razão do coronavírus.

CALOTE
O procurador de contas Gustavo Des-

champs, do Ministério Público de Contas, 
instaurou um Procedimento Apuratório Pre-
liminar para investigar as razões de o pre-
feito Emanuel Pinheiro não fazer repasses 
ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema 
de Pessoal de Cuiabá desde 2017. Ao todo, há 
uma dívida de R$ 1,1 milhão com o fundo, 
que serve formação e aperfeiçoamento dos 
servidores públicos. Deschamps afirmou 
haver a possibilidade de um desvio de fina-
lidade na aplicação dos recursos do referido 
fundo. Ele deu 10 dias para Emanuel e o se-
cretário de Fazenda, Antônio Possas de Car-
valho, apresentarem uma resposta.

AFASTADO DO TCE
A Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal (STF) deixou de analisar o recurso 
impetrado pelo conselheiro afastado do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE-MT), Valter 
Albano, que tenta retornar ao cargo. Albano 
e outros quatro conselheiros foram acusa-
dos de receber propina na gestão do ex-go-
vernador Silval Barbosa. A decisão foi adia-
da porque a relatora do processo, ministra 
Carmem Lúcia, teve que se ausentar da ses-
são e o processo deixou de ser apreciado. A 
previsão é que o recurso entre na pauta da 
sessão que ocorre na próxima terça (2).

Crédito: Corpo de Bombeiros
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“A escalada fascista alimentada por gabine-
tes de ódio que seguem os humores do su-
premo mandatário se nota em outras ações

“ Uma idosa morreu com suspeita de Covid-19, mas teve o corpo trocado 
no Hospital São Luiz, em Cáceres, por outro idoso que acabou sendo enter-
rado no lugar dela. Alaíde Rosa de Aquino, 81 anos, de São José dos Quatro 
Marcos, era cardíaca e deu entrada no hospital no dia 23. A morte da idosa 
provocou uma confusão na unidade e o corpo foi trocado com outro pa-
ciente: Adélio João de Souza, 66 anos, que deu entrada no hospital no dia 
20 após sofrer um infarto e morreu no mesmo dia que Alaíde. Quando os 
familiares chegaram ao hospital para liberar o corpo, foram informados 
que o idoso já havia sido sepultado com suspeita de Covid pela família da 
idosa.

A liberação da reunião ministerial do dia 
22/04 pelo ministro Celso de Mello, revela 
não apenas os crimes denunciado pelo Sergio 
Moro cometido pelo presidente, mas a loucura 
ministerial. Se depender do presidente, todos 
armados, devem matar prefeitos e governa-
dores.Ninguém presente na reunião se ma-
nifestou a respeito dessa proposta criminosa, 
imoral, ilegal e inconstitucional, nem o minis-
tro de justiça, nem o da casa civil, nem o da 
defesa. Se depender do ministro da educação 
todos deputados, senadores e juízes do STF 
devem estar presos.

Se depender da Damares todos governado-
res e prefeitos devem ser presos. Se depender 
do ministro do meio ambiente, o governo deve 
aproveitar a pandemia para fazer passar sor-
rateiramente suas resoluções que privilegiam 
madeireiros e garimpeiros, e não combater a 
doença. Nada se diz sobre o que fazer com a 
pandemia, qual o plano do governo.

Enfim, é um covil de más intensões o que 
se avista, afora a completa falta de visão do 
que acontece no país e com os brasileiros. A 
preocupação é salvar a pele de Bolsonaro e ga-
rantir a sua reeleição.

Enquanto o país atravessa a pior crise de 
saúde de sua história, o presidente está pre-
ocupado com sua vida pessoal e da sua famí-
lia e amigos. Nada se fala sobre os problemas 
nacionais, na verdade, parece que nem existe 
pessoas contagiadas e morrendo aos montes, 
enterros aos milhares e falta de meios para 
combater a pandemia, afora a crise econô-
mica. E o que está em jogo não é a segurança 
pessoal do presidente, ou do país, mas a sua 
intenção de bisbilhotar seus inimigos políti-
cos, e as demais autoridades que realizam in-
vestigações sobre seu filho suspeito de racha-
dinha. Todos acreditam que existem complô 
contra o governo, quando na verdade o que se 
assistiu é um complô contra ao povo e con-
tra as instituições nacionais. Se pudessem 
prendiam e matavam a todos os desafetos 
políticos, que são todos que não rezam na sua 
cartilha.O ministro da educação não quer sa-
ber de índio, ou melhor odeia, e o ministro do 
meio ambiente quer fazer passar projetos que 
os dizimam. O ministro da economia mente 
sobre suas leituras, sobre seus contatos inter-
nacionais e sobre a situação do Brasil no mun-
do, o país que tem uma moeda podre, que tem 
menos credibilidade que a moeda da Coréia do 

norte, pois o real é a moeda que mais se desva-
lorizou no mundo. O baixo nível foi tanto, que 
o ministro do STF teve que censurar algumas 
manifestações que ofendiam outros povos, em 
particular a China. Manteve as ofensas contra 
todos nós e contra os demais entes federados. 
Já é suficientemente vergonhoso ouvir e ver tal 
reunião, não se deve prejudicar ainda mais o 
país, revelando as grosserias contra outros po-
vos. Verdade que essa reunião vai piorar ainda 
mais a nossa imagem internacional.

Da reunião se pode concluir que Bolsona-
ro só quer ministro defendendo suas posições 
pessoais, capachos que realizem suas vonta-
des tresloucadas. O Estado está a seu serviço 
e deve ser instrumentalizado para espionar os 
outros, como disse o presidente, deve escutar 
atrás da porta, para lhe avisar das intenções 
alheias, para exterminar seus inimigos antes 
que possam agir.

O fato é que afora o linguajar chulo, ofensivo 
e vergonhoso das autoridades governamentais, 
a falta de compostura dos membros da reunião, 
percebe-se o despreparo de todos presente, que 
não apenas concordam com as barbaridades 
pronunciadas pelo presidente, mas não tem 
nada a oferecer senão mais maldades ainda, 
corroborando as loucuras presidenciais. São 
todos cúmplices numa traição aos interesses 
nacionais e às necessidades populacionais.

Não resta mais dúvidas sobre o desprepa-
ro presidencial que se cerca cada vez mais de 
paus mandados e cúmplices de suas loucuras; 
não se viu um acordo de cavalheiros, mas um 
complô de canalhas. O Brasil está caminhando 
para trás, para o caos, para a miséria econômi-
ca e cultural. A tendência é as coisas piorarem 
cada vez mais, enquanto o Congresso e a Justi-
ça não tomarem uma atitude com os acúmulos 
de crimes de responsabilidade que nossos go-
vernantes federais estão cometendo. O futuro 
é um abismo. Se a Covid é um problema, pro-
blema maior ainda são as autoridades gover-
namentais, mais perigosas e catastróficas que 
a doença: se não morrermos da doença, morre-
remos numa guerra civil ou num caos social.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFES-
SOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/UFMT

Loucura presidencial

Tentando “invadir”?
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de sua vida a essa atividade, pois bur-
lar a segurança existe tempo e estu-
do. E existem pessoas que, por algum 
motivo, tentam utilizar recursos ab-
surdamente infrutíferos para “invadir” 
alguma coisa. Quer um exemplo? Há 

cerca de 4 dias tenho re-
cebido, em meu e-mail, 
o código de redefinição 
de senha de uma das 
minhas contas vincu-
ladas. A ideia, pelo que 
entendi, é a seguinte: 
alguém está tentando 
“invadir” minha conta e, 

para tanto, está solicitando um código 
de redefinição de senha. Esse código, 
porém, é enviado para um e-mail pre-
viamente cadastrado.

Além da tentativa ser completa-
mente inútil, o cidadão parece ter al-
gum tipo de dificuldade em “entender” 
que não vai dar certo: durante esse 
período já fez cerca de 60 tentativas. 
Desanimador, não é mesmo?

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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Usar senhas seguras é fundamental para manter sua 
tranquilidade no mudo virtual atualmente. Senhas 
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é importante ativar, sempre que o serviço permitir, verifi-
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de recuperar o acesso caso seja necessário.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
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O mundo tecnológico evoluiu mui-
to e, com ele, questões que envolvem 
a segurança. Evidentemente essa 
questão evoluiu em todos os aspectos 
da nossa vida, não apenas no que diz 
respeito à tecnologia. Mas, claro, nos-
so foco, hoje, é o mundo 
high tech.

Vinte e tantos anos 
atrás nossas senhas de 
serviços eletrônicos se 
resumiam a algo como 
a data de nascimento 
de alguém próximo, um 
número de telefone ou a 
placa do carro. Coisas simples mesmo, 
pois os riscos de alguém tentar fazer 
uso indevido eram absurdamente bai-
xos.

O tempo foi passando, os riscos 
foram aumentando, as senhas foram 
obrigatoriamente se tornando com-
plexas e mecanismos secundários 
de autenticação surgiram no merca-
do. Hoje em dia você conta com uma 
infinidade de recursos para proteger 
seus acessos, minimizando os riscos 
de invasão. Mas, claro, tem gente que 
continua tentando e, inclusive, con-
seguindo êxito na busca por invadir a 
privacidade alheia.

Existem, e todos nós sabemos, ha-
ckers e pessoas especializadas em in-
vasões, que dedicam, inclusive, parte 

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE
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A prefeitura de Sinop ini-
ciou a abertura e a pavi-
mentação da avenida Oscar 
Niemeyer no bairro Jardim 
Bougainville. Alguns pro-
blemas envolvem a execu-
ção dessa obra. Estimada em 
R$ 15 milhões o loteamento 
onde a avenida foi aberta, 
tendo inclusive suas obras 
já iniciadas, de acordo com 
o vereador Leonardo Visera 
(Patriota), é uma área parti-
cular que ainda estaria pas-
sando pelo processo de doa-
ção ao município para fazer 
parte da malha viária pública.

A ordem de serviço foi 
emitida no dia 9 de abril, mas 
o Projeto de Lei que pede a 
autorização do Legislativo 
para o recebimento da doa-
ção só foi enviado à Câmara 
no dia 6 de maio, quase um 
mês depois da ordem de ser-
viço ter sido expedida pela 
prefeitura. “Chegamos aqui 
e verificamos que a obra já 
começou a ser executada. Fi-
zemos levantamento no se-
tor de licitação do Município 
e atestamos que esta obra já 
foi licitada antes mesmo de 
a Câmara ter aprovado o re-
cebimento desta doação para 
transformá-la em avenida e 
passar a integrar a malha viá-
ria do município. Como que 
o Executivo faz um processo 
licitatório e dá uma ordem 
de serviço para uma empresa 
começar as obras sem a Câ-

SINOP | Vereadores fiscalizam possível irregularidade com asfaltamento em área particular

Obra iniciou sem autorização da Câmara 

POR AGENDAMENTO

Renovação de CNH 
deve ser feita tão 
somente de forma 
presencial

Agendamento prévio no site do Detran-MT
Transmissão ao vivo apresentará dados referentes ao 1º 

Quadrimestre

DA REPORTAGEM

A renovação da Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) é um serviço bastante 
procurado no Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT) e 
pode ser realizado somen-
te de forma presencial, com 
agendamento prévio no site 
da Autarquia (www.detran.
mt.gov.br).

A emissão de uma nova 
CNH é necessária quando a 
anterior estiver vencida ou 
prestes a vencer. O docu-
mento é válido em todo ter-
ritório nacional pelo prazo 
de cinco anos.

Todavia, o Detran-MT 
ressalta que continua valen-
do a deliberação n°185 de 19 
de março de 2020, do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), quanto ao prazo 
de validade indeterminado 
da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e Permissão 
para Dirigir (PPD), para os 
motoristas que estão com o 
documento vencido a partir 
de 19 de fevereiro de 2020.

Os demais condutores 
que estão com a CNH venci-
da antes da respectiva data, 
devem ficar atentos quanto 
aos procedimentos neces-
sários para a confecção do 
novo documento.

Após realizar o agenda-
mento prévio no site do De-
tran-MT para atendimento 
presencial, o motorista deve 
ir até a unidade escolhida e 

fazer a abertura do processo 
de renovação da CNH.

Deve levar consigo o 
documento de identida-
de (que pode ser a própria 
CNH) e um comprovante de 
endereço. Ambos documen-
tos originais e cópias.

Na unidade escolhida, o 
condutor realizará a captura 
de imagem, coleta biomé-
trica e assinatura, nos locais 
onde há coleta digital. Nos 
municípios que não pos-
suem processo de captura de 
imagem é necessário apre-
sentar uma foto 3X4, além 
de assinatura no formulário 
RENACH.

A taxa para renovação 
da CNH é de R$ 132,36, que 
será emitida após a abertura 
do processo. Para a renova-
ção, os condutores também 
deverão submeter-se a exa-
me médico. O diretor de 
Habilitação do Detran-MT, 
Alessandro de Andrade, res-
salta que os condutores de-
vem realizar os exames junto 
aos médicos credenciados.

“São especialistas em 
tráfego, por isso o condutor 
não pode realizar o exame 
com outros médicos não 
credenciados”, enfatiza.  

Segundo o diretor, no 
momento do processo de 
renovação da CNH, o moto-
rista será orientado quanto 
aos locais credenciados pela 
Autarquia para a realização 
dos exames de saúde neces-
sários.

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: Divulgação

Prefeitura é questionada sobre 
possível irregularidade em obra

Foto: internet

OPERAÇÃO FAKE NEWS

Sinopense é alvo da Polícia Federal

SORRISO

Prefeitura transmitirá audiência
de Demonstração de Metas Fiscais

Grupo organizado produz e dissemina falsas notícias 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O nome do militante 
político, Marcelo Stachin, da 
cidade de Sinop apareceu no 
dia de ontem (27), como um 
dos alvos da Polícia Federal 
que investiga a formação de 
um grupo organizado que 
produz e dissemina falsas 
notícias.

Stachin, figura já co-
nhecida do público sinopen-
se, ganhou projeção nacional 
ao participar nas últimas se-
manas das manifestações pró 
Bolsonaro na capital federal. 
Ele faz parte do acampa-
mento de apoio do presiden-
te em Brasília e um de seus 
atos mais contundentes foi 
a convocação da população 
via redes sociais para invadir 
tanto o Congresso Nacional 
quanto o Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Expedida pelo ministro 
do STF, Alexandre de Mora-
es, a operação de âmbito na-
cional teve como alvo nomes 
importantes do empresa-
riado, como Luciano Hang, 
dono da rede varejista Havan 
e Edgard Corona, fundador 
da rede de academias Smart 
Fit. Também são alvos de-
putados estaduais e federais 
ligados ao presidente Jair 
Bolsonaro, Bia Kicis (PSL-

DA REPORTAGEM

A Administração Muni-
cipal de Sorriso, atendendo 
as determinações Federais 
em relação aos cuidados na 
prevenção ao Covid 19, fará 
uma transmissão ao vivo da 
audiência pública de De-
monstração e Avaliação das 
Metas Fiscais do 1º Quadri-
mestre do ano de 2020, que 
será realizada hoje (28), às 
8h.

A equipe da Secretaria 
de Fazenda estará no audi-
tório do Centro de Even-
tos Ari José Riedi fazendo a 
apresentação presencial aos 
membros do Comitê de En-
frentamento ao Covid-19 do 
município, e a população 
poderá ter acesso e partici-

par através do link ao vivo na 
página da Prefeitura de Sor-
riso no Facebook. 

O vídeo da apresenta-
ção ficará gravado na rede 
social e poderá ser acessado 
posteriormente.

A Audiência Pública 
tem por finalidade levar ao 
conhecimento da popula-
ção a Avaliação do Cumpri-
mento das Metas Fiscais, é 
apresentado os Relatórios 
de Execução Orçamentária 
e consequente avaliação da 
receita, despesa e dívidas da 
Administração nos meses de 
Janeiro a Abril de 2020, re-
alizada pelo Poder Executivo 
conforme determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
nº 101/2000 nos seus Artigos 
9º § 4º e Art. 48.

mara ter autorizado?”, aler-
tou Visera. 

O projeto que pede a auto-
rização chegou a ser pautado 
na Câmara Municipal na ses-
são da semana passada, mas 
retirado de votação a pedi-
do do vereador Mauro Gar-
cia (MDB), líder do governo, 
ao perceber que não teria a 
aprovação da maioria dos pa-
res.  Já na sessão desta sema-
na o PL voltou a ser colocado 
em pauta para votação, mas 
novamente retirado por Gar-
cia após a apresentação por 
parte de alguns vereadores 
de uma emenda para que a 
área não fosse recebida como 
doação. 

O questionamento dos ve-
readores é baseado no fato 
de que a prefeitura emitiu 
a ordem de serviço com di-
nheiro público em uma área 
particular sem a autorização 
do Poder Legislativo.

“A lei municipal é bem 
clara ao dizer que os arrua-
mentos são feitos de acordo 
com a sequência dos lotea-
mentos e que a responsabili-
dade é dos proprietários das 
áreas particulares”, declarou 
o vereador Lindonar Guida 
(Republicanos), ao lembrar 
da responsabilidade dos pro-
prietários de loteamento.

A Câmara aprovou uma lei 
no ano de 2018 aprovando a 
abertura da avenida no local, 
mas que não contempla o 
asfaltamento da mesma por 
parte do Executivo enquanto 
ali for uma área particular.

-DF), Carla Zambelli (PSL-
-SP), Daniel Silveira (PSL-
-RJ), Filipe Barros (PSL-PR), 
Junio Amaral (PSL-MG), 
Luiz Phillipe de Orleans e 
Bragança (PSL-SP).

Alguns blogueiros 
como Alan dos Santos, Sara 
Winter e Winston Lima, 
também foram incluídos no 
processo de busca e apreen-
são de equipamentos execu-
tada pela Polícia Federal. As 

investigações apontam atra-
vés de laudos técnicos que 
há um mesmo padrão no 
processo de disseminação 
de fake news entre os envol-
vidos, contendo o mesmo 
padrão como tipo de men-
sagem e a mesma periodi-
cidade. A busca e apreensão 
ocorreu também na casa do 
ex-deputado Roberto Jefer-
son, presidente do PTB e 
condenado no escândalo do 

mensalão, que recentemente 
entrou para a base de apoio 
do Governo Bolsonaro em 
troca de cargos.

Além do estado de Mato 
Grosso que tem por enquan-
to o sinopense Stachin como 
único investigado, a opera-
ção deflagrada na manhã de 
ontem abrangeu 29 manda-
dos de busca e apreensão nos 
estados de São Paulo, Paraná 
e no Distrito Federal.

assessoria
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MILHO

Apesar de frete mais caro, relação
de troca está melhor para o produtor

ARROZ

MT registra maior produtividade,
produzindo mais de 400 mil ton

Valor pago pelo grão saltou mais de 78% no mesmo período

DA REPORTAGEM

A colheita do milho 
ainda está no início em Mato 
Grosso, chegou a 0,68% da 
área total. Mesmo assim, a 
demanda por caminhões 
para transportar os grãos – 
que já estava aquecida em 
função do forte ritmo das 
exportações de soja nos úl-
timos meses – já reflete no 
valor do frete. O custo para 
levar uma tonelada do cereal 
de Sorriso, no Médio Norte, 
para o porto de Santos, em 
São Paulo, gira em torno de 
R$ 296. O valor é 4,5% supe-
rior ao praticado em maio 
do ano passado, de acordo 
com acompanhamento do 
Imea.

Apesar deste aumento, 
hoje a conta está mais van-
tajosa para o agricultor do 
que há um ano. O motivo é 
a valorização do milho, que 
chega a quase 79% neste perí-
odo. Hoje a saca do grão vale 
em média R$ 37,34 em Mato 
Grosso, contra R$ 21,06 em 
maio de 2019. Com isso, a re-

DA REPORTAGEM

O último levantamento 
feito pelo órgão estima que 
o Estado produzirá 402 mil 
toneladas do cereal, 3,8% a 
mais que na última safra (387 
mil toneladas). O aumento 
na produção pode ser expli-
cado pelo ganho de produ-
tividade, já que a área desti-
nada ao plantio do arroz em 
Mato Grosso diminuiu 2,1%, 

lação de troca “milho x frete” 
mostra-se bem mais “inte-
ressante” para o agricultor 
do que outrora.

Hoje o custo do trans-
porte equivale a 45% do valor 
do produto. Há um ano, cor-
respondia a 82%. 

A conta atual difere – e 
muito – do cenário registra-
do em anos anteriores. Em 
maio de 2015, por exemplo, 
o preço do frete era superior 
à cotação do milho. Ou seja, 
para transportar 1 saca do 
grão, era preciso gastar qua-
se 1,5 saca. Uma conta que 
não fechava.

Mesmo frente a este 
cenário, o Imea destaca 
que “diante do alto fluxo de 
grãos e de entraves logísti-
cos apontados em algumas 
regiões do estado, contratos 
de embarque já estão come-
çando a ser fechados para 
períodos mais longos”, o que 
reforça a postura mais aten-
ta dos agricultores com os 
fatores “extra-campo” que 
interferem diretamente nos 
resultados da safra.

passando de 121,3 mil para 
118,8 mil hectares. A Conab 
classifica a produtividade 
média mato-grossense pre-
vista para a safra 2019/2020 
como “excelente”. “Exce-
lente produtividade média 
tem sido registrada devido a 
maiores investimentos reali-
zados na cultura, a maiores 
pacotes tecnológicos empre-
gados e às condições climá-
ticas bastante favoráveis ao 

longo de toda a safra. Ainda 
que alguma diminuição no 
rendimento seja observada 
no que diz respeito aos ta-
lhões finais da cultura, fato 
considerado como dentro da 
normalidade, a produtivida-
de média obtida é de 3.388 
kg/ha, 6% maior que a tem-
porada passada”. Conforme 
a companhia, a maioria dos 
produtores tem optado pelo 
plantio do arroz de sequeiro 

em Mato Grosso. Esse tipo 
de cultivo ganhou espaço na 
área plantada, que aumentou 
de 110 mil hectares para 112 
mil hectares, entre as duas 
safras. Com produtividade 
média de 3,4 mil quilos por 
hectare – também acima do 
que foi registrado na safra 
anterior -, a previsão de pro-
dução do arroz de sequeiro é 
de 382 mil toneladas, 6,8% a 
mais que em 2018/19.

Safra começa a ser colhida nas próximas semanas 

Projeto de lei propõe linha de
crédito emergencial para o setor
DA REPORTAGEM

Canal Rural

Começou a tramitar no 
Senado um projeto de lei 
para socorrer a cadeia do al-
godão diante dos efeitos da 
pandemia do novo Corona-
vírus. O PL 2816/2020 defen-
de a instituição do “PEASA” 
– o Programa Emergencial 
de Apoio ao Setor Algodoei-
ro Brasileiro – que propõe a 
criação de uma linha de cré-
dito para financiar o estoque 
da safra 2019/2020.

O projeto prevê o re-
passe de R$ 6 bilhões do 
BNDES para a execução do 
programa emergencial. Te-
rão acesso ao financiamen-
to, produtores de algodão 
e cooperativas destinadas a 
comercializar o produto dos 
cooperados. Será estabele-
cido um limite de crédito 
por CPF e CNPJ proporcio-
nal ao volume de algodão 
produzido no país na safra 
2019/2020. A taxa de ju-
ros anual máxima proposta 
equivale à Selic mais 1,25% 
sobre o valor concedido, 
com prazo de até 24 meses 
para o pagamento e carência 
de 12 meses. O texto tam-
bém propõe que os recursos 
disponibilizados pelo PEA-
SA não sejam contabilizados 
para fins do limite de crédito 
de custeio do tomador. Além 
disso, conforme a proposta, 
na concessão do financia-
mento só poderá ser exigido 
como garantia o estoque físi-

co de algodão em pluma, até 
o limite de 130% do emprés-
timo contratado.

Na justificativa, o Sena-
dor Carlos Fávaro (PSD/MT) 
destaca os impactos causados 
pela pandemia da Covid-19 
no setor do algodão. As po-
líticas de isolamento social 
adotadas no país e no mun-
do, provocaram a redução do 
consumo de produtos têx-
teis, derrubando a deman-
da pela pluma. Diante desta 
desaceleração e dos baixos 
preços atuais do algodão em 
relação aos preços fixados 
nos contratos antecipados, o 
segmento ainda vive o risco 
de ver algumas destas vendas 
serem canceladas ou terem 
as entregas adiadas tanto no 
mercado doméstico quanto 
no internacional.

“Neste momento de 
pandemia nós temos que 
estar muito preocupados 
com o setor da saúde, em 
salvar vidas, mas não pode-
mos descuidar das atividades 
econômicas. O projeto de 
lei busca simplesmente dar 
um fluxo de caixa para este 
setor para poder carregar os 
estoques tão elevados neste 
momento. Como sabemos, 
com todas as confecções, fia-
ções, as lojas dos shoppings 
fechados pelo mundo afora, 
o consumo de algodão abai-
xou muito e os estoques vão 
ficar muito altos. Então, nós 
precisamos ter uma linha de 
crédito do BNDES destinada 
a carregar este estoque da sa-

ALGODÃO | A ideia é que o dinheiro seja usado para financiar estoques da safra 2019/20
Foto: Divulgação
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Em 2020 já foram autuados mais de 900 proprietários de 
áreas rurais 

MULTAS

Sema diz que 
desmatamento
aumentou durante 
pandemia
DA REPORTAGEM

A secretária de Meio 
Ambiente (Sema) de Mato 
Grosso, Mauren Lazzaretti, 
disse que o desmatamento 
aumentou no estado durante 
a pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19). De acordo 
com ela, houve um grande 
aumento no desmatamen-
to no mês de abril em Mato 
Grosso. Neste ano já foram 
autuados 900 proprietá-
rios de áreas rurais, além de 
apreendidos 89 maquinários 
e 19 motosserras.

Foram R$ 8 milhões em 
multas somente em 2020. 
“Com a pandemia, houve 
uma ideia equivocada de que 
Mato Grosso não conseguira 
fazer o combate presencial 
do desmatamento. Tivemos 
um aumento exponencial 
de desmatamento no mês de 
abril”, disse a secretária.

Segundo a Sema, em 
2020 já foram autuados mais 
de 900 proprietários de áre-
as rurais. Diferente dos anos 
anteriores, neste ano o des-
matamento está ocorrendo 
em ‘pequenos desmates’. “Se 
não fosse a pandemia, nos-
sas ações [de combate] já te-
riam sido o triplo de 2019”, 
lamentou a secretária. Em 
2019 foram arrecadadas R$ 
34 milhões em multas.

Ainda conforme a se-
cretária, 49% do desmate em 
Mato Grosso ocorre em áre-
as cadastradas pelo estado, 
ou seja, o governo consegue 
notificar e falar diretamente 
com os proprietários. Outros 
11% ocorrem em assenta-
mentos rurais, 2% em terras 
indígenas e 5% em unida-
des de conservação. 27% do 
desmatamento ocorrem em 
áreas que o governo não tem 
dados.
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fra sem impactar nos limites 
de custeio e financiamento 
dos produtores. Será uma 
linha específica para o esto-
que, com juros entre 3 e 4% 
ao ano, que possa dar 2 anos 

de prazo para que estes pro-
dutores, com a garantia do 
próprio estoque de algodão 
possa carregar e ir gradativa-
mente colocando esse algo-
dão no mercado”, argumenta 

o Senador.
O Brasil é o segundo 

maior exportador mundial 
de pluma e nas próximas 
semanas deve começar a co-
lher a safra, que tem previ-

são de ser recorde, chegando 
a 2,879 milhões de toneladas 
de pluma segundo a Conab. 
Quase 70% desse volume 
devem sair de Mato Grosso, 
principal produtor nacional.



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 disponi-
bilidade no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibili-
dade 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 – perí-
odo 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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020, destinada à 
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, 
nenhuma empresa participou do certame, ficando então DESERTA.

ABERTURA: 17 de junho de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 17 de junho às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Reuniões 
dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, Centro, Campo 
Novo do Parecis - MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 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.
Campo Novo do Parecis-MT, 27 de maio de 2020.

Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020

Campo Novo do Parecis - MT, 27 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2020

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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 E EQUIPAMENTOS 
RELACIONADS A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E AT R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S). Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 11:00 horas do dia 
29/05/2020 até as 11:00 horas do dia 10/06/2020 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 15/06/2020 as 11:30 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 Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 42/2020 TENDO COMO OBJETO 
'“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORRO EM GESSO, VIDROS E 
OUTROS MATERIAIS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS 
ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)' CONFORME A SEGUIR FAMAC ACABAMENTOS E 
DECORACOES LTDA CNPJ/CPF Nº 05.161.520/0001-08 ITENS 
VENCEDORA - 838617 - R$48,00, - 836247 - R$82,89, - 837224 - 
R$688,00, - 837243 - R$266,00, - 835798 - R$789,00, - 838524 - 
R$412,00, - 837244 - R$80,00, - 837245 - R$136,00, - 837246 - R$88,00, 
- 837247 - R$208,00, - 836392 - R$34,00, - 838583 - R$82,00, - 838618 - 
R$168,00, - 838584 - R$63,00, - 838609 - R$15,20, - 836222 - R$15,00, - 
838594 - R$235,00, - 838585 - R$638,00, - 838596 - R$107,00, - 836814 - 
R$51,00, - 838603 - R$1.498,00, - 838602 - R$9.500,00, - 838619 - 
R$182,00, - 838638 - R$135,00, - 838629 - R$84,00, - 838626 - R$24,80, 
- 838804 - R$58,00, - 838630 - R$60,00, - 838806 - R$69,00, - 838628 - 
R$54,00, - 838627 - R$38,00, - 838631 - R$228,00, - 836813 - R$9,80, - 
838625 - R$38,00, - 838634 - R$59,00, - 838635 - R$66,00, - 838636 - 
R$104,00, - 838633 - R$104,00, - 838632 - R$24,00, - 838803 - R$49,00, 
- 838639 - R$174,00, - 836221 - R$152,00, - 838623 - R$9,40, - 838624 - 
R$13,80, - 838622 - R$14,00, - 838620 - R$63,00, - 838610 - R$138,00, - 
838616 - R$258,00, - 838612 - R$74,00, - 838613 - R$74,00, - 838614 - 
R$94,00, - 838615 - R$200,00, - 838611 - R$74,00, - 838621 - R$180,00, 
VALOR TOTAL R$ R$1.226.835,40.   EMPRESA PATRICK 
SBARDELOTTO CNPJ/CPF Nº 20.647.385/0001-90 ITENS 
VENCEDORA - 838637 - R$16,00, VALOR TOTAL R$ R$1.440,00 
VALOR TOTAL GERAL R$1.228.275,40.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 43/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS (TENDAS, GRADIL, FECHAMENTO, TRELIÇAS, 
SONORIZAÇÃO, PALCO, BANHEIROS E OUTROS ITENS), PARA 
ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”.' 
CONFORME A SEGUIR RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 17 VALOR TOTAL R$ 
R$8 .300 ,00 ,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 4 VALOR TOTAL R$ 
R$10.000,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 21 VALOR TOTAL R$ 
R$10.500,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 3 VALOR TOTAL R$ 
R$16.000,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 18 VALOR TOTAL R$ 
R$25.500,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 22 VALOR TOTAL R$ 
R$10.000,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 20 VALOR TOTAL R$ 
R$19.400,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 6 VALOR TOTAL R$ 
R$29.000,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 7 VALOR TOTAL R$ 
R$40.500,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 8 VALOR TOTAL R$ 
R$6 .000 ,00 ,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 9 VALOR TOTAL R$ 
R$8 .000 ,00 ,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 16 VALOR TOTAL R$ 
R$60.200,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 19 VALOR TOTAL R$ 
R$3 .950 ,00 ,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 23 VALOR TOTAL R$ 
R$23.750,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 24 VALOR TOTAL R$ 
R$25.500,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 25 VALOR TOTAL R$ 
R$49.000,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 26 VALOR TOTAL R$ 
R$43.200,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 1 VALOR TOTAL R$ 
R$11.500,00,  RAFAEL PONTO SOM LTDA CNPJ/CPF Nº 
14.860.887/0001-00 LOTE VENCEDORA - LOTE 2 VALOR TOTAL R$ 
R$12.500,00,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ/CPF Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 5 VALOR TOTAL R$ 
R$91.600,00,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ/CPF Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 11 VALOR TOTAL R$ 
R$51.530,00,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ/CPF Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 15 VALOR TOTAL R$ 
R$6 .400 ,00 ,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ /CPF  Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 13 VALOR TOTAL R$ 
R$34.270,00,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ/CPF Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 14 VALOR TOTAL R$ 
R$46.000,00,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ/CPF Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 10 VALOR TOTAL R$ 
R$36.700,00,  PEDRO ANTONIO CAMPOS CNPJ/CPF Nº 
24.951.188/0001-11 LOTE VENCEDORA - LOTE 12 VALOR TOTAL R$ 
R$35.200,00, VALOR TOTAL GERAL R$714.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2020
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 10 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. 049/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA USO DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS”. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020

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 MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS 
NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
DE  TECNOL OGIA /  INFORMÁTICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECREATRIA(S) 
SOLICITANTE(S). Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 11:00 horas do dia 
29/05/2020 até as 11:00 horas do dia 10/06/2020 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 15/06/2020 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

RITTER DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ sob Nº 
08.081.751/0001-91 e inscrição estadual nº 13.363.115-
0, localizada na Rod. MT 242, km 126, s/n, Distrito Boa 
Esperança, Sorriso/MT, vem através desta informar que 
extraviou o LIVRO TERMO DE OCORRENCIAS Nº  01.

27,28,29/05/2020.

AERONOP ESCOLA MANUTENÇÃO E SERVIÇO AÉREO 
ESPECIALIZADO LTDA, estabelecido na Estrada Lucila, 
s/nº, Lote 150/A-5 Aeroporto SJAK CP 213, Bairro Angé-
lica, Sinop/MT, inscrita no CNPJ nº 17.568.967/0001-77, 
Torna Público que requereu junto a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO, da 
Atividade de Aeródromo. Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

ARIVAN PEREIRA SEBEN - CNPJ.: 28.367.038/0001-16 
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente – SAMA, o Pedido de Alteração de Razão 
Social para atividade de 55.10-8-01 – Hotéis, localizado na 
Avenida Otávio de Souza Cruz, n° 452 no bairro Centro no 
município de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro 
- Engenheira Agrícola e Ambiental e Engenheira de Segu-
rança do Trabalho – 066 9 96121699)

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA UBIRATÃ  MT 
RESULTADO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Concorrência Pública nº 
001/2020, realizada no dia 19/05/2020, às 08:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, licitação destinada a contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para execução da obra na implantação de pavimentação asfál-
tica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, meio fio, sarjeta e passeio 
público com acessibilidade no perímetro urbano da cidade de Nova Ubiratã-MT, 
homologada e adjudicada em 27/05/2020, sagrou-se vencedor do certame a em-
presa BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Nova Ubiratã - MT, 
27 de maio de 2020. 

Mauro Odinei Soliani.
Secretário de Administração.



APÓS COVID-19

Grêmio: preparador explica rápida
reintegração de Diego Souza

DEVEDORES

Veja valores que o Santos ainda tem
para receber de outros clubes

Foto: Divulgação

Diego Souza já voltou aos treinos após ter tido a doença 

Foto: Divulgação

Peixe tem diversas transações sem pagamento 

DA REPORTAGEM

O treino do Grêmio des-
ta quarta-feira (27) contou 
com a participação de Diego 
Souza, que foi reintegrado 
ao grupo na segunda após 
ficar de quarentena por ter 
contraído a Covid-19. O pre-
parador físico Márcio Mei-
ra justificou a presença do 
atacante nas atividades em 
grupo para que ele não fique 
muito atrasado em relação 
aos outros jogadores.

“A gente pensou em co-
meçar desde o início, como 
todos fizeram, até que ele 
alcançasse o nível que os de-
mais estão. Só que poderia 
ficar muito difícil para ele, 
treinar sozinho. O Diego já 
vem de uma quarentena… 
Então é melhor que ele se 
junte ao grupo, entre no tra-
balho geral e, ao final, a gen-
te veja o que ainda falta para 
ele, para fazer trabalhos in-

DA REPORTAGEM

Sem receitas após a pa-
ralisação do futebol por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, o Santos vive 
dias complicados financei-
ramente. Para diminuir o 
problema e não atrasar pa-
gamentos, reduziu em 70% 
os salários do elenco e de 
todos os funcionários que 
recebem mais de R$ 6 mil. 
Enquanto isso, espera re-
ceber de outros clubes por 
negociações de jogadores e 
mecanismos de solidarieda-
de.

Mecanismo de solidarie-
dade é a forma como a Fifa 
reconhece a participação de 
clubes na formação de joga-
dores. A cada transferência 
de Neymar, por exemplo, 
o Santos é recompensado 

dividuais”, diz o preparador. 
O Grêmio manteve o crono-
grama de treinos que obje-
tivam o aprimoramento da 
condição física dos jogado-
res. Porém, a comissão téc-
nica já planeja atividades que 
simulem situações de jogo 

pela equipe que compra o 
jogador com uma porcen-
tagem do valor da transfe-
rência.

De acordo com balanço 
financeiro de 2019, divul-
gado pelo Santos em 2020, 
oito clubes têm de pagar 
por transferências de joga-
dores que passaram pelas 
categorias de base alvine-
gras em algum momento. 
Além deles, o Flamengo 
também entrou na lista pela 
compra de Gabigol.

Vale ressaltar que a tabe-
la no balanço patrimonial 
do Santos não contabiliza 
quem já deveria ter feito o 
pagamento e quem ainda 
tem tempo, apenas todos 
os valores que o clube ainda 
tem a receber.

A venda do zagueiro Kai-
que Rocha, por exemplo, foi 

para o começo de junho. 
Seguindo os protocolos de 
saúde, o primeiro grupo de 
jogadores chegou ao CT Luiz 
Carvalho, em Porto Alegre, 
por volta das 8h30. Os ou-
tros dois grupos apareceram 
para treinar às 9h10 e às 10h, 

respectivamente. No come-
ço, foram feitos testes fisio-
lógicos para comparar com 
os resultados dos mesmos 
exames feitos na primeira 
semana de treinamento, de 
forma que possa ser obser-
vada a evolução do trabalho.
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Divisão entre cariocas e
coesão entre paulistas
DA REPORTAGEM

O prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre Kalil, 
debruçou-se sobre os livros 
e sobre os estudos que sua 
comissão de medicina lhe 
enviou, logo que percebeu a 
gravidade da crise do novo 
coronavírus. Nas páginas de 
100 anos atrás, descobriu que 
Belo Horizonte foi a primei-
ra cidade brasileira a propor 
o confinamento durante a 
gripe espanhola, que matou 
35 mil brasileiros entre 1918 
e 1919. Sua providência foi a 
mesma. A capital mineira foi 
a primeira capital com social 
no último dia 18 de março, 
seis dias antes de São Paulo e 
Rio de Janeiro.

Como fechou antes e 
teve sucesso na estratégia 
de informar a população so-
bre os riscos e as estratégias 
para combater a doença, 
Belo Horizonte já consegue 
flexibilizar suas decisões. O 
Rio de Janeiro e São Paulo 
estão longe disso, talvez não 
apenas pelo fracasso do con-
finamento quanto pela den-
sidade demográfica – mais 
habitantes por km².

Há 101 anos, mais ain-
da. O livro “Metrópole à Bei-
ra Mar”, de Ruy Castro, conta 
que houve 12,7 mil mortes 
num Rio de Janeiro de pou-
co mais de um milhão de 
habitantes. São Paulo tinha 
pouco menos de metade da 
população e teve em torno 
de 5 mil mortes, na gripe es-
panhola. Paradoxalmente, o 
Campeonato Paulista ficou 
parado por quase três meses 
e o Carioca não foi parali-
sado. O número de mortes 

DA REPORTAGEM

Apesar da situação finan-
ceira delicada e de ainda não 
ter uma definição de quando 
voltam os jogos, o Atlético-
-MG não esconde que está 
no mercado à procura de 
reforços. Um dos nomes na 
mira é Alan Franco, volante 
equatoriano de 21 anos, do 
Independiente del Valle. É 
um dos atletas que, na ava-
liação interna, atende os “re-
quisitos” exigidos por Jorge 
Sampaoli. O jogador foi elo-
giado pelo diretor de futebol 
Alexandre Mattos.

“O Sampaoli tem uma 
característica muito própria. 
Talvez, no Brasil, não tenha 
igual. Talvez o Jorge Jesus, 
mas ainda vejo algumas dife-
renças na maneira de pensar 
futebol. E, por ter caracte-
rística própria, ele necessita 

ATLÉTICO-MG

Alan Franco 
ganha elogios:
“Qualidade, 
força, juventude”

desses jogadores. O Alan é 
um jogador moderno. Quem 
viu jogando pelo Indepen-
diente del Valle (sabe). Tem 
ótima qualidade técnica, ao 
mesmo tempo tem força, ju-
ventude. 

O Atlético também preci-
sa ter ativos. A gente não pre-
cisa somente ganhar títulos, 
precisa também em algum 
momento fazer um recurso 
financeiro. Todos os clubes 
precisam. É um jogador jo-
vem, moderno”, disse.

Alan Franco não é a úni-
ca alternativa do Galo para 
o meio-campo. Léo Sena, 
jogador do Goiás, é outro jo-
gador na mira. Um dos dois, 
ao que tudo indica, será con-
tratado. Sem citar Léo Sena, 
Mattos deixou claro que o 
Atlético não está refém da 
negociação com o equato-
riano.

entre os cariocas disparou, 
não pelo futebol, mas pelo 
contágio rápido. O jogador 
do Fluminense, Archiband 
French, faleceu durante a 
epidemia. Em São Paulo, o 
campeão só existiu, porque 
houve bom senso – e con-
senso. A unidade de ação dos 
paulistas desta vez lembra 
o que houve daquela vez. 
Corinthians, São Paulo, Pal-
meiras e Santos combinam 
treinar todos juntos, quando 
houver autorização explíci-
ta das autoridades da saúde. 
Isto pode começar a acon-
tecer na semana que vem, 
dependendo das decisões do 
governador João Dória e do 
prefeito Bruno Covas.

Os cariocas, ao contrá-
rio, dividem-se entre os que 
não admitem voltar aos trei-
nos, Botafogo e Fluminense, 
e os que entram no grama-
do mesmo sem autorização 
explícita, caso do Flamengo 
na semana passada. Agora há 
autorização do prefeito Mar-
celo Crivella para treinos in-
dividuais.

Em 1918, o Campeona-
to Paulista terminou e o Pau-
listano foi campeão, porque 
os clubes entenderam que só 
seria possível realizar as par-
tidas que definissem o cam-
peão. O Paulistano venceu 
atuando 17 vezes, o Corin-
thians foi vice com 18 jogos e 
o Santos, quarto colocado, só 
teve doze atuações.Não se sai 
de uma crise deste tamanho 
sem bom senso nem sem 
consenso. Neste momen-
to, paulistas, gaúchos e mi-
neiros parecem muito mais 
próximos de um desfecho 
favorável do que os cariocas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Presidentes de Palmeiras e Corinthians: coesão entre os grandes 

Volante equatoriano pode ser o primeiro reforço da “era Ale-
xandre Mattos” 

101 ANOS DEPOIS | Em 1918, Campeonato Carioca se apressou para continuar e teve até morte de jogadorco

dividida em duas parcelas: a 
primeira vence em julho, e 
a segunda só em dezembro. 
O mecanismo de solidarie-

dade por Gabigol está sendo 
negociado com o Flamengo. 
E outros casos ainda estão 
abertos.
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SORRISO

Hospital de Campanha ultrapassa
500 atendimentos em 10 dias

FUNDO ANTIDROGAS

Leilão da Sesp tem Hilux,
caminhonete e até aeronave

SINOP

Policiais trocam 
tiros com bandidos
e evitam possível 
homicídio

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Valor arrecadado irá para fundo antidrogas 

Foram contabilizados 537 atendimentos na unidade 

DA REPORTAGEM

Um levantamento reali-
zado pela Secretaria de Saú-
de e Saneamento apontou 
que, até o final do expediente 
de segunda (25), o Hospital 
de Campanha havia atendi-
do 537 pessoas. A unidade foi 
montada na Unidade de Saú-
de da Família Central para 
atender as pessoas que apre-
sentam os sintomas da Co-
vid-19. O funcionamento que 
começou no dia 11 de maio, é 
de domingo a domingo, das 
7h à meia-noite e nos finais 
de semana, das 7h às 19h.

A estrutura conta com 
um tanque de oxigênio com 
capacidade de 30 mil litros, 
para fornecer ar comprimido 
(ar medicinal) para Ambula-
tório Multiprofissional Espe-
cializado (AME), Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
USF Central, além de seis lei-
tos já montados, com estru-
tura para ampliação de mais 
15 leitos.

DA REPORTAGEM

Um novo leilão da Se-
cretaria de Estado de Se-
gurança Pública acontece 
a partir desta quinta (27) de 
forma eletrônica. Na lista, há 
53 bens, dentre eles cami-
nhonetes Hilux, S-10, além 
de uma aeronave Embraer 
(EMB-810C) e diversos ou-
tros carros, caminhões e mo-
tocicletas.

Alguns dos veículos são 
sucatas, mas outros estão em 
condições de circular. O va-
lor que for arrecadado com o 
leilão será transferido para o 
Fundo Nacional Antidrogas. 
De acordo com a assessoria, 
os lances podem ser feitos 
até o dia 10 de junho, às 11h 
(horário de Cuiabá), pelo site 
http://www.majudicial.com.
br/.

Além do Fundo Nacio-
nal Antidrogas, um percen-
tual das vendas também irá 
para Estado de Mato Gros-
so via Fundo Estadual sobre 
Drogas (Funesd/MT), criado 
pela Lei 10.057/2014. O leilão 
será conduzido pela leiloeira 
pública oficial Poliana Mike-
jevs Calça Lorga.

O avião que será leilo-
ado foi apreendido pela Po-
lícia Federal. Ele tem capa-

SÓ NOTÍCIAS

A troca de tiros entre 
dois bandidos e policiais mi-
litares ocorreu na madruga-
da desta quarta (27), no bair-
ro Boa Esperança, em Sinop. 
Após a ação, os suspeitos 
conseguiram fugir. No lo-
cal, não foram encontrados 
vestígios de que eles tenham 
sido atingidos. Os militares 
não ficaram feridos.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os policiais fa-
ziam rondas quando flagra-
ram uma VW Parati sendo 
perseguida por um Gol com 
dois ocupantes. Eles abor-
daram o primeiro veículo e 

o motorista estava desespe-
rado. Ele relatou que estava 
sendo seguido para ser mor-
to.

Com isso, os militares 
iniciaram o acompanha-
mento tático do Gol e os sus-
peitos abandonaram o carro, 
pularam o muro de uma re-
sidência e dispararam contra 
a guarnição, que revidou. 
Quando os militares volta-
ram para concluir a ocor-
rência, o motorista da Parati 
também não foi encontrado. 
O Gol em que os dois bandi-
dos estavam foi apreendido. 
Agora, o caso será investi-
gado pela Polícia Civil para 
identificá-los.

DA REPORTAGEM

O preço dos medicamen-
tos pode subir 4% a partir da 
segunda-feira (1º). O prazo 
de 60 dias determinado por 
Medida Provisória que sus-
pendeu o aumento em 31 
de março vence neste do-
mingo (31). O tema está em 
discussão na Câmara de Re-
gulação do Mercado de Me-
dicamentos (CMED), órgão 
interministerial responsável 
pela regulação econômica do 
mercado.

O Governo Federal havia 
publicado a Medida Provi-
sória (MP) 933/2020 suspen-
dendo por 60 dias o reajuste 
anual de preços de medica-
mentos, em razão da pande-
mia do novo coronavírus. A 
MP ainda está em tramitação 
no Congresso Nacional.

O reajuste anual dos me-
dicamentos é determinado 
pela CMED. O percentual 
de aumento é calculado por 
meio de uma fórmula, que 
leva em conta a variação da 
inflação (IPCA), ganhos de 
produtividade das fabrican-
tes de medicamentos, varia-
ção dos custos dos insumos 
e características de mercado. 

Em 2019, o IPCA acumulou 
alta de 4,31%. 

Segundo o Sindusfarma 
(Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos), o 
reajuste será de 4,08% na mé-
dia.

“O fim do congelamento 
de preços dos medicamen-
tos, com a concessão do re-
ajuste anual previsto em lei, 
é absolutamente necessário 
para viabilizar a operação 
da indústria farmacêutica no 
país, garantindo assim o for-
necimento normal de medi-
camentos para a população”, 
afirma em nota o sindicato 
que representa 432 empresas 
nacionais e internacionais 
que detêm mais de 95% do 
mercado de medicamentos 
brasileiro.

O Sindusfarma argumen-
ta, que, após 14 meses de pre-
ços inalterados, a indústria 
farmacêutica precisa desse 
reajuste anual para repor 
parte dos aumentos de custo 
acumulados no ano passa-
do e mais recentemente em 
razão da pandemia de coro-
navírus, com as expressivas 
altas do dólar e dos custos de 
logística, matérias-primas e 
insumos.

Foto: Divulgação

Prazo que suspendeu reajuste termina neste domingo

Medicamentos podem ficar mais
caros a partir de 1º de junho
MP PERDE VALIDADE | Prazo da MP suspendeu reajuste anual dos remédios por 60 dias em razão da pandemia

cidade de 6 passageiros, e o 
lance inicial é de R$ 150 mil. 
Além dele, há motos com 
lances iniciais de R$ 200 e 
veículos como uma Hillux 
2007/2007, apreendida pela 
Polícia Civil, com lance ini-
cial de R$ 12,5 mil.

Quem quiser, pode exa-
minar os bens previamente. 

No entanto, é obrigatório 
agendar a visitação, e só será 
permitido um visitante por 
horário. A secretária adjunta 
de Justiça, Lenice Barbosa, 
estima que sejam arreca-
dados cerca de R$ 700 mil 
com o leilão. A expectativa é 
menor neste leilão devido a 
pandemia do coronavírus.

As visitas deverão ser 
solicitadas por e-mail. Sem 
prejuízo da visitação in loco, 
as fotos e descrições de todos 
os bens estarão disponíveis 
no portal www.majudicial.
com.br, a partir da publica-
ção do edital, ou no mínimo, 
no período de 27 de maio de 
2020 a 10 de junho de 2020.
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) abriu processo lici-
tatório para contratação de 
empresa para executar obras 
de reconstrução da rodovia 
MT-140, no trecho que vai 
do Km 220 até Nova Bra-
silândia. A reconstrução do 
trecho de 9,97 km na Serra 
de Nova Brasilândia é neces-
sária em razão da mudança 
da característica do tráfego 
da rodovia.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira, esse trecho não foi 
projetado e asfaltado para 
receber trafego intenso, po-
rém a rodovia passou a fa-
zer parte de um conjunto de 
estradas que possuem um 
papel fundamental no esco-
amento de grãos das regiões 
do médio norte do estado.

A MT-140 é considerada a 
rota principal para o escoa-
mento da produção agrícola 
especialmente dos municí-
pios de Paranatinga, Nova 
Ubiratã, Sorriso, Santa Rita 
do Trivelato e Planalto da 
Serra, com destino ao termi-
nal ferroviário em Rondonó-
polis.

“A estrada foi concebi-
da para atender ao municí-
pio de Nova Brasilândia e 
redondezas, que possuíam 
um tráfego rural de veículos 
de médio porte. Mas, com o 
crescimento da agricultura 
nas régios Norte e Sul do es-
tado, o trecho e o município 
ficaram inseridos no corre-
dor agrícola utilizado por al-
guns produtores para o esco-
amento da produção”, disse.

Ainda segundo o secre-
tário, serão realizadas as re-

NOVA BRASILÂNDIA | Reconstrução é necessária em razão da mudança da característica do tráfego da rodovia
Foto: SinFra-Mt

Asfalto na Serra de Nova Brasilândia está completamente deteriorado 

adequações na rodovia de 
forma a obter uma estrutura 
de pavimento com capaci-
dade para suportar as cargas 
geradas pelo tráfego a um 
menor custo econômico, e 
em condições de conforto e 
segurança para os usuários.

Para a prefeita de Nova 
Brasilândia, Marilza Augusta 
de Oliveira, a execução da 
obra é a realização de um 
sonho do munícipio, pois a 
rodovia foi asfaltada há al-
guns anos, mas já apresenta 
enorme desgaste, o que cau-
sa prejuízos à economia e à 
vida dos cidadãos.

“Desde que tomei posse 
luto por essa pavimentação. 
Quem por aqui trafega sabe 
da grande necessidade. Essa 
obra tem um grande signifi-
cado para Nova Brasilândia, 
além de melhorar a trafega-
bilidade, também vai contri-
buir significativamente para 
o crescimento da economia 
da região”, disse.

A licitação para a obra de 
reconstrução do trecho será 
na modalidade Regime Di-
ferenciado de Contratação 
(RDC), do tipo menor pre-
ço. O valor estimado da li-
citação é de R$ 12 milhões. 
Tanto o projeto executivo, 
quanto demais documenta-
ções complementares, assim 
como o edital, encontram-se 
disponíveis no site da Sinfra 
para consulta.

Eventuais esclarecimen-
tos de dúvidas quanto ao 
edital poderão ser solicita-
dos, preferencialmente, via 
e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br, 
até cinco dias anteriores à 
sessão pública, que será rea-
lizada no dia 17 de junho, às 
9h, no auditório da Secre-
taria de Estado de Planeja-
mento e Gestão (Seplag).

Sinfra abre licitação para
reconstruir asfalto em serra


