
SINOP SEGUNDO ANO
Paralisada
obra de
asfalto de
avenida

O que Jorge 
Jesus pode
alcançar no 
Flamengo?

A Prefeitura emitiu ordem 
de paralisação das obras de 
asfalto, drenagem, sinalização e 
calçadas da Avenida Oscar Nie-
meyer, que liga o Bougainville à 
Av. dos Tarumãs.      
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Contrato renovado, hora 
de seguir o trabalho. O segundo 
ano de Jorge Jesus no Flamengo 
se iniciou de fato nesta segunda, 
e, após um início avassalador, o 
Mister tem novos desafios.
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AssessoriA AlexAndre VidAl

AssessoriA

Chegou-se à conclusão de que o estado ainda não apre-
senta as condições necessárias para que a retomadas 
das atividades presenciais sejam realizadas de forma 
segura, tanto para os servidores da Justiça, quanto para 
a população que necessita dos serviços ali prestados. 
Por isso que, continuam suspensos os prazos processu-
ais dos processos físicos judiciais e administrados até 
o final do mês.         Página  3

AUMENTO DA PANDEMIA

Fóruns não vão 
reabrir antes 
de 30 de junho

A Escola Estadual Tarsila do Amaral começa a 
ganhar forma com a construção dos dois blocos 
com 16 salas de aulas, além de laboratórios, cozi-
nha, refeitório e dependências administrativas. A 
nova unidade atenderá cerca de 1,4 mil alunos.    
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PARA OBRAS

Linha de crédito aumentada

Municípios terão aumento na linha de crédito para financiamen-
tos de obras de infraestrutura e saneamento básico. São mais de R$ 
853 milhões em operações de crédito. Do Programa Avançar Cidades, 
são R$ 12,5 mi de financiamentos. Já pelo Finisa são mais R$ 840 mi 
solicitados.                    Página - 8
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16 SALAS DE AULA

Poder de
compra em
MT cai 27%
em um ano
A relação de troca “arroba por 
milho” está menos vantajo-
sa para o pecuarista de Mato 
Grosso. Em um ano, o poder 
de compra caiu 27%, conforme 
apurou o Imea. O principal mo-
tivo para isso foi a valorização 
expressiva do cereal, muito aci-
ma da registrada na pecuária 
durante o período.   Página  -4
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REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

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, principalmen-
te, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, 
muita gente está envolvida, 
e na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. 
Tudo ficará bem!



    

Testar, testar e testar, deve ser a pala-
vra de ordem para isolar quem precisa 
ser isolado por estar suspeito ou con-
taminado juntamente com todos do 
grupo de risco

Ao mandar sonegar ao público dados completos 
sobre mortes e casos do coronavírus, Jair Bolsonaro 
deu fim ao pouco que restava de seriedade na forma 
com que seu arremedo de governo trata a epidemia 
hoje fora de controle. O painel diário do Ministério 
da Saúde sobre Covid-19 sofreu vários golpes nos últi-
mos dias. Primeiro determinou-se que sua atualização 
ocorresse apenas após as 22h, convenientemente após 
o horário nobre dos telejornais.

Não funcionou. Ganharam mais destaque, em in-
formes extraordinários, as lúgubres cifras que põem o 
Brasil em segunda posição mundial no número de in-
fectados e ainda em terceiro lugar no de óbitos —ape-
nas por subnotificação, pois é certo que a mortandade 
nacional já ultrapassou a do Reino Unido.

A página do ministério na rede foi então retira-
da do ar. Quando voltou, exibia unicamente os casos 
e mortes registrados no dia anterior. Omitiram-se to-
tais que atestam a incompetência do governo em li-
derar o combate local à pandemia. Pior: sumiram vias 
de acesso à base de dados detalhados. Bolsonaro vive 
em negação e parece acreditar ser possível, na era da 
informação, praticar censura canhestra ao estilo da di-
tadura militar que tanto incensa.

Sua obtusidade não chega a surpreender, diante 
de repetidas mostras de ignorância pessoal. Assusta-
dor é ver servidores públicos responsáveis nesse papel 
vergonhoso.

Por mais que o presidente se esforce por manie-
tar a pasta da Saúde, da qual sacou dois ministros mé-
dicos para abandoná-la à interinidade de um general 
subserviente, a repartição ainda conta com técnicos 
competentes, encolhidos talvez pela militarização ao 
redor.

Os paus-mandados da Presidência no ministério 
anunciam uma manobra orwelliana na contagem de 
mortos. O pretexto delirante: governadores e prefei-
tos estariam a inflar estatísticas reunidas no banco de 
informações federal.

É a senha para enveredar na manipulação dos 
dados, ou ao menos para desacreditá-los. Afinal, basta 
um cabo ou um soldado proficiente em informática 
para recolher, somar e publicar o que o Palácio do Pla-
nalto quer esconder.

Há precedentes infelizes. Na década de 1980, a 
ditadura ergueu cortina de fumaça em torno de uma 
epidemia de meningite, por meio de censura à im-
prensa. A carência de informações precisas agravou o 
surto ao favorecer descuido e, assim, mortes evitáveis.

Jair Bolsonaro já incitava abertamente atitudes 
que espalham o flagelo da Covid-19. Em raro lampejo, 
pressente agora que o descaso cruel lhe impõe pre-
juízo eleitoral e teve o único reflexo de que é capaz: 
voltar as costas para o mundo, a verdade e a decência.

Editorial

Golpe estatístico

Ranking dos Políticos - Facebook

GRUPO DE RISCO
Prefeito de Nossa Senhora do Livra-

mento, Silmar de Souza Gonçalves testou 
positivo para Covid-19. O democrata tem 58 
anos e faz parte do grupo de risco, pois é 
portador de diabetes. Conforme assessoria 
de imprensa, o quadro de saúde é conside-
rado estável, e ele está em isolamento em 
uma propriedade rural na cidade. “Apenas 
peço desculpas aos meus conterrâneos pa-
pa-bananas pela minha ausência nos pró-
ximos dias. Gostaria de estar junto frente à 
batalha do coronavírus. Sei que passamos 
por momento delicado, mas Deus está no 
controle de tudo”, disse.

ELEIÇÃO DA MESA
Não deve prosperar a tentativa do depu-

tado de oposição Lúdio Cabral de montar 
uma chapa de contra a reeleição do presi-
dente da Assembleia, Eduardo Botelho, para 
a nova Mesa Diretora. Isso porque Lúdio não 
deve conseguir sequer unir o bloco de opo-
sição, que não tem coesão e contém nomes 
de correntes antagônicas, como o próprio 
Lúdio, de esquerda, e Ulysses Moraes, de di-
reita. Além disso, dificilmente os membros 
da base governista, por mais descontentes 
que estejam com a forma como a chapa de 
Botelho foi montada, irão contra a reeleição 
de alguém que conta com o apoio do gover-
nador Mauro Mendes.

SEM MEDO
Mato Grosso atingiu, na última quinta 

(4), um dos índices mais baixos de isola-
mento social desde que a empresa de tec-
nologia In Loco começou a monitorar os 
dados por conta da pandemia do novo coro-
navírus. De acordo com o monitoramento, 
o estado tem 36,6% da população isolada. 
MT está à frente somente de Minas Gerais, 
Goiás e Tocantins. No mesmo sentido, o 
isolamento tem caído em todo o país. Na-
cionalmente, 39,1% da população de todo o 
país está em isolamento. Por outro lado, o 
número de infectados e mortos por Covid-19 
tem disparado.
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“Bolsonaro vive em negação e parece acredi-
tar ser possível, na era da informação, prati-
car censura canhestra ao estilo da ditadura 
militar que tanto incensa

“
Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente na manhã 

de domingo na BR-163, perímetro urbano de Sinop. As vítimas estavam em 
uma moto Suzuki, azul, que colidiu com uma S10, prata. A Rota do Oeste 
enviou uma equipe de resgate para o local. Os socorristas prestaram os 
primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas para o HR. A colisão 
foi do tipo lateral e gerou a interdição da pista.

Não sou médico, sou apenas um de-
fensor da atividade econômica como 
forma de engrandecimento de um povo 
e de uma Nação. Parafraseando o ex-
-ministro Nelson Teich, o isolamento, 
necessário a contenção da expansão 
da pandemia, não deve ser horizontal 
ou vertical, e sim seletivo.

Começam a ter destaque os estu-
dos, como o do J.P. Morgan publicado 
recentemente ou o espanto do Gover-
nador do estado de Nova York consta-
tando que a maioria dos internados es-
tavam em isolamento, mostrando que 
o vírus tem sua dinâmica própria de 
contaminação e que medidas de isola-
mento, vertical ou horizontal, não tem 
tido êxito em frear sua curva de conta-
minação.

Há tempos vimos defendendo que 
a paralização das atividades econômi-
cas trará um malefício social de pro-
porções incalculáveis e, já começamos 
a sentir de fato suas consequências.

A asfixia da atividade econômica 
está no limite, exaurida pela falta de 
faturamento e com a continuidade dos 
custos, agora reabre com a sombra de 
um possível “lockdown”. Não há mais 
espaço para retroceder. Quem já rea-
briu já percebeu que não vai ser fácil 
e quem ainda não retornou precisa re-
abrir já.

Tardamos em estabelecer o isola-

mento seletivo. Testar, testar e testar, 
deve ser a palavra de ordem para iso-
lar quem precisa ser isolado por estar 
suspeito ou contaminado juntamente 

com todos do grupo de risco, estes últi-
mos sentenciados a esperar vacina ou 
remédio comprovado, até lá, isolamento 
permanente.

Medição de temperatura diária de 
colaboradores, medidas de higiene e 
processos de melhoria da imunização 
das pessoas são medidas urgentes e 
com grande efeito para a instalação do 
isolamento seletivo.

Somente desta forma poderemos 
conciliar o cuidado da saúde e da eco-
nomia, minimizando os nefastos es-
tragos já causados com fechamento de 
empresas e aumento significativo de 
desempregados.

Cuiabá tem se destacado, entre ou-
tras capitais, pelo baixo índice de con-
taminados e óbitos e também pela dis-
ponibilidade de leitos de enfermaria e 
UTIs, proporcionando condições de tra-
tamento a sua população e, desta forma, 
preparada para o caso de aumento da 
curva de contaminação.

A CDL Cuiabá continua apoiando os 
protocolos para o recomeço de cada 
uma das atividades, orientando e di-
vulgando as informações de biossegu-
rança, bem como, está pronta para co-
laborar com uma campanha maciça de 
testes. Testar já!!! 

NELSON SOARES JUNIOR É PRESI-
DENTE DA CDL CUIABÁ

Lockdown não, testar sim

“Ponto cego”?
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gosto”. Só existiam, então, dois cami-
nhos, sendo um deles a adoção de uma 
internet fixa, para resolver a questão, 
ou a tentativa de troca de operadora de 
telefonia móvel, esbarrando em ques-
tões como fidelidade e “apostando” que 

outra prestadora fun-
cionaria de forma sa-
tisfatória, sem gran-
des garantias disso.

Como meu plano 
me atende muito bem 
resolvi optar pela 
sensatez, ainda mais 
por saber que esse 
tipo de problema é 
bastante comum. Já 
imaginou se eu faço 
uma troca dessas e a 

nova operadora não funciona adequa-
damente ou eu encontro algum “ponto 
cego” que venha a me incomodar em 
algum outro lugar? Não vale a pena a 
“aposta”.

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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Os “pontos cegos” na telefonia móvel são bastante comuns (e bem 
inconvenientes). Fiquei sabendo de um caso onde ironicamente 
existia um desses justamente no local onde foi instalada uma loja 
da operadora, fazendo com que os aparelhos com chip da mesma 
não funcionassem no interior da loja, e de uma situação em que o 
empresário optou por mudar seu escritório de local pelo fato dos 
celulares, com planos recém contratados e com fidelidade, não fun-
cionarem adequadamente dentro de suas instalações, entre, é claro, 
tantos outros casos que acompanhei por essa (longa) vida afora...
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Tempo atrás, por ter um plano de 
dados bastante expressivo de dados 
em meu celular e ficar a maior parte 
do dia fora de casa, optei por cancelar 
minha internet residencial. A maior 
parte do que eu fazia online quando 
estava ali era pelo 
celular e, em caso 
de necessidade, 
bastava rotear o 
acesso. Funcionou 
muito bem e eco-
nomizei bastante.

Algum tempo 
atrás acabei me 
obrigando a con-
tratar, novamente, 
um plano residen-
cial. Se você acha 
que o plano móvel não daria conta do 
recado está enganado. O problema foi 
outro, bastante comum na vida das 
pessoas, por sinal: um “ponto cego”. 
Isso mesmo, um baita “ponto cego” 
exatamente na casa em que eu me mu-
dei, que faz com que, dentro do imóvel, 
a qualidade do sinal de voz caia ex-
pressivamente e que o sinal de dados 
funcione de forma precária em alguns 
pontos e deixe de funcionar em outros.

Basta ir até a rua para que a cone-
xão volte à plena e total normalidade. 
Bom? Nem tanto: não resolve o proble-
ma e aumenta ainda mais meu “des-

NELSON SOARES JUNIOR
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O crescente aumento do 
número de casos de pesso-
as contagiadas com o novo 
coronavírus, fez com que 
o Poder Judiciário optasse 
por prorrogar a reabertura 
dos Fóruns das comarcas 
em todo o estado de Mato 
Grosso, como também em 
todas as dependências de 
serviço judiciário.

No último domingo (07), 
Mato Grosso ultrapassou a 
casa dos quatro mil casos 
confirmados e passou de 
110 óbitos pela doença.

Antes desse aumento, a 
previsão do Tribunal de 
Justiça era de que as uni-
dades do Judiciário fossem 
reabertas a partir do dia 15 
deste mês de forma gradu-
al, mas agora, o fechamen-
to está determinado até o 
dia 30. 

Chegou-se à conclusão 
de que o estado ainda não 
apresenta as condições ne-
cessárias para que a reto-
madas das atividades pre-
senciais sejam realizadas de 
forma segura, tanto para os 
servidores da Justiça, quan-
to para a população que ne-
cessita dos serviços ali pres-
tados.

Por isso que, continuam 
suspensos os prazos pro-
cessuais dos processos físi-
cos judiciais e administra-
dos até o final do mês.

Outro fator decisivo para 
a decisão do Poder Judici-
ário em Mato Grosso foi a 
constatação do alto índice 
de ocupação dos leitos de 

SOB CAUTELA | O aumento no número de casos da covid-19 em MT fez justiça recuar da decisão de reabertura

Fóruns não abrem antes do dia 30 de junho 

CRIMES AMBIENTAIS

Mourão prorroga 
operação de combate 

Estados da Amazônia Legal deverão 
reduzir desmatamento

Decisão foi publicada no Diário Oficial 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Desde o dia 11 de maio, 
o governo brasileiro vem 
travando uma guerra contra 
quem comete crimes am-
bientais na floresta amazôni-
ca. Mais de 3.800 militares, 
agentes da Força Nacional, 
Polícia Federal, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), Instituto 
Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICM-
Bio) e secretarias estaduais 
de meio-ambiente estão rea-
lizando ações de fiscalização, 
apreensão e autuação em 
madeireiras, serrarias e ga-
rimpos nos estados do Acre, 
Amazonas, Rondônia, Mato 
Grosso e Pará – atual cam-
peão de desmatamento.

O vice-presidente da 
República, Hamilton Mou-
rão, que é o presidente do 
Comitê do Fundo Amazônia 
e do Conselho Nacional da 
Amazônia, visitou duas bri-
gadas do Exército, em Cuiabá 
e Porto Velho, que participa-
ram das ações da Operação 
Verde Brasil 2. Em Cuiabá, 
o vice-presidente adiantou 
que a operação conjunta será 
prorrogada por mais um 
mês, por decreto que deverá 
ser assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro nesta terça-

-feira, 9, em Brasília. 
Para Mourão, o ideal 

era que as ações de vigilância 
ambiental não tivessem du-
ração limitada. “Não adian-
ta só termos operações por 
um mês ou dois meses. Ideal 
era estabelecer vinte bases 
permanentes de fiscalização 
na região amazônica. Para 
isso, é fundamental a reto-
mada do Fundo Amazônia 
para financiar tudo isso”, 
afirmou.O Fundo Amazônia 
recebe doações de países eu-
ropeus, como Noruega e Ale-
manha, para serem aplicadas 
em projetos de combate ao 
desmatamento e na con-
servação da floresta. Outro 
desejo do vice-presidente é 
fortalecer as agências fisca-
lizadoras, como IBAMA e 
ICMBio. No momento, há 
um estudo conjunto com o 
Ministério da Economia, que 
proibiu a realização de no-
vos concursos. Para Mourão, 
“não adianta ter viaturas, se 
não temos gente”. No estado 
de Mato Grosso – onde está 
boa parte da reserva indíge-
na Xingu – a Operação Ver-
de Brasil 2 apreendeu 2.811 
metros cúbicos de madeira, 
46 tratores, 43 caminhões, 16 
embarcações e aplicou um 
valor total de 66 milhões de 
reais em multas ambientais, 
contando com um efetivo de 
1.200 homens.
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TJ recua da decisão de reabrir Fóruns

Foto: AnGeLo VAreLA / ALmt

PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO

Projetos estabelecem normas 
para combate ao coronavírus

SINOP

Prefeitura suspende obras de avenida

Higienização de equipamentos públicos e marcadores de distanciamento 

DA REPORTAGEM

Nos próximos dias, a 
Assembleia Legislativa deve-
rá aprovar mais dois projetos 
para proteger a população. O 
projeto de lei 460/2020 dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
de higienização de equipa-
mentos e desinfecção dos lo-
gradouros públicos, seguin-
do padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes, a 
exemplo do uso de água clo-
rificada e outros produtos.

Já o projeto 461/2020 
obriga o uso de marcadores 
de distanciamento social em 
Mato Grosso, que deverão 
ser feitos com adesivos ou 
pinturas no chão, para cha-
mar a atenção sobre a distân-
cia segura entre as pessoas 
que estiverem no mesmo 
ambiente. Esses marcado-
res devem ser colocados em 
uma distância de 1,5m entre 
um e outro em todos os es-
paços públicos e privados, 
que tenham aglomeração de 
pessoas.

De autoria do presi-
dente da ALMT, deputado 

DA REPORTAGEM

Depois de estar envol-
vida na polêmica de asfal-
tamento da avenida Oscar 
Niemeyer, no bairro Jardim 
Bougainville, que faz parte 
de uma propriedade parti-
cular, a prefeitura de Sinop 
decidiu emitir uma ordem 
de paralisação para a primei-
ra etapa da obra. 

Publicada no Diário 
Oficial, a decisão é tida como 
uma vitória dos vereadores 
que se posicionaram contrá-
rios a execução da obra que 
estava levando recursos pú-
blicos para a construção em 
uma área particular.

A pavimentação da ave-
nida estava sendo em parce-
ria com uma loteadora do 
município que é dona da 
área e o recurso obtido para 
a obra é oriundo de um em-
préstimo feito junto à Caixa 
Econômica Federal.

A proposta tinha como 
objetivo expandir a malha 
viária urbana, estabelecer 
melhorias nas condições de 

circulação, maior fluidez do 
tráfego, além de proporcio-
nar mais segurança e facili-
dade de acesso à circulação 
pública.

Há algumas semanas a 
Câmara Municipal vetou o 
projeto de lei vindo do Exe-
cutivo pedindo autorização 

Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) no estado, o que 
está ameaçando colocar em 
colapso o sistema de saúde 
em várias cidades de Mato 
Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Gran-
de, por exemplo, o Sindica-
to dos Profissionais de En-
fermagem encaminhou um 
ofício para o procurador 
geral de Justiça, José Antô-
nio Borges, recomendando 
que ambas a cidades decre-
tem lockdown. 

A nota do Sindicato 
aponta que no momento 
que 45% dos leitos de UTIs 
destinados a Covid-19 es-
tão ocupados no Estado. Os 
números mostram ainda 
que nos últimos dias houve 
um crescimento vertigino-
so de infectados em estado 
grave.

A decisão da Administra-
ção do PJMT também le-
vou em consideração que 
as unidades hospitalares 
no Estado de Mato Grosso 
apresentam alto índice de 
taxa de ocupação de UTI 
por casos suspeitos e con-
firmados e a confirmação 
da incidência da Covid-19 
em 104 municípios do Es-
tado.

A decisão do adiamanto 
da volta das atividades foi 
tomada em conjunto entre 
o presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargador 
Carlos Alves da Rocha, a 
vice-presidente, desem-
bargadora Maria Helena 
Gargaglione Póvoas e pelo 
corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Luiz Fer-
reira da Silva.

Eduardo Botelho (DEM), os 
projetos visam proteger a 
população da contamina-
ção da covid-19, doença que 
avassala o país com milhares 
de vítimas. Botelho tem sido 
incisivo nessa luta, somente 
na semana passada, o Ple-
nário aprovou nove projetos 
dele voltados ao combate do 
coronavírus. 

“A covid-19 chegou ao 

DiVuLGAção

para que a área fosse doada 
ao município. 

Mas a negativa do Le-
gislativo se deu pela anteci-
pação da prefeitura em ini-
ciar as obras, antes mesmo 
de enviar o projeto para a 
Câmara e ele ser aprovado 
em plenário.

A área em questão to-
taliza 62,8 mil m² e está des-
tinada para a abertura, além 
da avenida Oscar Niemeyer, 
de outras duas ruas.

A avenida da polêmi-
ca, vai ser uma nova rota de 
acesso à avenida Bruno Mar-
tini, sentido aeroporto. 

Brasil e, em Mato Grosso, na 
Assembleia Legislativa fa-
zemos esse enfrentamento 
com medidas enérgicas ao 
combate dessa doença”, asse-
gura Botelho.

Sobre a higienização 
de equipamentos e logra-
douros públicos, a proposta 
determina prioridade nas 
regiões administrativas de 
maior concentração de pes-

soas, com regularidade. Bem 
como a marcação dos espa-
ços para o distanciamento 
social, ação adotada em di-
versos países para conter a 
propagação do coronavírus. 
“Precisamos respeitar o dis-
tanciamento, usar máscara e 
obedecer as demais orienta-
ções da Organização Mun-
dial da Saúde”, alerta o par-
lamentar.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

GRÃOS

Produtores negociam safra
que ainda não foi plantada

SEM SAIR DE CASA

Mais de 150 serviços públicos
são digitalizados na pandemia

Objetivo é tentar aproveitar alta do dólar 

DA REPORTAGEM

Eles recebem por seus 
produtos agora, com o 
compromisso de entregar a 
mercadoria no futuro. “Es-
tou com 60% da minha sa-
fra vendida até agora”, disse 
Ênio Fernandes Júnior, de 
Rio Verde/GO.

Com uma área de 2,8 
mil hectares plantados com 
soja em parceria com um só-
cio, o agricultor, que também 
tem uma empresa de gestão 
de riscos, pretende avançar 
em áreas de pastagens e de 
cana para aumentar a produ-
ção em 2021. “Comecei há 25 
anos plantando soja em uma 
área arrendada de 60 hecta-
res e não paramos mais de 
crescer”. Na fazenda Irmãos 
Scariotes, no Mato Grosso, 
o produtor Renato Scariote 
vendeu 75% da safra que será 
cultivada em área de 3.6 mil 

DA REPORTAGEM

ABr

Pressionado a reduzir 
aglomerações durante a pan-
demia de coronavírus, o Go-
verno Federal digitalizou 156 
serviços públicos nos últi-
mos três meses. Um total de 
58 serviços em março, 45 em 
abril e 53 em maio passaram 
a ser oferecidos sem a neces-
sidade de que o cidadão saia 
de casa.

O esforço elevou para 
729 o número de serviços 

Principal motivo para isso foi a valorização expressiva do cereal 

Poder de compra do pecuarista
no estado caiu 27% em um ano
DA REPORTAGEM

A relação de troca “ar-
roba por milho” está menos 
vantajosa para o pecuarista 
de Mato Grosso. Em um ano, 
o poder de compra caiu 27%, 
conforme apurou o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária. O prin-
cipal motivo para isso foi a 
valorização expressiva do 
cereal, muito acima da regis-
trada na pecuária durante o 
período.

Em maio de 2019, a ar-
roba do boi gordo valia cerca 
de R$ 138,86 no estado. Um 
ano depois, era negociada 
por um preço 21% maior: R$ 
168,89. Já a saca de milho, 
saltou de R$ 21,83 para R$ 
36,72 no mesmo intervalo 
de tempo. O equivalente a 
68% de aumento. Com isso, 
no fim de maio deste ano o 
pecuarista conseguia com-
prar 4,43 sacas do cereal com 
o valor de uma arroba 1,65 
saca a menos do que con-
seguia comprar há um ano 
(6,08 sacas).

Diretor técnico da Acri-
mat, Francisco Manzi des-
taca que o cenário requer 
atenção. “Isso evidentemen-
te preocupa, porque nós sa-
bemos que hoje a grande 
maioria dos animais recebe 
nutrição via cocho em algum 
momento da vida, quer seja 
via sal proteinado, quer seja 
via semi-confinamentos e 
confinamentos. E a tendên-

cia é que essa defasagem 
continue, uma vez que hoje 
nós temos um concorrente 
grande do cocho que são as 
usinas de etanol de milho 
que aumentaram em 52% as 
suas compras de milho para 
produzir etanol”, comenta.

Ele também enfatiza a 
importância da adoção de 
estratégias que ajudem a di-
minuir a dependência do ce-
real. “O que a gente orienta 
os produtores é que eles se 
preparem para esta nova re-
alidade através de vedação 
dos pastos, de melhor ade-
quação, melhora das suas 
pastagens para que ele possa 
não ficar tão dependente dos 
grãos. E também se utilizar 
aí de outros subprodutos, 
subprodutos do próprio mi-
lho para nutrição dos seus 
animais”, frisa.

O diretor técnico da 
Acrimat falou ainda sobre as 
perspectivas para o mercado 
do boi gordo no segundo se-
mestre de 2020. Ele afirma 
que há elementos para acre-
ditar em uma melhora das 
cotações, que apresentaram 
recuo expressivo desde o 
“início” da pandemia no Bra-
sil. Segundo o Imea, ao com-
parar a 1ª quinzena de março 
(período antes da crise em 
Mato Grosso) e a última se-
mana de maio, observa-se 
queda de 8,26% na arroba do 
macho e de 8,49% na arroba 
da fêmea. “Os especialis-
tas têm sinalizado para um 

DIZ IMEA | Resultado leva em conta a relação de troca entre arroba do boi gordo e saca de milho
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Governo estima economia de R$ 2,2 bi por ano com 
tecnologia

SEM SAIR DE CASA

Mais de 150 serviços 
públicos são digitalizados 
na pandemia
DA REPORTAGEM

ABr

Pressionado a reduzir 
aglomerações durante a pan-
demia de coronavírus, o Go-
verno Federal digitalizou 156 
serviços públicos nos últi-
mos três meses. Um total de 
58 serviços em março, 45 em 
abril e 53 em maio passaram 
a ser oferecidos sem a neces-
sidade de que o cidadão saia 
de casa.

O esforço elevou para 
729 o número de serviços 
públicos digitalizados desde 
janeiro de 2019. Segundo a 
Secretaria de Governo Digi-
tal do Ministério da Econo-
mia, que coordena o proces-
so, a digitalização resulta em 
economia de R$ 2,2 bilhões 
por ano com a redução de 
custos e com o aumento de 
eficiência dos servidores pú-
blicos. Segundo a Estratégia 
de Governo Digital, docu-
mento publicado em abril, 
o governo federal pretende 
alcançar os 100% de digita-
lização até o fim de 2022 e 

economizar R$ 38 bilhões 
em cinco anos, de 2020 a 
2025. De acordo com a se-
cretaria, a economia decorre 
da eliminação do papel, da 
redução da burocracia, da 
redução de erros e de frau-
des e da menor necessidade 
de locação de estruturas, de 
manutenção de logística e de 
contratação de pessoal para 
atendimento presencial.

A digitalização de al-
guns serviços está direta-
mente relacionada ao en-
frentamento à covid-19. O 
governo transformou em 
digitais 46 serviços da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), muitos 
dos quais considerados prio-
ritários no combate à pande-
mia. Com 107,2 milhões de 
pedidos cadastrados e 101,9 
milhões de pedidos proces-
sados até a última sexta (5), 
o cadastro para o auxílio 
emergencial representa ou-
tro exemplo de digitalização, 
com o processo feito inteira-
mente pelo celular ou pelo 
site auxilio.caixa.gov.br.
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hectares. “Minha venda está 
em reais, então, depende de 
como vai ficar o dólar. A úl-
tima safra negociei em dólar 
e foi terrível”, disse. Ele afir-
ma que o dólar alto pode dar 
uma falsa sensação de que o 
produtor está ganhando di-
nheiro. “Quando você olha 
para trás, vê quantas safras 
vendeu a preço baixo. Este 
ano, felizmente, o preço do 
adubo está 20% menor, o que 
torna a safra mais barata.”

O agricultor José Gua-
rino, que há mais de 30 anos 
cultiva grãos na fazenda 
Água Branca, em Sapezal, 
vendeu 30% da produção de 
350 hectares com o dólar 
“travado” em R$ 5,83. Desde 
que fechou o negócio, a co-
tação da moeda americana 
caiu – estava a R$ 5,37 na úl-
tima sexta. “Alguns insumos, 
como semente, adubo e fer-
tilizante, também comprei 

públicos digitalizados desde 
janeiro de 2019. Segundo a 
Secretaria de Governo Digi-
tal do Ministério da Econo-
mia, que coordena o proces-
so, a digitalização resulta em 
economia de R$ 2,2 bilhões 
por ano com a redução de 
custos e com o aumento de 
eficiência dos servidores pú-
blicos. Segundo a Estratégia 
de Governo Digital, docu-
mento publicado em abril, 
o governo federal pretende 
alcançar os 100% de digita-
lização até o fim de 2022 e 

com o dólar alto”, ponderou.
Ele lembra que os cus-

tos em real – óleo diesel, ma-
nutenção de máquinas e fo-

lha de pagamento – também 
subiram, mas reconhece o 
bom cenário no campo. “Já 
tivemos momentos piores”.

mercado com preços melho-
res para o segundo semestre. 
A retomada gradativa das 
atividades econômicas ‘não 

essenciais’, como o comér-
cio em Shoppings Centers e 
o retorno dos restaurantes, 
por exemplo, tende a aque-

cer a economia interna. Nas 
exportações, temos mais de 
60 mercados abrindo as por-
tas para a carne brasileira. 

Então, imaginamos que te-
remos um cenário de arroba 
bem mais interessante para o 
segundo semestre”, explica.

economizar R$ 38 bilhões 
em cinco anos, de 2020 a 
2025. De acordo com a se-
cretaria, a economia decorre 
da eliminação do papel, da 
redução da burocracia, da 
redução de erros e de frau-
des e da menor necessidade 
de locação de estruturas, de 
manutenção de logística e de 
contratação de pessoal para 
atendimento presencial.

A digitalização de al-
guns serviços está direta-
mente relacionada ao en-
frentamento à covid-19. O 

governo transformou em 
digitais 46 serviços da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), muitos 
dos quais considerados prio-
ritários no combate à pande-
mia. Com 107,2 milhões de 
pedidos cadastrados e 101,9 
milhões de pedidos proces-
sados até a última sexta (5), 
o cadastro para o auxílio 
emergencial representa ou-
tro exemplo de digitalização, 
com o processo feito inteira-
mente pelo celular ou pelo 
site auxilio.caixa.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 009/2020 TIPO MENOR 

PREÇO – EMPREITADA GLOBAL
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 25/06/2020 às 08:00 
horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA CONSTRUÇÃO DE PISO E MURETA DE PROTEÇÃO DA QUADRA PO-
LIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONFORME CON-
VÊNIO Nº 0340/2017/SEDUC, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores 
informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a 
Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em 
Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.
br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 04 
de Junho de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE CONTRATOS

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
CONTRATO Nº 009/2020 – DATA: 08/06/2020 – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL 
E MÃO DE OBRA) POR LOTE PARA REFORMA DO PLENÁRIO E DA FA-
CHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATADO: UM CONS-
TRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 26.237.379/0001-41 – VALOR DO 
CONTRATO: R$ 352.430,25 - VIGÊNCIA: 31/12/2020 – ORIGEM: TOMADA 
DE PREÇO 001/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO
A Câmara Municipal de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada de 
Preço nº 001/2020, realizada no dia 29/05/2020, às 14h:30min, na sua Sede 
Administrativa, licitação destinada a contratação de empresa para realização 
de empreitada global (material e mão de obra) POR LOTE para reforma do ple-
nário e da fachada do prédio onde encontra-se instalada a Câmara Municipal, 
homologada e adjudicada em 08/06/2020, sagrou-se vencedora do certame 
lote I e II a empresa UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. Nova Ubi-
ratã - MT, 08 de junho de 2020. Adilson Luiz da Silva. Presidente da Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 010/2020 TIPO MENOR 

PREÇO – EMPREITADA GLOBAL
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 25/06/2020 às 
10:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Obje-
to: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA 
DE SKATE ANEXO AO GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N.º 
0470/2017/FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E 
TURISMO, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores 
informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a 
Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em 
Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.
br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 04 
de Junho de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

Vagas de Emprego
1-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
2- Enfermeira, com COREN ativo;
3-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
4-Auxiliar técnico, com experiência em instala-
ção e manutenção de internet; 
5-Conferente, com experiência;
6-Zeladora, com experiência;
7-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
8-Motorista / Montador, com experiência;
9-Vendedora, com experiência em boutique; 
10-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
11-Operadora de caixa, com experiência; 
12-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, com 
CNH AB;
13-Soldador, com experiência, disponibilidade 
para viagens;
14-Auxiliar de montagem, com experiência em 
montagem de coberturas; 
15-Pintor, com experiência; 
16-Secretária do lar, com experiência e referên-
cias; 
17-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno 
e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 
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 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l 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

MONARCA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
LTDA, CNPJ 29.297.183/0004-83, localizada  na Avenida 
Idemar Riedi, S/N, Quadra 01, Bairro Industrial II, Municí-
pio de Sorriso-MT, torna público que requereu a Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
(SAMA), a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licen-
ça de Operação, para as atividades de serviços de manu-
tenção e reparação mecânica de veículos automotores e 
comercio varejista de lubrifi cantes. Engenheira Agrícola e 
Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-
3784.

GUSTAVO BENTO OLIVEIRA 07502875514 – MEI, CNPJ: 
34.560.460/0001-96, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para fabricação de artigos de serralheria, exceto esqua-
drias; aparelhamento de placas e execução de trabalhos 
em mármore, granito, ardósia e outras pedras e comércio 
varejista de vidros, localizado na Rua das Samambaias,  
número 856, bairro Setor Industrial Sul, município de  Si-
nop/MT. Não EIA/RIMA.

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A., CNPJ: 
45.365.558/0008-85, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 46.83-4-00 
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo. Endereço: Avenida Pe-
rimetral Novo Horizonte, nº 1311, Bairro Novo Horizonte 
I. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

Item Descrição UND MED QTD Valor Total 
42313 AGENTE DE CONSERVAÇÃO, 

ATRAVÉS DE DIÁRIAS BRAÇAIS, 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO EM GERAL 

DIARIA 2.750 161,99 445.472,50 

Item Descrição UND MED QTD Valor Total 

42313 AGENTE DE CONSERVAÇÃO, 
ATRAVÉS DE DIÁRIAS BRAÇAIS, 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO EM GERAL 

DIARIA 2.220 161,99 359.617,80 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
 RETIFICAÇÃO DE EDITAL

 PREGÃO ELETRÔNICO N°
 
026/2020

 O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna público aos interessados a 
RETIFICAÇÃO do quantitativo do Item 1 do ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2020, que tem por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços que requerem o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias braçais, para serviços de agente de 
conservação, lavador de veículos leves, auxiliar de pintura de guia ou meio fio, jardineiro, paisagista,

 
operador 

de roçadeira manual, operador de motosserra, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, que 
terá sua abertura no dia 15 de junho ás 14h00min. Conforme publicações: 
ONDE SE LÊ: 

LEIA-SE CORRETO:  

As demais disposições ficam sem alterações.
 
O edital com a retificação pode ser obtido junto ao site:

 

http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.
 
Campo Novo do Parecis, 05 de junho de 2020.

 

Leandro Nery Varaschin
 

Pregoeiro
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 04/2020 INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 07/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados o processo licitatório do tipo chamada pública visando 
o CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 
PERÍCIAS MÉDICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, 
FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS AOS 
SERVIDORES E SEGURADOS ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. 
O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de adesão será recebida 
pela Comissão Permanente de Licitação, no período de 22/06/2020 à 22/02/2021, das 
08h00 às 11h00 (horário de Mato Grosso), de segunda-feira a sexta-feira. Maiores 
informações através do Edital nº. 054/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fone (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá 
– MT, 08 de junho de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES – Presidente da CPL 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 
P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, constantes no Termo de Referência, tudo em 
conformidade com as disposições no Edital e seus anexos, que o integram e complementam, 
para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, realizado em 03 de junho de 2020, a Pregoeira e sua equipe 
declararam o certame como DESERTO por não haver nenhuma empresa participante. Demais 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, no 
e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 06 de junho de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER USADO NA 
MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, constantes 
no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no Edital e seus anexos, 
que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado em 08 de junho de 
2020, a Pregoeira e sua equipe declararam o certame como DESERTO por não haver nenhuma 
empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 08 de junho de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DE AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020

O Município de Nova Mutum, torna público que o valor vencedor da 

licitação em epígrafe, divulgado no Diário Oficial de contas no dia 03/06, 

foi divulgado erroneamente, onde se lê: R$ 14.900,00 (quatorze mil, 

novecentos reais), leia-se: R$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil, 

oitocentos reais). Nova Mutum/MT, 05 de junho de 2020.

Sergio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO N° 040/2020

O Município de Nova Mutum, torna público que foi suspenso por tempo 

indeterminado o Pregão Presencial nº 040.2020, desde o dia 08.05.2020 

em razão da determinação do Tribunal de Contas do Estado do Mato 

Grosso, que notifica alertando sobre a necessidade de suspender todos 

os atos inerentes à licitação até decisão do mérito por parte do mesmo.

Nova Mutum/MT, 08 de junho de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O MUNICIPIO DE SORRISO torna público o resultado do processo 
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO - 006/2020 TENDO COMO OBJETO o 
“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”. SAGROU-SE vencedora do 
certame as empresas: ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 
CNPJ nº 15.337.202/0001-09, ITENS VENCEDORA: COD. 836256 
VALOR R$ 18,92. DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 07.245.458/0001-50, ITENS DA 
VENCEDORA: COD. 839313 VALOR R$ 27,61; COD. 839341 VALOR R$ 
1,29; COD. 839345 VALOR R$ 4,56; COD. 839346 VALOR R$ 8,00. 
HIPERDENTAL COMERCIO E REP. DE PROD. ODONTO E MED HOSP. 
LTDA EPP, CNPJ Nº 13.994.852/0001-93, ITENS DA VENCEDORA: 
COD. 836360 R$ 3,28. MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME, CNPJ Nº 
10.226.940/0001-57, ITENS DA VENCEDORA: COD. 00027640 VALOR 
R$ 5,68; COD. 839349 VALOR R$ 12,27; COD. 839348 R$ 6,39. 
MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 20.847.096/0001-
35, ITENS VENCEDORA: COD. 835471 VALOR R$ 19,76; COD. 322636-
0 VALOR R$ 29,66; COD. 836333 VALOR R$ 1,31; COD.  839344 
VALOR R$ 5,07. N CARRER EIRELI, CNPJ Nº 33.105.231/0001-19, 
ITENS VENCEDORA: COD. 197882-9 VALOR R$ 95,56; COD. 836350 
VALOR R$ 21,00; COD. 836359 VALOR R$ 6,92. SBORCHIA 
INDUSTRIA E  COMERCIO DE PAPEIS  LTDA,  CNPJ  Nº 
05.356.919/0002-17, ITENS VENCEDORA: COD. 836233 VALOR R$ 
3,91; COD. 836234 VALOR R$ 8,00.  SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 
ME, CNPJ Nº 15.392.562/0001-03, ITENS VENCEDORA: COD. 176730-
5 VALOR 54,75; COD. 307039-5 VALOR 48,93; COD. 839414 VALOR r$ 
672,50; COD. 839343 VALOR R$ 1,13; COD. 839342 VALOR R$ 3,19; 
COD. 839350 VALOR 2,89; COD. 839347 VALOR R$ 19,09.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
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O que Jorge Jesus pode alcançar
em seu segundo ano de Flamengo?
DA REPORTAGEM

Contrato renovado, 
hora de seguir o trabalho. 
O segundo ano de Jorge Je-
sus no Flamengo se iniciou 
de fato nesta segunda-feira 
(8), e, após um início avas-
salador, o Mister tem no-
vos desafios pela frente. O 
principal deles foi citado 
ao assinar o novo vínculo: o 
Mundial de Clubes.

Mas a continuação do 
técnico português pode 
render outras coisas, desde 
títulos até novos recordes e, 
claro, um legado para o fu-
turo. Não que ele já não te-
nha um lugar marcado nos 
livros: recentemente, inter-
nautas do GloboEsporte.
com o elegeram o maior 
treinador da história do 
Flamengo. Abaixo, uma lis-
ta de alguns dos desafios de 
Jorge Jesus neste segundo 
ano de Flamengo. Confira:

TÍTULOS
Ficar no Flamengo 

significa ter a possibilidade 
de conquistar ainda mais 
títulos, e essa foi uma das 
razões do Mister para re-
novar. Agora, ele conhece 
melhor o elenco, a estrutu-
ra e a torcida do Flamengo. 
Considerando que seja pos-
sível terminar pelo menos a 
atual temporada, paralisada 
devido à pandemia de co-
ronavírus, o técnico pode 
conquistar ainda cinco tor-
neios: Carioca, Brasileiro, 
Copa do Brasil, Libertado-
res e Mundial.

Até o momento, o 
Mister já conquistou quatro 
títulos pelo clube: Brasilei-
ro, Libertadores, Superco-
pa do Brasil e Recopa Sul-
-Americana.

Se levar mais três, che-
ga a sete e ultrapassa Flavio 
Costa e Carlinhos como 
treinador com o maior nú-
mero de títulos oficiais na 
história do Flamengo. Fla-
vio e Carlinhos faturaram 
seis títulos oficiais.

“As expectativas são 
sempre as melhores, em 
função daquilo que é a 
grandiosidade deste clube. 
Este clube trata de ser não 
só o maior melhor e maior 
do Brasil, mas também 
além das fronteiras. Nos-
sa convicção é exatamente 
a mesma que tivemos no 
ano passado, e se possível, 
por a cereja no bolo, que fi-
cou atravessado na gargan-
ta, que foi ser campeão do 
mundo. Vamos trabalhar 
para poder estar na final do 
Mundial de Clubes, que foi 
um dos objetivos que não 
conseguimos”, disse Jesus, 
durante sua renovação.

RECORDES
Há outros recordes 

a serem perseguidos pelo 
Mister. Seu aproveitamen-
to já é o maior da história 
do clube, mas ele também 
pode se igualar a Carlinhos 
como técnico com dois tí-
tulos do Campeonato Bra-
sileiro pelo Flamengo. Uma 
eventual nova conquista da 
Libertadores quebraria je-

Foto: AlexAndre VidAl

Jorge Jesus posa com dirigentes após renovar o contrato

RECORDES E TÍTULOS | Com contrato renovado até junho de 2021, Mister tem novos objetivos pela frente

jum de 19 anos sem um bi-
campeão consecutivo, des-
de Carlos Bianchi, no Boca 
Juniors, em 2000 e 2001.

O Mister também 
pode se tornar o treinador 
com mais vitórias neste 
século pelo Flamengo. O 
líder do ranking é Vander-
lei Luxemburgo, com 70. 
Jorge Jesus já conseguiu 38, 
e precisa de mais 33 para 
ultrapassar Luxa - o Fla-
mengo pode fazer até mais 
65 jogos nesta temporada, 

caso ela seja finalizada nor-
malmente.

LEGADO
É difícil prever se Jor-

ge Jesus ficará mais tempo 
do que o acordado no novo 
contrato. Mas a expectativa 
é de que o Mister, quan-
do encerre sua passagem, 
possa enraizar alguns dos 
conceitos que trouxe para o 
Flamengo. É consenso que 
a chegada do português 
mudou a metodologia e a 

cultura do futebol rubro-
-negro, desde pequenos 
detalhes do dia a dia até 
maneiras de se gerir o elen-
co.

Seria possível forta-
lecer esta cultura mesmo 
quando ocorrer a saída de 
Jesus? O Flamengo hoje 
tem um estilo de jogo de-
finido e tenta reproduzi-lo 
nas últimas categorias da 
base, o que se pode garantir 
com troca de informações 
constante e aproximação 

entre as comissões.
No começo do ano, 

por exemplo, o time sub-
23 que iniciou a disputa 
da Taça Guanabara tinha 
muitas similaridades em 
termos de proposta de jogo 
ao que o Mister implemen-
ta nos profissionais. Neste 
próximo ano, Jorge Jesus 
tem este desafio: preparar o 
terreno para que o Flamen-
go permaneça no mesmo 
patamar mesmo quando o 
Mister der adeus.

QUEM ASSUME?

FMF: eleições para 
definir novo presidente 
podem ser antecipadas
DA REPORTAGEM

A Gazeta
Apesar de toda a paralisa-

ção no futebol de Mato Gros-
so por conta do coronavírus, 
os bastidores da modalidade 
estão agitados. O principal 
assunto comentado entre 
dirigentes de clubes é uma 
possível antecipação da elei-
ção para a presidência da Fe-
deração Mato-grossense de 
Futebol (FMF) para novem-
bro.

A atual diretoria, elei-
ta em março de 2017, é co-
mandada por Aron Dresch, 
ex-presidente do Cuiabá. O 
atual mandato encerra em 
maio/2021. Antes deste pra-
zo, pelo Estatuto da entida-
de, terá que ocorrer a eleição 

para o próximo quadriênio 
2021-2025. Dresch tem a 
prerrogativa de antecipar a 
eleição.

Pelo menos três presiden-
tes de clubes sob o anonima-
to confirmaram que Aron 
cogita essa possibilidade de 
antecipar o pleito, que pode 
atrair vários pré-candidatos. 
O vice-presidente do União 
Rondonópolis, advogado 
Reidner Souza, garante que 
disputará o cargo. 

O médico Márcio Alencar 
também não descarta entrar 
na disputa pela presidência. 
O ex-presidente, o empre-
sário João Carlos Oliveira, 
também ensaia tentar nova-
mente a sua recondução ao 
cargo.

DA REPORTAGEM

O volante Tchê Tchê, do 
São Paulo, compareceu a 
uma manifestação contra o 
racismo na capital paulista 
no domingo. Durante a se-
mana, o jogador se posicio-
nou sobre o tema em suas 
redes sociais.

Na foto postada domin-
go, o jogador aparece ao 
lado da esposa, que utiliza 
uma máscara com os dize-
res “Clube do antirracismo 
e antifascismo” (na tradução 
para o português).

“Vim de uma origem 
muito humilde. Sei o que é 
ser negro, o que é entrar no 
shopping e as pessoas olha-
rem tipo: ‘O que ele está fa-
zendo aqui?’ Muitas vezes o 
direito de sonhar nos é tira-
do. Porque quando a gente é 
criança, a gente planeja, tem 
vários sonhos, mas, ao meu 
ver, o que é vendido é que 
não temos essa condição”.

Engajado nas causas so-

SÃO PAULO

Tchê Tchê vai a 
manifestação contra 
o racismo na capital

ciais, o volante tem duas 
tatuagens de símbolos his-
tóricos que lutaram contra 
o racismo. Em uma perna, 
Tchê Tchê tem uma ima-
gem de Malcolm X. Na ou-
tra, o rosto de Martin Lu-
ther King.

“Hoje, temos o privilé-
gio de ser uma voz no nosso 
país e ser alguém em quem 
as pessoas se espelham. Es-
sas tatuagens eu fiz quando 
estava na Ucrânia. Se não 
me engano, depois de algu-
ma situação que acabei so-
frendo lá”.

Assim como diversos jo-
gadores ao redor do mundo, 
Tchê Tchê já foi vítima de 
racismo. Em 2016, quando 
ainda defendia o Palmeiras, 
ele foi chamado de “ma-
caco” por um torcedor do 
Athletico-PR. 

Na ocasião, o jogador 
não tomou nenhuma medi-
da contra o agressor e mini-
mizou o fato em entrevista 
coletiva.

PANORAMA-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ : 06.210.107/0001-40

INSC. JUNTA COMERCIAL: 51300012162 DATA: 04/04/2013 - ATO CONSTITUTIVO: 14/04/2004

RC PUBLICAÇÕES 66 3535-1000
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ALTA FLORESTA

PM fecha festa clandestina e
leva 22 pessoas para a delegacia

SINOP

Suspeitos são presos por tráfico
de drogas em conjunto habitacional

COLÍDER

Empresário do rodeio 
morre em decorrência 
da Covid-19

Foto: AssessoriA/PM

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Ação foi realizada no sábado à tarde 

Festa aconteceu na noite de sábado 

José Vasconcelos morreu em Cuiabá vítima do 
novo coronavírus

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Polícia Militar fechou 
uma festa clandestina e con-
duziu 22 pessoas à delegacia 
na noite de sábado (6) em 
uma residência, na região 
da MT-325, em Alta Flores-
ta. Sete adolescentes foram 
apreendidos e 15 maiores 
foram presos. No local tam-
bém foram apreendidas por-
ções de maconha, narguilés e 
11 garrafas de bebidas alcoó-
licas.

Por volta das 22h, a PM 
recebeu diversas denúncias 
de som alto e aglomeração 
de pessoas em uma casa lo-
calizada nas proximidades 
da rodovia. Os policiais pe-
diram apoio das equipes da 
Força Tática e foram até o 
local.

Na casa, os policiais 
constataram a presença de 
um grande número de pesso-
as no mesmo ambiente con-
sumindo bebidas alcóolicas 
e com som mecânico ligado. 
A polícia abordou os partici-
pantes do evento e verificou 
presença de 11 adolescentes 
entre 14 e 17 anos. Alguns dos 
menores estavam ingerindo 
bebida alcóolica. Com a che-
gada da PM, algumas pesso-
as fugiram do local. Um dos 
participantes chegou a atirar 
contra a equipe de militares 
que revidou.

Na residência, os po-
liciais apreenderam quatro 

DA REPORTAGEM

Dois homens, idades 
não reveladas, foram presos 
pelos policiais da Força Táti-
ca, no fim da tarde de sábado 
(6), por tráfico de drogas em 
um conjunto habitacional 
localizado na Avenida dos 
Jacarandás, Jardim Primave-
ras, em Sinop.

A prisão ocorreu por 
meio de denúncias que na-
quele local várias pessoas 
estariam ouvindo som alto e 
comercializando drogas. Ao 
se aproximar do local os po-
liciais avistaram os suspeitos 
que correram para o interior 
do apartamento.

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Internado desde o últi-
mo dia 24 de maio, o empre-
sário da JJ Rodeios, José Vas-
concelos, 67 anos, morreu na 
manhã de domingo (7) em 
decorrência do novo coro-
navírus (Covid-19). Ele foi 
transferido para Cuiabá no 
último dia 30, depois de ter 
sido contaminado no Pará.

Segundo informações 
da Prefeitura de Colíder, 
onde ele vivia, depois de 
contaminado a vítima foi 
transferida ao Hospital Re-
gional no dia 24 de maio, 
mas devido ao agravo do 
quadro respiratório, foi leva-
do à Cuiabá no último dia 30 
a pedido da família.

“A gente lamenta pro-
fundamente o falecimento 
do nosso Zé Vasconcelos. Era 
uma pessoa que gostava de 
Colíder. Assim como o Jua-

rez, ele estava internado na 
capital e não resistiu. Deixo 
aqui, com pesar, as minhas 
condolências à família e aos 
amigos”, diz o prefeito No-
boru Tomiyoshi.

Ele foi a segunda pes-
soa da cidade a morrer da 
doença. O primeiro foi o 
motorista de caminhão Jua-
rez Aguiar, na madrugada de 
sábado (6). O prefeito acres-
centa que não vai permitir 
que as cerca de 10 mil pesso-
as de Colíder que fazem par-
te do grupo de risco sejam 
expostas ao covid-19.

“Não vamos admitir 
que esses moradores tenham 
a saúde colocada em risco 
em virtude do desrespeito 
de algumas pessoas que não 
se preocupam com a Covid. 
Vamos endurecer essas me-
didas, principalmente o res-
peito ao toque de recolher 
de bares, restaurantes e simi-
lares”, pontua Noboru.

DA REPORTAGEM

A Escola Estadual Tarsila 
do Amaral começa a ganhar 
forma com a construção dos 
dois blocos com 16 salas de 
aulas, além de laboratórios, 
cozinha, refeitório e depen-
dências administrativas. Lo-
calizada em Lucas do Rio 
Verde, a nova unidade esco-
lar atenderá cerca de 1,4 mil 
alunos das séries finais do 
ensino fundamental e ensino 
médio. Um dos dois blocos já 
está com a cobertura pronta 
e o outro em fase final dessa 
etapa – e os dois com contra-
piso. Além das 16 salas de au-
las, secretaria, sala dos pro-
fessores, a nova escola terá 
laboratórios de informática, 
de química, de informática, 
biblioteca e sala de articu-
lação. A Escola terá quadra 
poliesportiva com vestiários 
cujo início das obras será na 
próxima semana.

“A nova escola terá labora-
tório de física e laboratório 
de química. É uma ótima no-
vidade, pois geralmente são 
construídos à parte ou em 
espaços adaptados”, destaca a 
assessora pedagógica Denise 
Teresinha Dalberto. A escola 
terá acessibilidade em todo 
prédio, com banheiros para 
Pessoas Com Deficiência 
(PCD) incluindo as entradas 
dos blocos e na quadra po-
liesportiva que terá vestiário 

especial.
Denise salienta que a nova 

escola possibilita a ampliação 
de vagas na Rede Estadual de 
Ensino, contribuindo para o 
equilíbrio do atendimento, 
pois atualmente o município 
atende mais de 50% do ensi-
no fundamental. Além disso, 
os alunos poderão estudar 
numa escola mais próxima 
de suas residências.

“A expectativa em relação 
à escola é elevada uma vez 
que terá uma excelente es-
trutura física inclusive com 
laboratórios de química e 
física o que certamente con-
tribuirá para oferta de uma 
educação de qualidade”, assi-
nala. A nova unidade escolar 
atenderá o próprio Bairro 
Dalmaso, além do Bandei-
rantes e Tessele Júnior.

Para Vitório Sales da Cruz, 
do setor de Microplaneja-
mento de Estrutura Escolar 
da Seduc, a nova unidade 
educacional vai otimizar as 
matrículas na região. “A Tar-
sila do Amaral está localizada 
numa área de grande expan-
são da cidade”, ressalta.

A obra, orçada em R$ 6,9 
milhões é construída em 
convênio com a Prefeitura 
de Lucas do Rio Verde que 
tem a contrapartida de cerca 
de R$ 900 mil. O término da 
obra é previsto para o final 
de 2020 pronta para o próxi-
mo ano letivo.

Foto: DivulgAção

Prédio principal avança na construção 

Construção de escola atenderá
mais de 1,4 mil alunos em Lucas
16 SALAS DE AULA| Um dos dois blocos já está com a cobertura pronta e o outro em fase final dessa etapa

narguilés, diversas porções 
de maconha em sacolas, 
11 garrafas de bebidas al-
cóolicas, celulares, caixa de 
som, R$ 240 e outros obje-
tos. Durante a finalização da 
ocorrência na casa, um ado-
lescente de 17 anos foi apre-

Ao realizar a busca do-
miciliar foram encontrados 
um tablete de maconha, 48 

porções da mesma subs-
tância, uma balança digital, 
dois rolos de papel filme e 

R$ 2.029. Todo material e os 
suspeitos foram encaminha-
dos à delegacia.

endido depois de atirar con-
tra a equipe de policiais. Os 
disparos acertaram a viatura 
da Força Tática.

O responsável pela fes-
ta foi identificado e preso 
por corrupção de menores, 
além de permitir e promo-

ver aglomeração de pessoas, 
o que é proibido pelos ór-
gãos sanitários para evitar a 
contaminação por coronaví-
rus. O Conselho Tutelar foi 
acionado para tratar da situ-
ação dos menores de idade 
conduzidos à delegacia.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 09 de junho 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

ASSESSORIA
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Municípios de Mato 
Grosso terão aumento na 
linha de crédito para fi-
nanciamentos de obras 
de infraestrutura e sane-
amento básico, já a partir 
deste mês. No estado, são 
mais de R$ 853 milhões 
em operações de crédito. 
Do Programa Avançar Ci-
dades, são R$ 12,5 milhões 
de financiamentos. Já pelo 
Finisa são mais R$ 840 mi-
lhões solicitados.

O Conselho Monetário 
Nacional aumentou limite 
das operações do Finan-
ciamento à Infraestrutu-
ra e Saneamento (Finisa) 
e do programa ‘Avançar 
Cidades’: subiu de R$ 3,5 
bilhões para até R$ 7,5 bi-
lhões neste ano. O valor 
alterado é referente aos 
empréstimos sem garan-
tias da União. A medida 
atende apelos de uma am-
pla mobilização munici-
palista, liderada pela Fren-
te Parlamentar de Defesa 
do Municipalismo e Con-
federação Nacional dos 
Municípios.

A retomada dos finan-
ciamentos foi cobrada 
pelo senador Wellington 
Fagundes, vice-presidente 
da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Municípios 
Brasileiros, em audiências 
da Comissão Especial Mis-
ta da Covid-19. Primeiro 
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ao presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, e depois 
com o secretário do Te-
souro Nacional, Mansueto 
Almeida – com quem reu-
niu-se novamente, e dessa 
vez, com a participação do 
presidente da Confedera-
ção Nacional dos Municí-
pios, Glademir Aroldi.

Até ano passado, o li-
mite de financiamento 
era de R$ 24,5 bilhões. A 
ausência da definição so-
bre os limites prejudicava 
o acesso dos Municípios a 
novos financiamentos e os 
Municípios que tiveram a 
verificação aprovada em 
2019 e início de 2020, mas 
não conseguiram acessar 
os recursos sem garantia, 
em razão do esgotamento 
de limites.

Estudo elaborado pela 
CNM, no final do passa-
do, mostrou que 70% dos 
municípios tiveram de-
ferimento para acesso a 
operação de crédito. Desse 
total que não teve os valo-
res liberados, 41% solicita-
ram sem garantia da União 
- montante que chega a R$ 
3,2 bilhões.

Dos R$ 840 milhões 
em projetos já aprovados 
dentro do Finisa, R$ 550 
milhões estão sendo plei-
teados pelo Governo do 
Estado. O restante deverá 
ser liberado para: Alta Flo-
resta, R$ 5 milhões; Barra 
do Garças, R$ 12 milhões; 
Canarana, R$ 5 milhões; 

Municípios terão linha de
crédito aumentada para obras

Colíder, R$ 10 milhões; 
Confresa, R$ 2,49 mi-
lhões; Guarantã do Norte, 
R$ 3 milhões; Itaúba, R$ 
3 milhões; Jaciara, R$ 5 
milhões; Juína, 4 milhões; 
Matupá, R$ 14 milhões; 
Paranatinga, R$ 15,6 mi-

lhões; Porto Alegre do 
Norte, R$ 3 milhões; Por-
to Esperidião, R$ 2,5 mi-
lhões; Rondonópolis, R$ 
107,3 milhões; e Vera, R$ 5 
milhões.

Também pediram fi-
nanciamentos para obras 

de infraestrutura: Casta-
nheira, R$ 500 mil; Ca-
nabrava do Norte, R$ 2,8 
milhões; Juruena, R$ 3 mi-
lhões; Nova Bandeirantes, 
R$ 5 milhões; Porto dos 
Gaúchos, R$ 5 milhões; 
Salto do Céu, R$ 1 milhão; 

e Santa Cruz do Xingu, R$ 
2 milhões. Pelo Avançar 
Cidades estão previstos fi-
nanciamentos para Nova 
Olímpia (R$ 4,9 milhões), 
Cláudia (R$ 4,6 milhões), 
e Diamantino (R$ 6,6 mi-
lhões), com três projetos.


