
SAFRA DE SOJA

OAB: comissão
debate plano
para duplicar 
a BR-163

Cenário de
incertezas
preocupa
produtores

A OAB (Seccional Mato 
Grosso), por meio da recém-
-criada Comissão da BR-163, 
tem realizado uma série de 
reuniões, por videoconfe-
rências, com dirigentes de 
entidades que representam 
a sociedade e o Poder Públi-
co para tratar dos impactos 
acarretados por descumpri-
mento contratual da conces-
sionária Rota do Oeste.
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O vai-e-vem das máquinas 
não para na Fazenda Lenz, em 
Sorriso. Cerca de 750 dos 1,7 
mil hectares de milho foram 
colhidos. O trabalho segue em 
ritmo forte na propriedade, 
que já se programa para a pró-
xima safra de soja.      Página  - 4
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EM 4 ANOS

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Número de
reeducandos
trabalhando
aumenta 55%

Em virtude da crise causa-
da pelo coronavírus, o Diário do 
Estado MT informa aos seus lei-
tores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste 
período, porém, em tiragem me-
nor 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!

Entre 2015 e 2019, o 
número de reeducandos em 
atividades laborais aumentou 
55% em Mato Grosso, passando 
de 1.350 para 2.089 pessoas. A 
proporção foi maior que o au-
mento da população carcerária 
no mesmo período, que passou 
de 8.945 para 12.519.

 Página - 8

Divulgação

MB ProPaganDa

OBJETIVO FRUSTRADO

A Câmara Municipal rejeitou a indicação da prefeitura de Sinop para a 
recondução de Jaime Dalastra ao cargo de presidente da Agência Regula-
dora de Sinop (Ager) para o próximo biênio. No cargo desde junho de 2018, 
Dalastra teve seu nome vetado por nove dos 15 vereadores.               Página 7
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Nascedouro da Covid-19 e um dos primeiros 
países a conter a epidemia, a China se esforça agora 
para evitar nova escalada de contágios. A chamada 
segunda onda se caracteriza pelo retorno da infec-
ção em novos grupos populacionais após uma que-
da sustentada de casos. Em pandemias do passado, 
lembrou recentemente a Organização Mundial da 
Saúde, vagas de contaminação se distribuíram ao 
longo de vários meses.

Para tentar impedir que isso ocorra, a potência 
asiática armou uma operação mastodôntica depois 
que a capital, Pequim, registrou quase uma centena 
de novos casos na última semana.

Cerca de 100 mil especialistas em epidemias 
foram mandados a campo para monitorar 7,2 mil 
áreas residenciais. Até segunda (15), ao menos 21 
delas haviam sido colocadas sob confinamento – 
todas localizadas nos arredores do maior mercado 
atacadista de alimentos da Ásia, que as autoridades 
suspeitam ser a origem do surto. Além disso, a capi-
tal chinesa também fechou escolas, instalou postos 
de segurança e iniciou uma operação de testagem 
em massa.

Temores como esse vêm se disseminando pelo 
planeta à medida que países vão reabrindo suas eco-
nomias. Na semana passada, os mercados de ações 
apresentaram quedas expressivas após um rápido 
crescimento de casos ter sido registrado em alguns 
estados americanos, na esteira do afrouxamento 
das medidas de quarentena.

Embora sejam consideráveis os riscos de uma 
segunda onda global da doença, como vêm adver-
tindo as autoridades sanitárias, restam muitas in-
cógnitas acerca de como, quando e com qual inten-
sidade ela poderia se dar.

Enquanto diversos locais observaram uma alta 
imediata de casos e hospitalizações assim que as 
restrições foram amainadas, outros, como o estado 
de Nova York e a Bélgica, vêm mantendo agora in-
dicadores relativamente baixos. Em qualquer hipó-
tese, há medidas que podem ser tomadas para evi-
tar ou, quando menos, atenuar uma segunda onda 
– e o uso de máscaras é uma das principais.

Estudo realizado na Universidade de Cambrid-
ge indica que as proteções faciais, quando utilizadas 
por um percentual alto da população, podem de-
sempenhar papel crucial no controle da epidemia. 
Atingido depois de Ásia, Europa e EUA, o Brasil 
atravessa ainda a primeira onda da epidemia. Terá, 
pois, nova oportunidade de aprender com a experi-
ência internacional. Que não a desperdice.

Editorial

O medo da segunda onda

Ranking dos Políticos - Facebook

CONTRA-ATAQUE
O prefeito de Rondonópolis, José Carlos 

do Pátio, questionou os custos da Polícia Ci-
vil com a Operação Stop Loss, deflagrada na 
manhã de terça (16), para apurar supostas 
superfaturamento e falhas em aquisições 
de produtos pela prefeitura. Isso porque, se-
gundo ele, os contratos feitos por meio de 
dispensa de licitação não chegaram a ser 
firmados com as empresas e por isso não 
haveria motivos para a deflagração da ação. 
“Essa operação foi investigar algo inócuo. 
Nossa administração sequer comprou ma-
terial de limpeza e papeis higiênicos”, dis-
se.

COVID DISPARA
O secretário de Saúde Gilberto Figueire-

do classificou como “crescimento violento” 
a confirmação de novos casos da Covid-19 
no Brasil e em MT. Segundo ele, o país não 
tem agido contra o recomendado por cien-
tistas, quanto ao isolamento, mesmo diante 
de uma situação assustadora pela qual pas-
sa na crise sanitária. “O Brasil inteiro está 
se comportando diferente do que estão di-
zendo os cientistas. Está tudo sendo aberto. 
Você acha que os secretários de Saúde vão 
fazer milagre? Podemos fazer uma opção 
para ter mais óbitos ou menos, basta a deci-
são do gestor”, disse.

CURADO DA COVID
O vereador por Cuiabá, Jucá do Guaraná 

Filho, compartilhou um vídeo em suas re-
des socais pedindo que as pessoas tomem 
os devidos cuidados para evitar uma con-
taminação pela Covid-19. Juca foi acometi-
do pela doença e teve alta médica na noite 
do último domingo (14), após ficar hospita-
lizado por quatro dias. Ele chegou a ficar 
internado na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e respirando com ajuda de um cateter 
nasal. “Graças a Deus e as orações de todos 
estamos vencendo. Vamos nos cuidar, por-
que o tratamento é muito dolorido e lento”, 
disse.
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“Embora sejam consideráveis os riscos de 
uma segunda onda global da doença, restam 
muitas incógnitas acerca de como, quando e 
com qual intensidade ela poderia se dar

“
O Presidente da República e o Ministro da 

Economia assinaram decreto governamental 
que prioriza o transporte sobre trilhos para as 
cidades brasileiras.

Essa iniciativa é muito importante e se-
gue a tendência mundial e as mais modernas 
políticas de mobilidade urbana, com ela o go-
verno federal pretende introduzir projetos que 
proporcionem benefícios ambientais e sociais 
relevantes no setor de mobilidade urbana, no-
tadamente, os sistemas de transporte público 
de baixo carbono como: Monotrilhos, Metrôs, 
Trens Urbanos e Veículos Leves sobre Trilhos 
– VLTs.

O Decreto nº 10.387 foi publicado dia 5 de 
junho de 2020, comemorativo ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Essa data foi criada pela 
Assembleia Geral das Nações pela Resolução 
nº 27, de 15 de dezembro de 1972, com a qual 
foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Sué-
cia, cujo tema central foi o Ambiente Humano. 
A decisão do Governo Federal por optar pelo 
transporte limpo e saudável, reforça a ideia de 
que pensar no futuro é agir no agora.

No ano passado, na qualidade de Coorde-
nador do Movimento Pró VLT Cuiabá – Várzea 
Grande, fui recebido em audiência pelo Secre-
tário de Fazenda do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues, Doutor em Economia e co-
nhecedor profundo na área de infraestrutura 
econômica.

O Secretário de Fazenda do Ministro Paulo 
Guedes, estava acompanhado de dois direto-
res da pasta. Waldery confirmou seu apoio ao 
desenvolvimento de ferrovias e VLTs no país 
para buscarmos um equilíbrio no sistema de 
transporte.

Segundo o Secretário de Fazenda, o Bra-
sil não pode ser dependente apenas do mo-
dal rodoviário, isso conspira contra qualquer 
iniciativa de racionalização de sistemas de 
transporte. Qualquer planejamento de logísti-
ca, é imprescindível, o conhecimento da efici-
ência dos modos de transporte em termos de 
energia limpa. Ficou claro na conversa com 
Waldery sua preocupação com a sustentabi-
lidade. Devemos alcançar o desenvolvimento 
para suprir as necessidades do presente sem 
comprometer as gerações futuras.

Portanto, só existe um caminho a seguir 
pelo Governo do Estado de Mato Grosso, em 
relação ao VLT de Cuiabá e Várzea Grande: a 

da sustentabilidade. O governo estadual deve 
incentivar a conservação do meio ambiente, o 
bem-estar social e o ganho econômico que não 
coloque em risco as futuras gerações.

Em tempos de COVID-19, as pessoas que 
mais sofrem são aquelas que apresentam pro-
blemas respiratórios causados, na maioria, 
pelos ônibus poluentes. Do jeito que está, com 
muita poluição, caos no trânsito e ônibus su-
perlotados só agravam os problemas de saúde 
de nossa população.

De acordo com o Ministério Público Federal, 
o Grupo de Trabalho criado em junho de 2019, 
para definir a retomada das obras, deve satis-
fações a sociedade, tendo inclusive, já passado 
da hora de entregar o relatório final dos estudos 
de viabilidade. É o que diz a Portaria publicada 
dia 15 de maio de 2020, assinada pela Procura-
dora da República Denise Slhessarenko.

Não há motivo para disputas e conflitos se 
nos orientarmos pelos preceitos éticos e pela 
boa política que coloca os interesses do povo 
acima dos interesses individuais.

A urgência no restabelecimento da obra do 
VLT de Cuiabá-Várzea Grande tem por funda-
mento a boa administração de recursos públi-
cos, pois a obra parada vai ficando cara porque 
se paga juros e parcelas de uma dívida que não 
está servindo para o povo, os equipamentos, 
as peças e as obras civis estão se desgastando 
e vão se perdendo. Mas a urgência se dá tam-
bém em função da saúde do povo, da garantia 
de empregos e da renda do comércio da região 
afetada. Há governantes que não acreditam 
que poderão ser responsabilizados por atos e 
omissões que gerem prejuízo ao povo, até hoje 
pode até mesmo ser essa a prática mais corri-
queira, mas o país está mudando e o Ministério 
Público Federal tem sido diligente em observar 
o nexo direto entre as ações dos governantes 
e o seu impacto na realidade da população. No 
caso do VLT, o prejuízo é certo. Alguém há de 
ser responsabilizado.

Mas não precisava chegar a isso, ao conflito 
e a responsabilização. Que se coloque imedia-
tamente a obra em andamento e se entregue 
logo o VLT para o povo.

VICENTE VUOLO É ECONOMISTA E CIEN-
TISTA POLÍTICO

Governo Federal 
prioriza VLT

Digital não reconhecida
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relho com o recurso, mas, atualmente, 
tenho me incomodado um pouco. Não, 
a “culpa” não é do aparelho: por conta 
de um tratamento de saúde minhas di-
gitais têm ficado menos “legíveis”. Com 
isso não são raras as vezes em que meu 

smartphone “nega” 
acesso, dizendo que 
não reconhece minha 
identificação. A solu-
ção? Apelar para a di-
gitação da senha, algo 
bem menos conve-
niente para quem está 
acostumado às facili-
dades da digital.

Para tornar a situ-
ação ainda mais “cha-

ta” a digital não é reconhecida, também, 
em outros aparelhos e serviços, como os 
caixas eletrônicos dos bancos, rendendo 
um pouco mais de transtorno.

O que resta é ter paciência, aguardar 
o fim do tratamento e torcer para que 
tudo volte à normalidade, afinal, a tecno-
logia ajuda muito, mas quando ela resol-
ve “sacanear”, haja paciência...

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Por mais que, em outros tempos, a senha fosse nossa 
única forma de proteger o celular de acesso não autori-
zado, fazer uso da mesma depois de “conhecer” recursos 
mais eficientes com a mesma finalidade faz com que 
digitar o tal código sempre que precisa usar o aparelho 
se torne um “fardo”. É, a evolução tecnológica nos deixa 
“mal acostumados”.
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Um dos recursos mais úteis atual-
mente, no que diz respeito à segurança 
e praticidade no uso de smartphones, 
é o reconhecimento biométrico. Com 
funcionamento simples você está, li-
teralmente, a um toque de distância do 
acesso ao aparelho: 
basta encostar o 
dedo cadastrado no 
sensor que o apare-
lho é imediatamen-
te desbloqueado e 
ativado. Simples 
assim.

Precisamos ter 
em mente, sempre, 
que o reconheci-
mento biométrico 
como conhecemos 
em nossos aparelhos passa longe de ser 
a mais segura das ferramentas contra 
acesso não autorizado, sendo compro-
vadas incontáveis falhas de segurança 
no mesmo, mas para o dia a dia resolve, 
com toda a certeza.

Me lembro, inclusive, de quando re-
solvi comprar um aparelho com tal re-
curso. Na época eu utilizava um celular 
que me atendia bem e já planejava tal 
compra no futuro, mas, durante uma 
reunião, vi um dos participantes fazen-
do uso do reconhecimento biométrico 
diversas vezes e realmente gostei. Desse 
momento até a compra foi questão de al-
guns dias.

De lá para cá já estou no terceiro apa-

VICENTE VUOLO

Faleceu ontem pela manhã (17) de Covid-19 o investigador Edimar-
cio da Silva Moraes, 45 anos, em Sinop. Já estava internado na UTI e 
o quadro de saúde dele se complicou ainda mais e ele não resistiu. 
Edimarcio tinha 16 anos de carreira na Polícia Civil. Como o trabalho 
do policial é tido como essencial, a classe está bastante exposta ao co-
ronavírus. A Secretaria de Saúde informou que ele não tinha doenças 
pré-existentes.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante a sessão da última 
quinta-feira (15), a Câmara 
Municipal rejeitou a indica-
ção da prefeitura de Sinop 
para a recondução de Jaime 
Dalastra ao cargo de presi-
dente da Agência Regula-
dora de Sinop (Ager) para o 
próximo biênio.

No cargo desde junho de 
2018, Dalastra teve seu nome 
vetado por nove dos 15 ve-
readores. Lindomar Guida 
(Republicanos), Leonardo 
Visera (Patriota), Adenilson 
Rocha (PSDB), Professor 
Hedvaldo Costa (Republi-
canos), Dilmair Callegaro 
(PSDB), Ademir Debortolli 
(Republicanos), Ícaro Fran-
cio Severo (PSL), Joacir Tes-
ta (PSDB) e Billy Dal’Bosco 
(DEM), foram os parlamen-
tares que rejeitaram o PDL 
011/2020 de autoria do Exe-
cutivo Municipal.

O vereador Ícaro Severo 
(PSL), em seu voto, lembrou 
que a indicação de Dalastra 
para o cargo na agência re-
guladora fere a decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

“O fato dele ser irmão da 
prefeita, no meu entendi-
mento viola a súmula vin-
culante número 13 do STF, 
e tira a independência de-
cisória daquela autarquia. O 
nosso entendimento é que 
é ilegal essa nomeação”, fa-
lou o vereador Ícaro Severo 
(PSL).

Já o tucano Adenilson Ro-

SINOP | Prefeita tentou reconduzir irmão para cargo na autarquia e foi barrada pela Câmara

Nove dos 15 vereadores votaram contra a decisão 

NOVA DATA

TSE confirma 
adiamento das 
eleições municipais

Eleições 2020 vão ocorrer entre 15 de novembro e 20 de 
dezembro 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em entrevista ao pro-
grama de entrevistas, Roda 
Viva da TV Cultura, o pre-
sidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, reve-
lou que as eleições munici-
pais deste ano não vão mais 
ocorrer no mês de outubro, 
como estava previsto, em 
decorrência da pandemia 
causada pelo coronavírus no 
país.

“A data das eleições está 
marcada na Constituição, 
primeiro domingo de outu-
bro, então qualquer altera-
ção depende do Congresso 
Nacional. Conversei com 
epidemiologistas, infectolo-
gistas, biólogos, físicos espe-
cializados em cálculo de epi-
demiologia”, relatou Barroso 
durante a entrevista.

Mesmo com a definição 
de que as eleições não vão 
mais ocorrer no mês de ou-
tubro, as novas datas ainda 
não foram cravadas, a deci-
são depende de aprovação 
do Congresso Nacional, que 
deve discutir o assunto nas 
próximas semanas

Com grupo de especia-
listas em saúde e as lideran-
ças partidárias.

O que está estabelecido 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O secretário de Estado 
de Saúde Gilberto Figueire-
do, mandou um recado para 
os cidadãos que pensarem 
em invadir os hospitais pú-
blicos de Mato Grosso com o 
objetivo de “fiscalizar” leitos 
que estejam disponíveis para 
os pacientes da covid-19.

Figueiredo alertou que 
quaisquer tentativas de in-
vasão serão punidas com 
prisão. “Isso não vai ocorrer 
em hospitais de gestão do 
Estado. Quem quiser fazer 
isso e forçar fazer isso, vai 
ser preso”, disse o secretário, 

é que as datas para a realiza-
ção de primeiro e segundo 
turno serão definidas entre 
os dias 15 de novembro e 20 
de dezembro.

De qualquer forma, as 
eleições precisam ocorrer 
ainda neste ano, descartando 
assim quaisquer possibilida-
des de prorrogação do man-
dato dos prefeitos e vereado-
res brasileiros.

Segundo argumento o 
ministro Barroso, uma ex-
tensão dos atuais mandatos 
se torna inviável, tendo em 
vista que uma segunda re-
eleição é vetada pela Cons-
tituição para os cargos do 
executivo, e cerca de 20% dos 
atuais prefeitos estão na emi-
nencia de concluir o segun-
do mandato. “A constituição 
veda uma segunda reeleição 
e cerca de 20% dos prefeitos 
já estão terminando o se-
gundo mandato. Portanto, 
em violação à constituição, 
daríamos um terceiro man-
dato a esses prefeitos”, avalia 
Barroso.

Além da mudança na 
data, o ministro prevê, sem 
dar maiores detalhes, altera-
ções na rotina das eleições. 
Barroso adiantou que se co-
gita estender o período de 
votação e separá-lo em tur-
nos para evitar aglomerações 
nos locais de votação.

durante coletiva de impren-
sa virtual.

De acordo com o secre-
tário, uma postura como essa 
já é reprovada em condições 
normais, o que deixa ainda 
mais grave neste momento 
de pandemia. Tendo que vis-
ta que há lei que proibi até 
mesmo as visitas aos pacien-
tes. 

“Tem lei que proíbe. E 
isso é para a segurança das 
pessoas. Nem mesmo visi-
tas a pacientes são liberadas, 
ainda mais pessoas irem pra 
dentro fazer ‘supervisão’ ou 
invasão dessa natureza”, co-
locou.

Há ainda o fato do novo 

Foto: RepRodução tV CultuRa

Câmara frustra plano da prefeita
em reconduzir presidente da AGER

diVulgação

ENSINO SUPERIOR

MEC autoriza aulas a distância até o fim do ano

COMBATENDO IRRESPONSÁVEIS

Secretário classifica declaração de
Bolsonaro de “altamente reprováveis” 

Prazo vai até 31 de dezembro de 2020 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Ministério da Edu-
cação (MEC), autorizou as 
instituições de ensino supe-
rior de todo o país a realiza-
rem suas aulas a distância até 
o dia 31 de dezembro deste 
ano. 

O diretor de políti-
ca regulatória da Secretaria 
de Regulação e Supervi-
são de Ensino Superior do 
MEC, Márcio Coelho, dis-
se ao participar de uma live 
promovida pela Associação 
das Mantenedoras do En-
sino Superior (Abmes) que 
o ministério não esperava 
que a pandemia fosse ter 
uma prorrogação como vem 
acontecendo, e que ao invés 
de ficar publicando um novo 
decreto a cada mês, autori-
zando as aulas online, foi de-
cidido estender o decreto até 
o final do ano.

“Não imaginávamos 
que a pandemia fosse durar 
tanto. Então, ao invés de pu-
blicar um decreto todo mês, 
decidimos prorrogar até 31 
de dezembro”, disse.

A decisão do MEC per-
mite também que se tenha 
uma flexibilização sobre a 
realização dos estágios. Se-
gundo Coelho eles poderão 
ser feitos também de for-
ma virtual enquanto durar a 

cha, classificou a indicação 
do nome de Dalastra por 
parte da prefeitura como 
uma afronta ao Legislativo 
Municipal e que a Casa de 
Leis não poderia endossar 
tal decisão.

“A indicação do senhor 
Jaime Dalastra se torna uma 
afronta a esse Legislativo, 
sendo que temos aqui uma 
CPI do Nepotismo e o nome 
do próprio Jaime está con-
tido. Meu voto é contrário 
eu acredito que a prefeita 
deveria começar a se atentar 
aos pareceres do Tribunal 
de Contas porque ela não 
está acima da lei. Isso é sim 
nepotismo e essa Casa não 
pode endossar o que é ile-
gal”, argumentou.

SOBRE A AGER
Criada em 2014, ainda 

na gestão do prefeito Jua-
rez Costa (MDB), a Agência 
Reguladora de Sinop tem 
como responsabilidade de 
regular as atividades de re-
gulação dos serviços pú-
blicos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo de 
resíduos sólidos e transporte 
coletivo urbano delegados 
pelo Município de Sinop, 
nos termos da lei e demais 
normas legais, regulamenta-
res e contratuais pertinentes.

A AGER também deve ter 
uma viabilidade e sustenta-
bilidade econômica, custo 
operacional reduzido, inde-
pendência decisória e auto-
nomia administrativa, orça-
mentária e financeira.

pandemia. O representante 
do ministério fez questão de 
enfatizar que, em algumas 
situações, não será possível 
usar a ferramenta de aulas 
on-line e esses casos serão 

Foto: assessoRia CâmaRa

analisados pelo MEC.
O presidente da AB-

MES, Celso Niskier, disse 
que, em relação aos estágios 
virtuais as instituições de-
verão fazê-lo com respon-

sabilidade. “A Seres está nos 
dando liberdade para definir 
como serão os estágios virtu-
ais, mas as instituições de en-
sino precisam fazer isso com 
responsabilidade”, disse.

coronavírus ser uma infec-
ção altamente contagiosa, 
mais um motivo para não se 
estimular que pessoas inva-
dam hospitais. “É totalmente 
desproposital essa sugestão e 
não vem ao encontro do que 
pensa quase que a totalidade 
dos secretários do País”, disse 
o secretário.

A postura do secretário 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do, é uma reação ao que dis-
se o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido), durante live 
na semana passada, pedindo 
para que seus apoiadores 
“arranjem uma maneira de 
entrar e filmar os hospitais”.

“Muita gente está fa-

zendo isso, mas mais gente 
tem que fazer, para mostrar 
se os leitos estão ocupados 
ou não, se os gastos são com-
patíveis ou não”, disse o pre-
sidente. Desde este discurso, 
apoiadores de seu governo 
começaram a protagonizar 
invasões de hospitais com o 
propósito de filmar os am-
bientes.

Existe uma ação civil 
pública solicitando à Justi-
ça que obrigue o presidente 
Bolsonaro a tirar do ar o ví-
deo em que incentiva as pes-
soas a entrarem nos hospitais 
e que grave um novo mate-
rial orientando seus seguido-
res a não repetirem tal ato.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

FEBRE AFTOSA

MT: saiba quais exigências para a
retirada da vacina foram atendidas

AUXÍLIO

Beneficiários do Bolsa Família
começam a receber a 3ª parcela

Lista do Ministério da Agricultura tem 42 itens de 
responsabilidade dos estados 

Calendário do programa segue até 30 de junho 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A retirada da vacina-
ção contra a febre aftosa em 
Mato Grosso, prevista ini-
cialmente para acontecer em 
maio do ano que vem, será 
prorrogada. Na semana pas-
sada, o Ministério da Agri-
cultura anunciou que fará 
mudanças no cronograma 
dos estados que compõem os 
blocos II, III e IV do Progra-
ma Nacional de Prevenção e 
Erradicação da Febre Afto-
sa. A decisão leva em conta 
os impactos decorrentes da 
pandemia de Covid-19, que 
prejudicaram o ritmo das 
implantações das ações ne-
cessárias para a retirada da 
vacina. Conforme o Mapa, 
uma nova avaliação está pre-
vista para o primeiro semes-
tre de 2021.

Analista de pecuária da 
Federação de Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso (Fa-
mato), Marcos de Carvalho 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A população inscrita 
no programa Bolsa Famí-
lia começou a receber nesta 
quarta (17) a terceira parcela 
do auxílio emergencial. Os 
repasses de R$ 600 a R$ 1,2 
mil obedecem ao calendário 
habitual do programa, que 
segue até 30 de junho.

Os primeiros a receber 
são os beneficiários com Nú-
mero de Identificação Social 
(NIS) final 1. Em maio, 14,28 
milhões de famílias recebe-
ram o benefício, no valor to-
tal de R$ 15,2 bilhões. O ca-
lendário de pagamento para 
os demais cidadãos com di-
reito ao auxílio emergencial 
será divulgado em breve, se-
gundo o ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni.

Produtores apontam oscilação cambial como fator de atenção e cautela 

Cenário de incertezas preocupa, mas
não tira esperança com nova safra
DA REPORTAGEM

O vai-e-vem das má-
quinas não para na Fazen-
da Lenz, em Sorriso. Cerca 
de 750 dos 1,7 mil hectares 
de milho foram colhidos. 
O trabalho segue em ritmo 
forte na propriedade, que já 
se programa para a próxima 
safra de soja. A oleaginosa 
vai ocupar 2,25 mil hectares, 
mesma área do ciclo passa-
do. A diferença fica por con-
ta do cenário de incertezas 
que, para o agricultor La-
ércio Lenz, vai exigir muita 
atenção com o mercado, es-
pecialmente diante das osci-
lações cambiais.

“Devido a esse cenário 
de pandemia, essas altera-
ções muito bruscas de Dólar, 
a gente com certeza vai ter 
uma safra cara. Vamos torcer 
para que esse Dólar se esta-
bilize. Todo agricultor tem 
que cuidar muito para não 
levar ‘uma rasteira do Dólar’, 
evitando que lá na frente – 
mesmo que a produtividade 
seja boa – ele não consiga fe-
char suas contas”, analisa.

Com o início do vazio 
sanitário da soja, também 
começa a contagem regressi-
va para o sinal verde da safra 
2020/21 do grão no estado. O 
plantio será permitido após 
o dia 15 de setembro, quando 
termina o vazio. A previsão é 
de que as lavouras ocupem 
pouco mais de 10 milhões 
de hectares neste novo ci-
clo, maior área já destinada 
à cultura em Mato Grosso. 
A expansão de 2,2% mostra 
que, apesar das dúvidas com 
o futuro, a esperança segue 
motivando os agricultores.

Pelo menos é esse o 
sentimento o produtor rural 
Cleverson Bertamoni, que 
torce para o resultado da sa-
fra possa ser comemorado 
lá na frente. “Nosso maior 
receio é com o Dólar. Mas 
eu tenho fé que vai dar tudo 
certo, que vamos ter uma sa-
fra com margem considerá-
vel para poder continuar na 
atividade e continuar inves-
tindo nela, que é o que sabe-
mos fazer. Então, vamos ter 
esperança, que tudo vai dar 
certo”, conclui.

SOJA | No principal estado produtor do grão no país, agricultores mantêm otimismo com o ciclo 2020/21
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Circuito tem apoio da ACNMT e patrocínio da Friboi 
e Matsuda 

ARAPUTANGA

Circuito Nelore 
de Qualidade pode
avaliar mais de 
mil animais
DA REPORTAGEM

Araputanga está rece-
bendo a terceira etapa do 
Circuito Nelore de Qualida-
de 2020, programada para os 
dias 17 e 18 de junho, quando 
deverão ser avaliados mais de 
mil animais. Promovido pela 
Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB), o 
Circuito Nelore de Qualida-
de tem apoio da Associação 
dos Criadores de Nelore de 
Mato Grosso (ACNMT) e pa-
trocínio da Friboi e Matsuda.

Ao participar do Cir-
cuito, os pecuaristas têm a 
dimensão exata do nível de 
sua produção em relação às 
exigências do mercado de 
carnes. “Os resultados do 
Circuito orientam os pro-
dutores a adotar melhores 
técnicas de manejo, aumen-
tando a produtividade e re-
duzindo custos. É uma ex-
celente iniciativa da ACNB”, 
ressalta o presidente da 
ACNMT, Breno Molina.

Molina destaca que a 

participação dos pecuaris-
tas de Araputanga e região 
no Circuito também pode 
ajudá-los a obter ganhos na 
rentabilidade, uma vez que 
na unidade está disponível 
o Protocolo Nelore Natural 
Friboi, onde o pecuarista 
pode receber bonificações 
de até R$ 6,50 por arroba, de 
acordo com as características 
dos animais abatidos.

“Neste ano, a Nelore 
Mato Grosso lançou a Pro-
va de Ganho de Peso (PGP), 
somente com fêmeas. Ao fi-
nal da prova faremos o abate 
técnico com a avaliação de 
carcaças destas fêmeas. O 
objetivo é fazer deste abate 
uma etapa do Circuito Ne-
lore de Qualidade em uma 
unidade Friboi, para que os 
participantes possam rece-
ber a bonificação no valor da 
arroba pelo Protocolo Ne-
lore Natural”. “É uma clara 
oportunidade para o produ-
tor investir e ser recompen-
sado”, reforça o presidente 
da ACNMT.
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explica que a retirada “se-
gura” da vacina exige a ado-
ção de uma série de medi-
das (estruturais e sanitárias). 
“São 102 ações que precisam 
ser implantadas, das quais 
42 competem aos estados. 
Destas, temos 32 ações que 
já estão bastante adianta-
das – e algumas até conclu-
ídas – aqui em Mato Grosso. 
Restam, portanto, outras 10 
para finalizarmos. Tínhamos 
a expectativa de concluí-las 
até o fim do ano, se não fosse 
esta questão da pandemia”. 
Ele aponta o georreferen-
ciamento das propriedades 
( junto ao Indea) para “fins 
de mapeamento sanitário” 
como uma das ações que 
precisam avançar. “Hoje te-
mos 70% das propriedades 
georreferenciadas. É preciso 
100%. Por isso é importante 
que o produtor vá até a uni-
dade do Indea e verifique se 
propriedade dele está ou não 
georreferenciada”, orienta. 
O analista de pecuária da 

O auxílio emergencial 
prevê o pagamento de três 
parcelas de R$ 600 para tra-
balhadores informais, inte-
grantes do Bolsa Família e 
pessoas de baixa renda. O 
governo deve estender o pa-
gamento do auxílio em pelo 
menos mais duas parcelas, 
mas com valor inferior aos 
R$ 600 pagos atualmente.

De acordo com a CEF, 
cerca de 59 milhões de pes-
soas já receberam a primei-
ra parcela do benefício. A 
segunda parcela, de acordo 
com o ministro Onyx Lo-
renzoni, foi paga a 51 mi-
lhões. Cada parcela do au-
xílio emergencial custa aos 
cofres públicas cerca de R$ 
48 bilhões.

Outros lotes de solici-
tações do auxílio emergen-
cial, feitos em maio, foram 

Famato reforça ainda a im-
portância de que o ritmo de 
implantação das ações seja 

mantido, apesar da prorro-
gação do cronograma de re-
tirada da vacinação.

processados e os beneficiá-
rios começaram a receber a 
primeira parcela. Desses, um 
grupo de 4,9 milhões de no-

vos beneficiados vai receber 
o pagamento ao longo desta 
semana. Serão mais R$ 3,2 
bilhões em repasses.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Tomada de Preços n.º 04/ 2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 04/2020, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA – MT, 
TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações poste-
riores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura 
no dia 03/07/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br Portal Transparência  e do 
e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
Obs: Encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preen-
chido para o   departamento de Licitações através do e-mail licitacao@nova-
guarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, 17 de Junho de 2020.

Graciela Schuster
  Presidente da CPL

Vagas de Emprego
1-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
2- Enfermeira, com COREN ativo;
3-Auxiliar financeiro, com experiência; 
4-Auxiliar técnico, com experiência em insta-
lação e manutenção de internet; 
5-Conferente, com experiência;
6-Zeladora, com experiência;
7-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
8-Motorista e 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 
referências; 
17-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

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

LYDIANE BORGES ALVES 02113427184, CNPJ Nº 
37.307.795/0001-95, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para a atividade de 45.20-0-05 - 
serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Rua Alta Floresta nº 465, Cen-
tro – Sorriso/MT. Não foi determinado EIA-RIMA. 

FINGER & CIA LTDA, CNPJ: 03.096.070/0001-83, torna 
público que requereu junto a SEMA – MT: Secretaria Es-
tadual de Meio Ambiente do Mato Grosso, a Renovação 
da Licença de Operação – LO para continuar exercendo 
as atividades de Fabricação de alimentos para animais, 
localizado na Avenida Foz do Iguaçu, número 247-A, Dis-
trito Indl e ComL – DIC, no município de  Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA.

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0018-01, localizada 
no Lot. Projeto Eldorado I, S/N, Lote nº 152A, Sala nº 02, 
Zona Rural, município de Ipiranga do Norte (MT) torna 
público que requereu junto a SEMA/MT – Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a Renova-
ção da Licença de Operação - RLO, para a atividade de 
“Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

CASA DO ADUBO S.A, inscrito no CNPJ 28.138.113/0031-
92, torna público que requeu junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA/MT, o licenciamento ambiental, 
Licença Prévia- LP, Licença de Instalação-LI e Licença 
de Operação-LO, referente a atividade de Comércio Ata-
cadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo, Localizado na Avenida Radial Babinski, 
s/n, lote 03 quadra01, Babinski II, Município de Confresa-
-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.  ZÊNITE Engenharia 
- Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT (66) 98443-
7109/98409-9243

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO no item 5.4 do Pregão 
Eletrônico nº 033/2020, que tem por objeto aquisição de um caminhão 
pipa, conforme Convênio nº 896959/2019, firmado entre Ministério do 
Desenvolvimento Regional - MDR e o Município de Campo Novo do 
Parecis. O qual teria sua abertura no dia 19 de junho as 15h00min. 
(horário de Brasília - DF). O item 5.4 do Edital passa a vigorar com a 
seguinte redação: “5.4. Poderão participar deste Pregão interessados 
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que 
cumpram com os requisitos da Lei nº 6.729/79.” Ficando sua abertura 
PRORROGADA para o dia 02 de julho as 15h00min. (horário de Brasília - 
DF). O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
h t t p : / /www.camponovodopa rec i s .m t .gov.b r / L i c i t acoes /  e 
WWW.bll.org.br. Campo Novo do Parecis, 17 de junho de 2020.

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2020

O Município de  Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 

Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 10 de Junho 

2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de preços para 

futura aquisição dos respectivos itens, carga de gás e vasilhames modelo 

p13 e p45 para atendimento das secretarias da prefeitura de nova mutum, 

das qual foi vencedora a empresa: Itens 9226, 17761, 193128, 822327, 

833160, 833161, 835598, H H MAFISSONI inscrita no CNPJ sob o 

número 29.954.053/0001-23 no valor de R$ 271.310,00.

Nova Mutum - MT, 17 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 028/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 15 de junho de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, 
a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÕES EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde consagrou-
se vencedor o Licitante: VANESSA ALVES CAFE LOBO inscrita no CNPJ N° 
26.950.966/0001-83 com valor total de R$ 98.100,50. Matupá – MT, 16 de junho de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
 
  
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 07 de julho 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZH2-004 EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital 
nº. 060/2020, que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 17 de junho de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE (PSF) - 
BENJAMIN RAISER, localizado na Rua Bene, lote 04 Quadra 32B, Gleba 
Sorriso (Benjamin Raiser) do Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

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 26 DE JUNHO DE 2020 (Conforme Artigo 4º-G da Medida 

Provisória nº 926 de 20 de Março de 2020), na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 

– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2020, 

objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 

ELENCADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 

DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 

NORTE E CARAVAGIO), NO ENFRENTAMENTO AO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO AO HOSPITAL DE CAMPANHA”. 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.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Empresa que apresentou Recurso: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES 
LTDA - CNPJ Nº 04.584.665/0001-40. TONETUR TURISMO E 
TRANSPORTES LTDA – EPP - CNPJ Nº 01.415.982/0001-45. Empresas 
que apresentaram Contrarrazões: PERON TUR VIAGENS E TURISMO 
LTDA - CNPJ Nº 03.017.988/0001-90. I – SÍNTESE DOS RECURSOS: 
Trata-se de julgamento de Razões de Recursos Interpostos pelas 
empresas Recorrentes, juntamente com contrarrazões apresentadas 
pela empresa recorrida, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 
027/2020, que tem como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS PARA ATENDER O TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT EM CARATER 
E X C E P C I O N A L E  D E  F O R M A P R E C Á R I A ,  C O N F O R M E 
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
JULGAMENTO DE RECURSO

III – DA DECISÃO:

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

Ante ao exposto, forte em todas as argumentações supra, 
DECIDIMOS:

Miraldo Gomes de Souza

2. NO MÉRITO, a fim de, garantir o atendimento ao interesse público, 
além dos princípios norteadores da administração pública, em especial o 
da legalidade, impessoalidade, economicidade e o tratamento isonômico 
entre os licitantes, JULGA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 
recursais, mantendo a empresa PERON TUR VIAGENS E TURISMO 
LTDA, CNPJ Nº 03.017.988/0001-90, vencedora do certame, uma vez 
que, a análise técnica da equipe de apoio declarou que os veículos 
apresentados atendem as exigências do Termo de Referência. Por fim, 
nos termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93, a presente decisão será 
remetida a instância superior para seu julgamento de mérito. Publique-se, 
Registre-se e Intime-se. Sorriso – MT, 05 de junho de 2020.

1. CONHECER o recurso interposto pelas empresas INTEGRAÇÃO 
TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº 04.584.665/0001-40 e TONETUR 
TURISMO E TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ Nº 01.415.982/0001-45 
por serem tempestivos;

Pregoeiro Oficial - Prefeitura Municipal de Sorriso – MT
Éslen Parron Mendes

DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER O 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT 
EM CARATER EXCEPCIONAL E DE FORMA PRECÁRIA, CONFORME 
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020. Empresas que 
apresentaram Razões de Recurso: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES 
LTDA - CNPJ Nº 04.584.665/0001-40. TONETUR TURISMO E 
TRANSPORTES LTDA – EPP - CNPJ Nº 01.415.982/0001-45. Empresas 
que apresentaram Contrarrazões de Recurso: PERON TUR VIAGENS E 
TURISMO LTDA - CNPJ Nº 03.017.988/0001-90.

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020.

Assessor Jurídico – OAB/MT 17.909

DA DECISÃO:
Na qualidade de autoridade superior competente, com fulcro no art. 109, 
§4º da Lei 8.666/93, com base nos fundamentos apresentados no 
julgamento recursal, decido pelo deferimento e manifesto pela ratificação 
na íntegra da decisão proferida pelo Pregoeiro e assessoria jurídica, 
conforme fundamentos de fato e de direito, nela expostos. Por fim, 
devolvo os autos ao Departamento de licitações para que, nos termos da 
Lei, informe aos interessados o resultado do julgamento recursal entre 
outras medidas cabíveis, bem como, promova a posterior homologação e 
adjudicação do processo licitatório. Publique-se, Registre-se e Intime-se.
Sorriso – MT, 09 de junho de 2020.

Ari Genésio Lafin
Prefeito Municipal

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 07 de julho 2020 às 
09h30min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZH3-001 EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital 
nº. 061/2020, que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 17 de junho de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 
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Galo chega a 50% dos pedidos
de Sampaoli e fecha o elenco
DA REPORTAGEM

O técnico Jorge Sam-
paoli participa ativamen-
te de prospecções e in-
dicou aproximadamente 
20 atletas à diretoria do 
Atlético-MG quando fe-
chou contrato. E se enga-
na quem pensa que ele lis-
tou 20 nomes esperando 
quatro ou cinco reforços. 
O combinado inicial entre 
as partes era a busca de 12 
ou 13 contratações.

No meio do caminho, 
porém, houve a pandemia 
de Covid-19. O conge-
lamento das receitas do 
Galo fez com que os pla-
nos fossem alterados, e o 
clube deve conseguir en-
tregar aproximadamente 
50% do que o treinador 
havia solicitado. Isso sig-
nifica dizer que a conta de 
reforços deve fechar entre 
seis e sete jogadores.

Caso os dois jogado-
res acertem com o Galo, 
o clube chega muito perto 
de fechar seu elenco para 
a disputa do Brasileirão 
2020 (falando apenas de 
contratações, sem contar 
possíveis saídas). A busca 
por um centroavante exis-
te, mas não há garantia 
que chegará um jogador 

para a posição. Interna-
mente, o departamento 
de futebol entende que o 
atual elenco tem três op-
ções: Diego Tardelli, Bru-
no Silva e Marrony, que 
também pode atuar como 
referência.

Nos últimos dias, o 
clube - com atuação direta 
de Sampaoli - prospectou 
alguns camisas 9, entre 
eles os argentinos Ramón 
Ábila e Adolfo Gaich. 

Os valores para bus-
car esse último, porém, 
são muito altos (giram em 
torno de 12 milhões de 
euros - cerca de R$ 70 mi-
lhões). É uma contratação 
muito improvável.

De qualquer forma, 
as portas não estão fecha-
das. O Galo tem a fortís-
sima parceria de investi-
dores - sendo o principal 
deles a família Menin, 
dona da MRV Engenharia 
- para atender aos anseios 
de Jorge Sampaoli. Não 
será possível atendê-los 
na integralidade, mas o 
clube entende que as con-
tratações feitas e as enca-
minhadas já qualificam 
muito o grupo que terá 
a difícil missão de, sob a 
batuta do argentino, lutar 
pelo título do Brasileirão.

Foto: Divulgação

Keno tem negociação adiantada para reforçar o Atlético 

CONTRATAÇÕES | Dos 12 reforços solicitados pelo argentino, time se aproxima de atender metade

Foto: Divulgação

Muricy não quer nem pensar em Cueva! 

DA REPORTAGEM

Muricy Ramalho é con-
tra um possível retorno de 
Cueva ao São Paulo. Na se-
mana passada, o peruano 
declarou que gostaria de 
vestir novamente a camisa 
do Tricolor e se ofereceu 
para retornar. Para isso, 
aceitaria um contrato de 
produtividade.

“O Cueva nem pensar. 
O Cueva está fora, o Cue-
va é brincadeira. Os caras 
se apresentam e ele chega 
depois, toda hora. Custou 
caro para caramba. Por isso 
que o grande problema dos 
times são as contratações. 
Os caras têm que saber 
quem eles estão contratan-
do. Você não pode contratar 
e errar tanto. Vai errar, mas 
tem que errar menos, se-
não a conta fica gigante. Às 
vezes você nem usa jogador 
e paga um monte por ele, e 
continua pagando”, afirmou 
o ex-treinador e atual co-
mentarista.

“O Cueva veio aqui, jo-
gou alguns joguinhos e na 
hora que tinha que se apre-
sentar não se apresentou. 
Isso queima a imagem do 
time, vão falar que o trei-
nador não tem comando. O 

SÃO PAULO

Muricy torce por 
retorno de Miranda
e opina sobre Cueva: 
“Nem pensar”

custo benefício dele é mui-
to ruim. No Santos deu pro-
blema, foi para o México e 
deu problema. Ele não para 
em nenhum lugar. E o São 
Paulo vai pegar de volta? 
Vai me desculpar, cara, não 
tem condições. O São Paulo 
não precisa de Cueva ago-
ra, não. Ele já teve a chance 
dele”, completou.

Já o zagueiro Miranda é 
um jogador que constante-
mente aparece como pos-
sível reforço do São Paulo. 
Embora não haja nenhum 
tipo de negociação no mo-
mento, a torcida são-pauli-
na sonha com o retorno do 
atleta. Os dirigentes Raí e 
Alexandre Pássaro afirma-
ram que as portas do clube 
sempre estarão abertas para 
o jogador e que há conver-
sas constantes entre as par-
tes.

Treinador de Miranda 
entre 2006 e 2009, Muricy 
Ramalho torce por uma 
possível repatriação do za-
gueiro e faz elogios ao es-
tilo do jogador. No entanto, 
entende que o momento fi-
nanceiro do São Paulo não 
é dos melhores e uma con-
tratação neste momento é 
quase inviável.

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A
C.N.P.J.: 35.367.809/0001-30 Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL 2019

SORRISO, 31 de Dezembro de 2019

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736OO6
CPF: 797.991.161-04

Saldo Atual

319.485,79D

204.289,05D

204.268,92D

204.268,92D

20,13D

20,13D

20,13D

115.196,74D

34.733,42D

34.733,42D

34.733,42D

80.463,32D

40.464,00D

40.464,00D

615,43C

615,43C

40.614,75D

40.614,75D

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

OUTROS CRÉDITOS

TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR

TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR E COMPENSAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

TRIBUTOS DIFERIDOS

TRIBUTOS DIFERIDOS

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES

CONTAS A PAGAR

PROVISÕES

PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

319.485,79C

36.046,48C

23.249,08C

23.249,08C

4.659,04C

2.983,64C

1.675,40C

110,99C

110,99C

7.253,00C

7.253,00C

774,37C

774,37C

283.439,31C

393.191,00C

1.756.270,00C

1.363.079,00D

109.751,69D

109.751,69D

Saldo AtualDescrição

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Saldo TotalDescrição

0,00Deduções

                                        
0,00Receita Líquida

                                        
0,00Lucro Bruto                                        

(144.722,59)Despesas Pré-Operacionais (144.722,59)

(10,72)Despesas Tributárias (10,72)

(144.733,31)Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

                                        
323,19Receitas Financeiras 323,19

(144.410,12)Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações                                        

(74,99)Tributos sobre o Lucro (74,99)

34.733,42Tributos Diferidos sobre o Lucro 34.733,42

(109.751,69)Resultado Líquido das Operações Continuadas

                                        
(109.751,69)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL LUCROS OU LUCROS OU

PREJUÍZOSPREJUÍZOS

ACUMULADOSEXERCÍCIO

Capital Prejuízos do PrejuízosCapital aHistórico Total

Subscrito Exercício AcumuladosIntegralizar

Subscrição de Capital -1.756.270,001.756.270,00 0,00

Integralização de Capital 393.191,00 393.191,00

(-) Prejuízo do Exercício -109.751,69 -109.751,69

Transferência para Prejuízos 109.751,69 -109.751,69 0,00

Acumulados

Saldo em 31/12/2019 -1.363.079,00 0,00 -109.751,691.756.270,00 283.439,31

RC PUBLICAÇÕES 66 3535-1000
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SORRISO

Iniciado toque de recolher;
veja o que segue funcionando

EM UM MÊS

Casos e mortes de Covid-19
multiplicaram 10 vezes

SORRISO

Prefeitura anuncia a 
compra de 250 kits 
de cloroquina

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Na terça, foram 27 mortes por Covid-19 em 24 horas 

A medida, segundo o decreto, será mantida até o dia 30

Medicamento já está à disposição dos pacientes 

DA REPORTAGEM

Sorriso iniciou ontem o 
toque de recolher, conforme 
consta no decreto n° 295, que 
dispõe sobre medidas emer-
genciais e temporárias de 
prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus. A medi-
da, segundo consta no de-
creto assinado pelo prefeito, 
Ari Lafin, e pelo secretário 
de Administração, Estevam 
Calvo Filho, será mantida até 
o dia 30 de junho.

Portanto, fica proibida 
a locomoção de qualquer ci-
dadão no território no perío-
do compreendido entre 22h 
às 5h. Porém, será permitida 
excepcionalmente a circula-
ção de pessoas para fins de 
acesso aos serviços essenciais 
e prestação de alguns servi-
ços.

As forças de segurança 
deverão intensificar a fisca-
lização nas ruas e as pessoas 
que não seguirem à deter-
minação poderão ser pena-
lizadas. Confira o que pode 
funcionar no horário estabe-
lecido no decreto:

I - estabelecimentos 
hospitalares;

DA REPORTAGEM

Mato Grosso tinha uma 
situação relativamente fa-
vorável em relação a outros 
estados em meio à pandemia 
do novo coronavírus. Recen-
temente começou a retoma-
da das atividades econômi-
cas, no entanto, em um mês, 
os casos e mortes pela doen-
ça se multiplicaram 10 vezes. 
Segundo dados da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-MT), 
no dia 16 de maio o estado 
contabilizava 857 casos de 
Covid-19 e 27 mortes.

Já na terça (16), um mês 
depois, o número já havia 
se multiplicado para 6.877 
casos e 250 óbitos em de-

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
autorizou a compra direta 
de cloroquina em quantida-
de suficiente para tratar 250 
pacientes diagnosticados 
com sintomas da Covid 19. A 
informação é do secretário 
de Administração, Estevam 
Calvo. O secretário pontua 
que o medicamento já está 
à disposição dos pacientes 
desde ontem (17) em duas 
farmácias de manipulação.

Estevam ressalta que 
para retirar o medicamen-
to existem alguns critérios: 
além de ter que apresentar 
a receita do SUS, o pacien-
te passará por uma rigorosa 
avaliação médica que indi-
cará a necessidade do trata-

mento com cloroquina.
O secretário explica 

que nesse primeiro mo-
mento foram adquiridos 
250 kits. Vinte deles em uma 
farmácia no valor de R$ 53 a 
unidade, pois o material da 
mesma foi adquirido antes 
da pandemia e na outra fo-
ram adquiridos 232 kits no 
valor de R$ 72,90/unidade; 
nessa última o material já foi 
adquirido durante a pande-
mia, explica Estevam.

“A saúde da nossa po-
pulação é preocupação do 
prefeito Ari, do secretário 
Luís Fábio e de toda a Ad-
ministração Municipal; es-
tamos buscando possibili-
dades e medicamentos para 
podermos vencer juntos essa 
pandemia”, pontua Estevam.

DA REPORTAGEM

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (Seccional 
Mato Grosso), por meio da 
recém-criada Comissão da 
BR-163, tem realizado uma 
série de reuniões, por vi-
deoconferências, com di-
rigentes de entidades que 
representam a sociedade e 
o Poder Público para tratar 
dos impactos acarretados 
por descumprimento con-
tratual da concessionária 
Rota do Oeste, que teria 
deixado de realizar obras 
de infraestrutura na rodo-
via, principalmente de du-
plicação entre o Posto Gil 
(Diamantino) e Sinop, por 
onde passam diariamente 
milhares de carretas, cami-
nhões e automóveis. Atual-
mente há poucos km como 
em Nobres (serra) e nos pe-
rímetros urbanos de Nova 
Mutum, Lucas do Rio Ver-
de, Sorriso e Sinop.

Membros da comissão 
ouviram representantes 
da concessionária. A co-
ordenadora da comissão, 
advogada Claudia Pereira 
Braga Negrão expôs que o 
documento técnico revela 
como a concessionária pre-
tende retomar as obras de 
duplicação e melhorias na 
rodovia. “O plano de cura 
incluirá um novo parceiro 
que dará aporte para a reto-
mada das obras. Agora, fica-
rá a cargo da ANTT avaliar 
a viabilidade do plano de 
cura ou se será necessária 

uma ‘relicitação’”. Não fo-
ram mencionados detalhes 
do plano como quando po-
dem iniciar obras de dupli-
cação nas duas regiões nem 
valores investidos.

A reunião virtual foi 
com a Agência Nacional 
de Transporte Terrestre 
(ANTT), “que esclareceu o 
conteúdo do processo ad-
ministrativo de caducidade 
que envolve a concessão da 
BR-163, bem como a exis-
tência de ações perante o 
juízo arbitral, como está 
previsto no contrato de 
concessão. 

A ANTT, por seu repre-
sentante expressou que o 
processo está em fase de 
estudo técnico, para obter 
resultado de qual será a op-
ção viável para o contrato, 
se é a aceitação do plano de 
cura, onde levará em conta 
o contrato de concessão fir-
mado, a devolução amigá-
vel ou abrir novo processo 
para relicitação da rodovia 
com o decreto de caduci-
dade”, informa o advogado 
Abel Sguarezi.

Semana passada, houve 
duas reuniões virtuais reu-
niram autoridades políti-
cas das esferas municipal, 
estadual e federal com os 
senadores Carlos Fávaro, 
Wellington Fagundes e Jay-
me Campos e os deputados 
federais Neri Geller e José 
Medeiros que repassaram 
informações a comissão e 
analisaram a situação atual 
da concessionária e da ro-

Foto: Divulgação

Obras de duplicação estão paradas no Nortão 

Comissão da OAB debate plano
para duplicar BR-163 no Nortão
COBRANÇA | Obras de duplicação da rodovia estão paradas e sem previsão de conclusão

II - clínicas veterinárias, 
clínicas odontológicas e clí-
nicas médicas em regime de 
emergência;

III - farmácias e labora-
tórios;

IV - funerárias e servi-
ços relacionados;

V - serviço de seguran-
ça pública e privada;

VI - serviços de taxi e 
aplicativo de transporte in-
dividual remunerado de pas-
sageiros;

VII - profissionais da 
área fim da Saúde;

VIII - servidores públi-
cos das áreas de fiscalização 
das Secretarias Municipais 
de Agricultura e Meio Am-
biente, Saúde e Saneamen-
to, Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil, Núcleo 
Integrado de Fiscalização-
-NIF, PROCON e Ouvidoria, 
quando em pleno exercício 
da função;

IX - atividades ineren-
tes a circulação de cargas de 
qualquer espécie que possam 
acarretar desabastecimento 
de gêneros necessários à po-
pulação;

X - serviços de manu-
tenção, de reparos ou de 

corrência do coronavírus 
no estado. Foram 27 mortes 
por Covid-19 em 24 horas: é 
o maior número registrado 
em 1 dia desde o início da 
pandemia no estado.

Consequentemente a 
taxa de ocupação dos lei-
tos também aumentou: no 
dia 16 de maio a SES divul-
gou que a taxa de ocupação 
dos leitos disponíveis, entre 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e leitos clínicos 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), eram de 11,1% e 2,4%, 
respectivamente.

Agora, há 180 interna-
ções em UTI e 184 em enfer-
maria. Isto é, a taxa de ocu-
pação está em 74% para UTIs 

consertos de veículos, de 
pneumáticos, de elevadores 
e de outros equipamentos 
essenciais ao transporte, à 
segurança e à saúde, bem 
como à produção, à indus-
trialização e ao transporte de 
alimentos e de produtos de 
higiene;

XI - estabelecimentos 
que comercializam alimen-
tos, bebidas e gás de cozinha 
tais como, padarias, restau-
rantes, lanchonetes, lojas de 
conveniência, cafés, distri-
buidoras de bebidas, distri-
buidoras de gás de cozinha.

§ 2° Será permitida ex-
cepcionalmente a circulação 
de pessoas no horário cons-
tante no caput do presente 
artigo:

I - para fins de acesso 
aos serviços essenciais e/ou 
sua prestação, comprovan-
do-se a necessidade e ur-
gência, preferencialmente, 
de maneira individual, sem 
acompanhante.

II - quando em trânsito 
decorrente de retomo e/ou 
partida de viagens oriundas 
do Terminal Rodoviário de 
Sorriso e/ou Aeroporto Re-
gional Adolino Bedin.

§ 3º Os estabelecimen-
tos constantes no inciso XI 
do § 1º deste artigo somente 
poderão efetuar a venda de 
seus produtos após as 22h, 
na modalidade delivery, ou 
seja, entrega em casa ou no 
trabalho, não sendo permiti-
da a retirada no local.

dovia.
A coordenadora-geral 

de Estruturação e Articu-
lação dos Subsistemas de 
Rodovias da secretaria de 
Fomento, Planejamento e 
Parcerias do Ministério da 
Infraestrutura, Claude de 
Araujo também participou 
da videoconferência escla-
recendo questões técnicas 
sobre uma eventual “relici-
tação”, caducidade ou plano 
de cura.

“A Comissão debate as 
consequências jurídicas e 
deve apontar possíveis solu-
ções frente à situação con-
siderada caótica. Membros 
da comissão usaram da pa-
lavra para apresentar o ce-
nário preocupante de vidas 
que foram perdidas pela 
falta de infraestrutura”, dis-
se Sguarezi, acrescentando 
que a espera pelas obras de 
duplicação na região Norte 
é desde março de 2016. Mas 
nas regiões Norte e Médio 
Norte não avançaram, ao 
contrário do que ocorreu na 
região Sul do Estado com a 
duplicação da divisa com 
Mato Grosso do Sul até a 
região de Juscimeira.

A comissão da OAB tam-
bém tratou do assunto, por 
videoconferência, com os 
prefeitos Luiz Binotti (Lu-
cas do Rio Verde), Ari La-
fin (Sorriso), Valcir Donato 
(Itaúba) e representantes 
dos prefeitos de Diamanti-
no e Nova Mutum, além de 
deputados que manifesta-
ram amplo apoio ao traba-

lho da comissão e explana-
ram reivindicações locais 
dos municípios.

Depois da rodada de reu-
niões “serão apresentadas 
proposições à Seccional 
OAB-MT para que sejam 
avaliadas medidas e ações 

como a expedição de ofícios 
e reivindicações a órgãos 
públicos e autoridades em 
geral”. A assessoria também 
informa que a recém-cria-
da Comissão da BR-163, 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Mato 

Grosso foi idealizada visan-
do a unificação e ampliação 
dos trabalhos até então rea-
lizados pelas subseções que 
se situam ao longo da BR-
163 no perímetro que vai 
de Diamantino a Peixoto de 
Azevedo.

e em 22,5% para enfermarias. 
Dos 6.877 casos confirmados 
da Covid-19 em Mato Gros-

so, 3.916 estão em isolamen-
to domiciliar e 2.401 estão 
recuperados.
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DA REPORTAGEM

Entre 2015 e 2019, o nú-
mero de reeducandos em 
atividades laborais aumen-
tou 55% em Mato Gros-
so, passando de 1.350 para 
2.089 pessoas. A proporção 
foi maior que o aumento 
da população carcerária no 
mesmo período, que passou 
de 8.945 para 12.519, ou seja 
40% de aumento. Os dados 
constam na Nota Técnica n° 
79/2020, divulgada pelo De-
partamento Penitenciário 
Nacional (Depen), do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública.

Em nível nacional, hou-
ve crescimento no quanti-
tativo de pessoas presas em 
atividades laborais de 48,67% 
entre 2015 e 2019, saindo 
de cerca de 97 mil para 144 
mil. Além de acompanhar 
a evolução dos índices nos 
sistemas penitenciários es-
taduais, a publicação visa 
também reafirmar as metas 
estratégicas de atuação da 
Coordenação de Trabalho e 
Renda do Depen para a qua-
lificação da política nacional 
voltada ao desenvolvimento 
laboral no sistema prisional.

A Nota Técnica detalha 
os índices anuais dos esta-
dos também, fechados no 
mês de dezembro de cada 
ano. Com relação ao Siste-
ma Penitenciário de Mato 
Grosso, em 2015 havia 1.350 
reeducandos em atividades 
laborais (15,09%), e em 2016 
este número subiu para 1.792 
pessoas, entre o total de 
11.642 (15,39%). Já em 2017, 
dos 12.244 recuperandos, 
2.065 desempenhavam algu-
ma atividade (16,87%).

No ano de 2018 houve 
uma redução neste núme-

EM 4 ANOS | A proporção foi maior que o aumento da população carcerária no mesmo período
Foto: tchélo Figueiredo

Avançam as obras para conclusão de pontes de concreto

ro. Entre as 12.670 pessoas 
privadas de liberdade no es-
tado, 1.694 exerciam algum 
trabalho, representando 
13,37%. Já em 2019, o número 
voltou a crescer, com 2.089 
das pessoas presas em ativi-
dades laborais, entre o total 
de 12.519 (16.69%).

O Depen sistematizou 
dois rankings, de acordo 
com estes dados. Mato Gros-
so ficou na 13ª colocação na 
classificação por porcenta-
gem de pessoas trabalhan-
do e em 14º no ranking por 
quantidade de reeducandos 
que trabalham.

Outra questão analisada 
pelo documento é a execu-
ção financeira dos repasses 
de recursos do Programa de 
Capacitação Profissional e 
Implementação de Oficinas 
Permanentes (Procap) refe-
rentes aos convênios forma-
lizados até 31/12/2018, já que 
os convênios formalizados 
em 2019 ainda não possuem 
o repasse dos recursos finan-
ceiros.

Neste quesito, Mato Gros-
so ocupa a 10ª posição, sendo 
que dos cerca de R$ 929 mil 
previstos, já foram repassa-
dos aproximadamente R$ 
726 mil. Deste valor repas-
sado, a Adjunta do Sistema 
Penitenciário da Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica (Sesp-MT) já executou 
pouco mais de R$ 417 mil, ou 
seja 44,85%. No momento, há 
dois processos de aquisições 
em andamento, para compra 
de máquinas de serigrafia e 
de insumos para a realização 
de capacitação e início dos 
trabalhos.

Com a fusão das Secre-
tarias (Segurança e Justiça), 
em 2019, foi preciso adequar 
esses processos às normas da 

Número de reeducandos que
trabalham aumenta em 55%

Sesp, o que demandou mais 
tempo na execução, uma vez 
que este tipo de convênio é 
muito complexo. Isso por-
que constam muitos itens, 
mais de 500, e compreen-
dem desde uma agulha, no 
caso dos insumos, até o ma-
quinário mais pesado.

Os resultados efetivos 

desta parceria com o Procap 
podem ser vistos nos proje-
tos desenvolvidos nas unida-
des penais do estado. A Pe-
nitenciária Major Eldo de Sá 
Correia (Mata Grande), em 
Rondonópolis, por exemplo, 
possui tanto oficina de pani-
ficação quanto de costura.

Também há reeducandos 

trabalhando com costura nas 
seguintes unidades: Peni-
tenciária Central do Estado 
(PCE), Penitenciária Femini-
na Ana Maria do Couto May 
e Centro de Ressocialização 
de Cuiabá (CRC), todas na 
capital; Cadeia Pública de 
Cáceres; Cadeia Pública de 
Barra do Garças; Penitenci-

ária Dr. Osvaldo Florentino 
Leite Ferreira (Ferrugem), 
em Sinop; Centro de Deten-
ção Provisória de Juína; Ca-
deia Pública de Nortelândia; 
Cadeia Pública de Primavera 
do Leste; e Centro de Deten-
ção Provisória de Peixoto de 
Azevedo (em fase de imple-
mentação).


