
ESTÁ EM VIGOR

Mato Grosso sofreu um reajuste médio de 2,47% na tarifa de energia elétrica, 
que já está valendo. O percentual aprovado pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) deveria ter entrado em vigor em abril, mas foi estendido 
até 30 de junho.               Página -8

ADUBOS IRREGULARES

Fertilizante adulterado?

As 930 toneladas de cloreto de potássio já estão na fazenda 
do Euclásio. O agricultor vai usar o insumo para adubar os 5,8 mil 
hectares que vão ser semeados com soja. Ele coletou e enviou amos-
tras de toda a carga para análise e vai repetir o procedimento com as 
1,28 mil toneladas do fosfatado que ainda não foram entregues na 
propriedade.                            Página - 4
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O objetivo dessa comissão é investigar possível superfaturamento na contra-
tação via licitação dos serviços de iluminação pública. O gatilho que despertou 
a atenção dos parlamentares é o valor de R$ 11,9 milhões das luminárias orna-
mentais através do Pregão Presencial 070/2019 que adquiriu 1.500 luminárias 
de alumínio e LED, com postes de aço galvanizado.                                   Página -3

CPI DAS LUMINÁRIAS

Contratos de iluminação pública
estão sob investigação em Sinop

Educação
de Lucas:
reconhecida
em estudo
dos TCEs
Pesquisa feita em parceria com 
cada um dos 28 Tribunais de 
Contas do país reconheceu boas 
práticas educacionais desen-
volvido por 118 redes de ensino 
básico dos municípios brasi-
leiros e Lucas do Rio Verde é o 
único entre os cinco premiados 
da Região Centro-Oeste, com o
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Atitudes arbitrárias de defensoria, minis-
tério público e parte dos juízes estão mais 
do que evidenciadas

À luz do retrospecto de Jair Bolsonaro, em especial 
durante a pandemia, é digna de nota a marca de dez dias 
sem prestigiar atos golpistas, incitar o descumprimento de 
quarentenas ou atacar instituições, imprensa e desafetos 
políticos.

A última manifestação de animosidade, mesmo assim 
morna, se deu em 18 de junho, quando o presidente criti-
cou a prisão do amigo Fabrício Queiroz. Houve ainda, no 
dia seguinte, uma discreta queixa em rede social contra a 
“maior parte da mídia”, que não estaria noticiando a con-
tento ações de seu governo no combate à Covid-19.

Já àquela altura tornava-se visível a opção de Bolso-
naro por uma conduta mais comedida, que incluiu até cer-
tos gestos conciliatórios. Demitiu-se do MEC o desastroso 
Abraham Weintraub, que dirigira ofensas e ameaças ao 
Supremo Tribunal Federal; em seguida, ministros da área 
jurídica do Executivo foram destacados para uma conversa 
com o magistrado Alexandre de Moraes, do STF, que está à 
frente de inquéritos espinhosos para o bolsonarismo.

Na quinta-feira (25), o presidente nomeou para a 
Educação um economista de perfil moderado, discursou 
sobre entendimento e harmonia entre Poderes e homena-
geou as vítimas do coronavírus.

Até pela coincidência de eventos, a explicação mais 
plausível para tal comportamento é preocupação com os 
desdobramentos do caso Queiroz —que envolve direta-
mente o filho Flávio Bolsonaro. Há mais a considerar, po-
rém.

A nova pesquisa do Datafolha deixou evidente a re-
ação da opinião pública ao populismo autoritário do che-
fe de Estado. Não será por acaso o apoio recorde de 75% à 
democracia, nem que a preferência por políticas públicas 
receitadas por especialistas tenha saltado de 13%, apurados 
em 2014, para 42%. A aproximação pragmática do Planal-
to com parlamentares do centrão também contribui para 
esvaziar radicalismos. Num exemplo, o titular do recriado 
Ministério das Comunicações enalteceu, em sua posse, o 
papel da imprensa.

Não menos importante, as agressões de Bolsonaro e 
seus apoiadores extremistas mereceram reação altiva do 
Judiciário e do Legislativo, enquanto os militares da ativa 
se mantiveram fora do debate político —em boa hora, ali-
ás, o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Gover-
no, anunciou sua transferência para a reserva.

Impossível prever se a compostura do presidente, que 
certamente não se baseia em novas convicções, terá vida 
longa —muito menos se resultará num governo melhor.

De todo modo, trata-se no mínimo de um respiro 
para o país, que neste momento precisa concentrar ener-
gias na superação de uma emergência sanitária e de uma 
recessão devastadora. Que a trégua seja aproveitada en-
quanto dure.

Editorial

Em trégua

Ranking dos Políticos - Facebook

ESPECIALIZAÇÃO
CONTINUADA
O juiz titular do TRE-MT, Jackson Cou-

tinho, tomou posse como membro do Con-
selho Consultivo da Escola Judiciária Elei-
toral. A EJE tem por objetivo atualização e 
especialização continuada ou eventual em 
Direito, notadamente em Direito Eleitoral 
para magistrados, membros do MPE, ser-
vidores da Justiça Eleitoral, advogados e 
outros interessados, bem como o desenvol-
vimento de ações institucionais de respon-
sabilidade social e de ações de estímulo ao 
estudo, à discussão, à pesquisa e à produ-
ção científica em matéria eleitoral.

CHEQUES NO LIXO
O conselheiro afastado do TCE-MT, Wal-

dir Teis, foi à PF prestar esclarecimentos por 
embaraçar as investigações, jogando che-
ques no lixo, durante a 16ª fase da Operação 
Ararath, deflagrada no dia 17 de junho. Rece-
beu ordem de prisão. Segundo sua defesa, a 
atitude se deu apenas em defesa de familia-
res – portadores dos cheques. “Reconhece o 
erro e já explicou. Foi uma atitude desneces-
sária, até porque nada existe de ilegal nos 
cheques. Ele quis preservar seus familiares 
que já sofrem muito com os problemas dele”, 
afirmou o advogado Diógenes Curado.

INSCRIÇÕES ABERTAS
O Governo de MT anunciou por meio de 

um vídeo a contratação emergencial – por 
três meses – de profissionais da saúde para 
estar no front do combate à pandemia do 
novo coronavírus. As vagas disponíveis são 
para 50 médicos, 318 enfermeiros e técni-
cos de enfermagem, 17 psicólogos, 79 fisio-
terapeutas, 20 técnicos de laboratório, 30 
maqueiros e 16 assistentes sociais. Há va-
gas disponíveis nos hospitais de referência 
de gestão do Estado, como o Hospital Es-
tadual Santa Casa, Hospital Metropolitano 
e hospitais regionais como os de Sinop e 
Rondonópolis.
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“Até pela coincidência de eventos, a explica-
ção mais plausível para tal comportamento 
é preocupação com os desdobramentos do 
caso Queiroz —que envolve diretamente o 
filho Flávio Bolsonaro

“

Em sessão realizada no dia 15 de abril 
passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) 
decidiu, de forma unânime, que prefeitos e 
governadores teriam autonomia para de-
cidirem sobre as questões relacionadas ao 
coronavírus, mas diante do que vem aconte-
cendo, essa decisão não está valendo nada.

Hoje temos defensoria e ministério pú-
blico, e escrevo em minúsculo porque os 
vejo como órgãos menores, botando terror 
em cima de prefeitos e exigindo medidas 
que ambos, que atuam na área do direito, 
julgam necessárias.

Primeiro que defensoria pública e minis-
tério público não mandam nada. São meros 
órgãos que exercem funções advocatícias. 
O primeiro advogando para pessoas sem 
condições financeiras e o segundo, suposta-
mente, advogando na defesa da lei.

Ai os prefeitos, principalmente aque-
les que têm assessorias jurídicas fracas ou 
tementes aos arroubos dos dois órgãos já 
mencionados, que é o caso da maioria, tre-
mem nas bases e dizem amém para ambos.

Os que têm boas assessorias e peitam a 
defensoria e o ministério público acabam 
sendo atropelados por decisões totalitárias 
de juízes que sofrem da síndrome do peque-
no poder. E eles existem, infelizmente.

De acordo com a psicologia, “a síndrome 
do pequeno poder é uma atitude de autori-
tarismo por parte de um indivíduo que, ao 
receber um poder, usa de forma absoluta e 
imperativa sem se preocupar com as conse-
quências e problemas periféricos que possa 
vir a ocasionar’.

Dentro da observância dos princípios le-
gais, quem manda em uma cidade é o pre-
feito, como o governador manda no Estado 
e o presidente na União. Eles são eleitos de 
forma democrática para isso.

Só que no Brasil atual, infelizmente, essa 
regra (gestores mandarem) virou exceção. 
O ministério público tenta administrar as 
cidades mediante pressões jurídicas que, 
invariavelmente, acabam levando a assina-

tura dos famigerados tacs (termos de ajusta-
mento de conduta).

Aliás, no caso específico do coronavírus, 
é oportuno lembrar que no dia 19 do corrente 
mês o procurador Geral da República, Augus-
to Aras, presidente do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), e o corregedor 
nacional do MP, Rinaldo Reis, assinaram 
uma recomendação para que promotores e 
procuradores não questionem decisões dos 
gestores públicos.

“Diante da falta de consenso científico em 
questão fundamental à efetivação de políti-
ca pública, é atribuição legítima do gestor a 
escolha de uma dentre as posições díspares 
e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério 
Público a adoção de medida judicial ou extra-
judicial destinadas a modificar o mérito des-
sas escolhas”, diz o parágrafo único do artigo 
2° da recomendação, que está sendo solene-
mente ignorada. Só para constar, se eu fosse 
um gestor público jamais assinaria um TAC. 
Agora a defensoria também resolveu fusti-
gar as administrações municipais tentando, 
assim, conquistar um papel de protagonista 
perante a opinião pública e, por fim, temos 
juízes que, em boa parte dos casos, emitem 
decisões contra o poder público sem olha-
rem as consequências práticas das mesmas. 
E durante essa pandemia as atitudes arbitrá-
rias de defensoria, ministério público e parte 
dos juízes estão mais do que evidenciadas. 
Aí voltamos ao começo: e o que decidiu o STF, 
não vale nada? A julgar pelo que está aconte-
cendo, tal decisão está valendo menos que o 
cocô do mosquito do cavalo do bandido.

AGNELLO DE MELLO E SILVA É CONSUL-
TOR EM MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL

O STF e o cocô do mosquito 
do cavalo do bandido

O preço da tela
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deve, sim, buscar algumas assistên-
cias de sua cidade e questionar o valor 
da troca da tela. O motivo para isso é 
simples: dependendo do tipo de tela 
utilizado o valor pode inviabilizar a 
manutenção, pois ao somar os valores 

da peça e do serviço 
você acaba por gastar 
algo próximo do valor 
de um aparelho novo. 
Em outros casos o 
valor é bem menos 
expressivo, tornan-
do o reparo algo ple-
namente viável. Se 
você não tomar esse 
cuidado pode acabar 

ficando em uma situação desagradá-
vel caso algum incidente aconteça. E 
não é o fato de nunca ter tido proble-
mas que vai “garantir” que nada venha 
a acontecer com seu aparelho, então, 
informação é sempre bem vinda!

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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Além do preço é sempre importante verificar, também, 
a facilidade para se conseguir a tela do aparelho, em 
caso de necessidade de substituição. Não adianta muita 
coisa não ser caro mas você não conseguir encontrar 
quando precisar, especialmente se o dano impedir o uso 
do aparelho.
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FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Pessoal, mais uma vez vou tratar 
sobre um assunto bastante atual (e 
útil) aqui em nosso artigo: o preço da 
tela (display) do celular. Por mais que 
eu, em todo o tempo que utilizo esses 
aparelhos, nunca tenha quebrado uma 
tela, sei que esse 
tipo de proble-
ma faz parte da 
vida de muita 
gente, especial-
mente dos usu-
ários mais des-
cuidados. Sim, 
em linhas gerais 
você vai preci-
sar trocar a tela 
do seu aparelho caso o mesmo venha a 
cair ou sofrer algum outro tipo de dano 
que, cá entre nós, deveria ser evitado.

Só que a maioria das pessoas não 
se atenta a esse, digamos, “pequeno 
detalhe” ao comprar um aparelho. 
Normalmente escolhe-se o dispositi-
vo pela relação custo x benefício, pela 
qualidade, pelo status (infelizmente 
muita gente leva isso em considera-
ção) e não se preocupa com uma pos-
sível manutenção.

Você não precisa fazer uma grande 
pesquisa, procurando detalhamento 
de preços para vários serviços, mas 

AGNELLO DE MELLO E SILVA

Dois servidores da Secretaria de Meio Ambiente morreram em 
um acidente na terça (30) na BR-158 próximo ao posto do Arnon, em 
Bom Jesus do Araguaia. De acordo com a Sema, Luiz Carlos Rodrigues 
Campos e Pedro Ferreira dos Santos atuavam na unidade de Confresa. 
Um terceiro servidor que estava no veículo, Lucas Lopes Bezerra, foi 
socorrido e está hospitalizado. Os servidores se deslocavam a Que-
rência para atender a uma denúncia de crime ambiental. As causas do 
acidente são investigadas.
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Uma das CPI´s que atu-
almente está aberta na Câ-
mara Municipal de Sinop 
para investigar atos do 
Executivo é a CPI das Lu-
minárias. 

O objetivo dessa comis-
são é investigar possível 
superfaturamento na con-
tratação via licitação dos 
serviços de iluminação 
pública.

O gatilho que despertou 
a atenção dos parlamenta-
res é o valor de R$ 11,9 mi-
lhões das luminárias orna-
mentais através do Pregão 
Presencial 070/2019 que 
adquiriu 1.500 luminárias 
de alumínio e LED, com 
postes de aço galvanizado.

Com a Comissão Parla-
mentar de Inquérito ins-
taurada em 04 de maio 
de 2020, e que passou a 
contar com os vereadores 
Billy Dal´Bosco (DEM), 
como presidente, Ícaro 
Severo (PSL), como re-
lator e Lindomar Guida 
(Republicanos), Professo-
ra Branca (PL), Leonar-
do Visera (Patriota), Tony 
Lennon (Podemos) e Ma-
ria José da Saúde (MDB) 
como membros, os tra-

CPI DA LUMINÁRIAS | Prefeitura de Sinop gastou em apenas uma licitação quase R$ 12 milhões

Contratos desde 2017 serão investigados pela CPI 

IGUAL AOS SERVIDORES FEDERAIS

Reforma da previdência 
prevê mesmas regras 
de aposentadoria 

Proposta do Governo está em análise na ALMT 

Circulação está proibida entre 22h e 05h 

DA REPORTAGEM

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que al-
tera as regras de aposentado-
ria dos servidores estaduais 
replica as novas normas já 
aprovadas para os servido-
res federais desde novembro 
do ano passado e possibilita 
que Mato Grosso reduza em 
R$ 25 bilhões o déficit finan-
ceiro da previdência previsto 
para os próximos 10 anos.

Dos R$31 bilhões esti-
mados, apenas R$ 6 bilhões 
precisariam ser pagos com 
recursos dos cofres públicos 
no período, conforme rela-
tório técnico do Mato Gros-
so Previdência (MT Prev).

A não aprovação da re-
forma para conter o déficit 
implica ainda em restrições 
ao Estado junto à União, o 
que impediria Mato Gros-
so de receber transferências 
do governo federal, firmar 
convênios, e até de receber 
parcelas de convênios já ce-
lebrados.

A proposta que está em 
tramitação na Assembleia 
Legislativa prevê principal-
mente novas regras de idade 
mínima para aposentadoria, 
e de cálculo do benefício 
para aposentados e pensio-
nistas. A aposentadoria com-
pulsória continua sendo aos 
75 anos para qualquer carrei-

ra pública.
Na nova regra geral, a 

idade mínima para aposen-
tadoria prevista é de 62 anos 
para as mulheres, e de 65 no 
caso dos homens.

Os professores conti-
nuam se aposentando mais 
cedo por conta de regras es-
peciais. Mulheres da carrei-
ra passam a se aposentar a 
partir dos 57 anos, e homens 
com a idade mínima de 60 
anos, considerando que o re-
querente cumpriu ao menos 
25 anos de magistério. 

Servidores expostos a 
agentes nocivos de ambos os 
sexos se enquadram na nova 
regra em que a idade mí-
nima é de 60 anos, com 25 
anos na função específica. 

Já nas regras para apo-
sentadoria da carreira de 
policial civil, penal e agente 
prisional, está prevista a ida-
de mínima de 55 anos, com 
ao menos 25 anos de ativi-
dade policial, do total de 30 
anos de contribuição. 

O cálculo do valor da 
aposentadoria permanece 
sendo o valor integral para 
os que ingressaram no ser-
viço público antes do ano de 
2003, ou seja, a última remu-
neração do cargo. Para quem 
ingressou em cargo efetivo 
a partir de 2004, o valor da 
aposentadoria será a média 
de todos os salários.

Foto: Secom mt

Foto: Studiomega

Comissão investiga todas licitações 
de iluminação pública da atual gestão

Foto: câmara doS deputadoS

CONGRESSO DEFINIU

Eleição municipal será em novembro

MEDIDAS RESTRITIVAS

Prefeitura de Sinop amplia toque de
recolher e fecha bares no dia todo

1º turno será dia 15 e 2º turno dia 29 

DA REPORTAGEM

Inicialmente prevista 
para outubro, a eleição será 
realizada em 15 de novem-
bro no primeiro turno e 29 
de novembro no segundo.

Os deputados derruba-
ram o trecho que permitia 
ao Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) escolher uma data 
alternativa para municípios 
que no dia do pleito não te-
nham condições sanitárias 
adequadas para a votação.

Agora, tanto estados 
quanto municípios precisam 
da autorização do Congres-
so para definirem uma nova 
data, caso necessário. Pro-
posta defendida pelo depu-
tado federal, Hildo Rocha, 
do MDB.

O deputado Gilson 
Marques, do partido Novo, 
criticou a decisão dos cole-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A prefeitura de Sinop 
baixou na última quarta-
-feira (01), novo decreto que 
aumento em meia hora o 
toque de recolher no muni-
cípio. Antes estipulado entre 
22h30min e 05h, agora a res-
trição de circulação começa 
a partir das 22h. Com isso o 
comércio noturno terá de fe-
char duas portas até 21h.

Além disso, bares e 
restaurantes passam a ficar 
proibidos de funcionar para 
clientes que queiram consu-
mir in loco. A decisão veio 
como um adendo ao decre-
to em seu art. 6º e divulgado 
no início da tarde de ontem 
(02). A proibição passa a va-
ler a partir de hoje (03), para 
o setor alimentício e tabaca-
rias. O serviço de delivery 
pode continuar funcionando 
até às o momento do toque 
de recolher.

As novas medidas res-
tritivas que implicam tam-
bém na proibição de aulas 
presenciais em todos os ní-
veis, valem desde ontem (02) 
até o próximo dia 12 de ju-
lho.

Estão fora dessa lista 
de fechamento obrigatório, 
postos de combustíveis, com 
exceção de suas conveniên-
cias, setores da saúde como 
os de assistência médica e 
hospitalar, as clínicas veteri-
nárias, médicas e odontoló-

gicas, redes de distribuição 
e comercialização de medi-
camentos e laboratórios de 
análises.Além desses setores, 
estão livres para circulação 
empresas de segurança pri-
vada, os serviços de teleco-
municações, como também 
os serviços de abastecimento 
de água e recolhimento de 
lixo. Também estão fora do 
toque de recolher, servido-
res públicos de áreas especí-
ficas como os das pastas do 
Meio Ambiente e de Trânsito 
e Transporte Urbano, desde 
que estejam em exercício da 
profissão.

ESCOLAS
E CULTOS
O novo decreto mante-

ve também a suspensão das 
aulas presenciais em todos 
os níveis escolares da rede 
pública e privada no municí-
pio até o dia 12 de julho.

Houve também a sus-
pensão missas, cultos e qual-
quer tipo de atividade reli-
giosa de forma presencial. 
Além dos setores educacio-
nais e religiosos, fica proi-
bido também a realização 
de quaisquer eventos em 
locais fechados ou abertos, 
independentemente das ca-
racterísticas, condições am-
bientais, público, duração e 
modalidade.

PUNIÇÃO
Para as pessoas que fo-

rem pegas desrespeitando 

balhos iniciaram com um 
pedido de inclusão, não 
só do Pregão Presencial 
070/2019 nos autos da 
investigação, como tam-
bém, todas as licitações 
referentes à iluminação 
pública na cidade de Si-
nop desde janeiro de 2017, 
período em que se iniciou 
a atual gestão.   

Ainda sobre licitação 
070/2019, ficou esta-
belecido que a empre-
sa vencedora, Master 
Led Materiais Elétricos 
e Construção Eireli, da 
cidade de Goiânia-GO, 
venderia para a prefeitu-
ra de Sinop 1,5 mil lumi-
nárias com 80 amperes e 
lâmpadas de 125w LED e 
postes com 4,5 metros de 
altura, totalizando para a 
prefeitura para o valor de 
R$ 6.485,00 por cada uma 
delas.

Uma segunda aquisição 
diz respeito a lâmpadas 
mais potentes, de 170w 
com postes tubulares de 
5 metros e bases de con-
creto, sem mil unidades 
orçadas no valor de R$ 
8.730,00, cada.

Essa iluminação teve o 
objetivo de ser instalada 
nas avenidas André Mag-
gi, Tarumãs e Itaúbas.

gas. Para ele, o TSE seria o 
indicado para decidir sobre 
uma nova data, de forma 
técnica, como já acontece 
hoje em casos de eleições su-
plementares.

Até 16 de setembro, 
os partidos devem escolher 
os candidatos por meio das 
convenções; e até 26 de se-
tembro serão aceitos os re-
gistros dos candidatos.

Também em 26 de se-
tembro, está autorizado o 
início da propaganda eleito-
ral, inclusive na internet. Até 
27 de outubro, as legendas 
deverão detalhar os gastos 
com o Fundo Partidário, e 
até 15 de dezembro, prestar 
contas ao Tribunal Superior 
Eleitoral.

Já as regras no dia da 
eleição, como ampliação de 
horário, serão definidas pelo 
TSE.

Foto: gc NotíciaS

as determinações, o risco 
é de detenção de um mês a 
um ano, além de multa entre 
R$ 281 e R$ 42,1, em caso de 
reincidência haverá a aplica-
ção da multa de forma do-
brada.

As medidas estão sendo 
tomadas para frear o cres-

cente aumento de contágio 
do coronavírus e não fazer 
com que o município entre 
em lockdown. As três maio-
res cidades de Mato Gros-
so, Cuiabá, Várzea Grande 
e Rondonópolis já estão em 
sistema de confinamento in-
tenso.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

SOJA

Produtores antecipam compra de
insumos para a próxima safra

7 MIL AGÊNCIAS

Dívidas na Serasa podem ser
renegociadas nos Correios

Bom momento para vendas antecipadas e custos estáveis 
estimularam procura 

DA REPORTAGEM

Agricultores de Mato 
Grosso não querem ter sur-
presas com os custos da pró-
xima safra de soja, que será 
plantada a partir de setem-
bro e, por isso, já estão an-
tecipando a compra de insu-
mos. 

Pelo menos 80% dos 
produtos usados nas lavouras 
já foram comprados no esta-
do este ano. De acordo com 
o Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), o índice de compra 
é 10% maior que em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Para pagar os custos 
da lavoura, que envolvem a 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Desde o início desta 
semana os devedores com 
nome inscrito na Serasa po-
derão renegociar os débitos 
atrasados ou negativados em 
mais de sete mil agências 
dos Correios espalhadas por 
todo o Brasil. Com descon-
tos que podem chegar a 90%, 
os refinanciamentos podem 
ser feitos diretamente nos 
guichês de atendimento.

Segundo a Serasa, a 
parceria com os Correios 
é importante para ajudar a 
parcela da população sem 
acesso à internet. O processo 
é rápido. Basta o consumidor 
ir à agência mais próxima 
com o Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) e algum docu-

Interessante é enviar amostras para análises 

Como saber se o fertilizante
entregue sofreu adulteração?
DA REPORTAGEM

As 930 toneladas de 
cloreto de potássio já estão 
na fazenda do Euclásio. O 
agricultor vai usar o insu-
mo para adubar os 5,8 mil 
hectares que vão ser seme-
ados com soja. Ele coletou 
e enviou amostras de toda a 
carga para análise e vai re-
petir o procedimento com 
as 1,28 mil toneladas do fos-
fatado que ainda não foram 
entregues na propriedade.

A iniciativa é para ter 
certeza da qualidade do 
fertilizante. “Para ver se 
confere com aquilo que 
nós compramos. Aparente-
mente está tudo normal e 
aguardando agora só o re-
sultado de laboratório das 
fórmulas se estão corretas”, 
comenta.

No ano passado, o 
agricultor foi uma das ví-
timas de uma quadrilha 
especializada em adulterar 
fertilizantes. A fraude ge-
rou um prejuízo de mais 
de R$ 2 milhões na região. 
O dinheiro foi ressarci-
do pela revenda e o crime 
ainda está sendo investiga-
do. A suspeita é de que a 
adulteração tenha sido fei-
ta durante o transporte da 
carga. Para evitar cair no 

mesmo golpe, fornecedor 
e comprador reforçaram a 
atenção. “Estamos olhan-
do as embalagens para ver 
se todas elas estão iguais. A 
própria empresa, as reven-
das, também estão preo-
cupadas e mandando um 
manualzinho das boas ma-
neiras que o adubo deve 
chegar na fazenda. A gente 
está tomando essas precau-
ções”, explica. O agricultor 
Vinícius Baldo também foi 
prejudicado pela quadrilha. 
Recebeu mais da metade 
das 620 toneladas de adubo 
adulteradas. Ele diz que vai 
ficar mais atento na hora de 
receber o insumo este ano, 
o que deve ocorrer nos pró-
ximos dias. Algumas medi-
das de precaução já come-
çaram na hora da compra.

“Assim que o adubo 
sair da fábrica a gente vai 
receber essa informação. 
Quando a gente adquiriu 
esse adubo a gente combi-
nou isso. Quando o insu-
mo chegar na nossa pro-
priedade vamos observar 
lacre, bag, procedência da 
transportadora, do moto-
rista. Quando descarregar, 
vamos observar a gronulo-
metria, vamos fazer análise 
de todos os lotes assim que 
chegar”, afirma.

ADUBOS IRREGULARES | Com adoção de medidas simples e preventivas, agricultores podem evitar prejuízos
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Propriedades têm conseguido aumentos expressivos nos 
índices reprodutivos 

Débitos podem ser refinanciados em 7 mil pontos de 
atendimento 

RENTABILIDADE

Uso da IATF pode dobrar 
taxa de prenhez nas 
fazendas do Pantanal
DA REPORTAGEM

Uma vez por mês, 15 
propriedades localizadas no 
Pantanal mato-grossense 
recebem a visita de técnicos 
de campo do Senar Mato 
Grosso. Elas participam 
do projeto Fazenda Panta-
neira Sustentável, fruto de 
uma parceria entre o Siste-
ma Famato (Senar, Imea e 
Sindicatos Rurais), Acrimat 
e Embrapa. Nas visitas, os 
especialistas avaliam parâ-
metros sociais, ambientais e 
econômicos destas proprie-
dades e indicam pontos que 
podem ser melhorados. Os 
índices reprodutivos do re-
banho, estão entre os prin-
cipais.

Médico veterinário e 
técnico de campo do Senar-
-MT, Vitor Padilha explica 
que as fazendas pantaneiras 
possuem elevado potencial 
de crescimento, tanto eco-
nômico quanto produtivo. 
“A taxa de prenhez média 
observada nas fazendas do 
pantanal gira em torno de 
43%. O ideal seria 83%, ou 
seja, praticamente o dobro 

de prenhez poderia estar 
sendo colocada nestas vacas. 
Já a idade ao primeiro parto 
foi observada com 32 meses, 
sendo que o ideal seria 28 
meses”, comenta.

O intervalo entre partos 
também deixa a desejar, se-
gundo o técnico. Gira entre 
16 e 18 meses em algumas fa-
zendas, o que é considerado 
alto. O ideal seria um inter-
valo de 12 meses, garantindo 
a produção de um bezerro 
ao ano. Uma das ferramentas 
que podem ajudar a mudar 
este cenário é a insemina-
ção artificial em tempo fixo, 
a IATF. “Ela pode mudar a 
realidade da reprodução nas 
fazendas do pantanal. A IATF 
possibilita a sincronização da 
ovulação de fêmeas bovinas, 
capacitando as vacas pari-
das a estarem aptas à repro-
dução. Também pode estar 
sendo utilizada na indução 
de ciclicidade de novilhas, 
pode auxiliar na redução do 
intervalo entre partos, na re-
dução da idade ao primeiro 
parto e na concentração de 
animais nascidos”, detalha 
Padilha.
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compra de sementes, ferti-
lizantes, defensivos, o pro-
dutor de Mato Grosso inves-
tiu em média R$ 2.380 por 
hectare para próxima safra 
de soja, valor próximo dos 
R$ 2.302 do ano passado. Se 
o custo é estável, o valor da 
saca está bem maior. Atu-
almente, o preço médio da 
saca de 60 kg no estado é de 
R$ 89. Em junho de 2019, era 
R$ 64.

Com isso, os agriculto-
res estão aproveitando o mo-
mento para vender a safra 
que ainda nem foi colhida. 
Quase metade da produção 
prevista em Mato Grosso já 
foi vendida. Em outros anos, 
este índice não passava dos 
20%.

mento oficial com foto e pe-
dir o serviço Serasa Limpa 
Nome no balcão. A consulta 
e a impressão do boleto para 
o pagamento levarão de dois 
a cinco minutos.

Esse é o terceiro servi-
ço oferecido pela Serasa nas 
agências dos Correios. Atu-
almente, o cliente também 
pode verificar a situação 
do CPF por meio do servi-
ço Meu Serasa e analisar o 
CPF, o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) e a 
pontuação na Serasa de ter-
ceiros por meio do serviço 
“Você Consulta”. A consulta 
aos dados de terceiros per-
mite proteger o consumidor 
de fraudes e de prejuízos 
com quem se deseja fazer 
uma negociação.

Relançado há quase 

A suspeita de fraude 
no transporte da carga e a 
entrega de adubos fora do 
padrão também preocu-
pam a Aprosoja. Durante a 
segunda safra de milho, por 
exemplo, a entidade cole-
tou 330 amostras de ferti-
lizantes entregues a agri-
cultores em todo estado. 
Quase 25% foram reprova-
das: apresentaram pelo me-
nos um elemento de macro 
e micronutrientes abaixo 
do percentual mínimo to-
lerado. Diretor adminis-
trativo da Aprosoja, Lucas 
Beber diz que o resultado 
surpreendeu.

“Diante desse resulta-
do assustador, cabe salien-
tar que o produtor deve es-
tar atento. Tem que coletar 
amostras de fertilizantes 
carga por carga e enviar 
para análise o mais rápido 
possível, para que ele pos-
sa ter o resultado antes do 
plantio para evitar possíveis 
prejuízos. Até porque, de-
pois que o adubo foi jogado 
na lavoura (por mais que o 
produtor tenha uma amos-
tra) fica muito mais difícil 
para ele provar ou brigar 
judicialmente”, reforça.

Gerente de sustenta-
bilidade socioambiental da 
Aprosoja, Marlene Lima 

dois anos, o Serasa Limpa 
Nome fechou mais de 9,7 
milhões de acordos e conce-
deu mais de R$ 344 bilhões 
em descontos na plataforma. 

Além das agências dos Cor-
reios, o serviço de renego-
ciação está disponível no site 
da Serasa e nos pontos de 
atendimento da empresa.

destaca quatro passos fun-
damentais que ajudam a 
identificar se houve algum 
tipo de adulteração no pro-
duto entregue no campo. 
Coletar amostras de toda 

carga e enviá-las para aná-
lise em laboratório de con-
fiança (e em tempo hábil 
para ter o resultado antes 
do plantio); verificar deta-
lhadamente as informações 

da nota fiscal do produto; 
conferir lacres, amarras e 
disposição dos bags; e ob-
servar todas as informações 
a respeito do frete do insu-
mo.



ALGEMIRO ANTUNES BARBOSA JUNIOR – ME CNPJ 
27.950.460/0001-37, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) para 
atividade de Fabricação de artefatos de material plástico 
para uso na construção, exceto tubos e acessórios, loca-
lizada na Rua Iraí, 375B, Industrial 2 Etapa, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

DIRCE REGINA FERRAZZO, CPF 386.035.199-00, torna 
público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instala-
ção licença de Operação, para atividade de Condomínio 
Horizontal, na Rua Projetada 0, esquina c/ Avenida São 
Gonçalo, nº 501, Quadra 03, Lote 14, Residencial Moriá, 
em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

P. H. PROCOPIO QUEIROZ LTDA (IMPERIAL PALACE) 
CNPJ 37.373.630/0001-11 Torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, 
o Pedido de Alteração de Razão Social para atividade de 
55.10-8-01 – Hotéis, localizado na Avenida Perimetral Su-
deste, n°9675 no bairro Jardim das Américas no município 
de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro - Enge-
nheira Agrícola e Ambiental e Engenheira de Segurança 
do Trabalho – 066 9 96121699)

VALORIZA SINOP ENERGIA E PARTICIPACOES S/A, 
inscrita sob o CNPJ 35.783.694/0001-65. Torna-se pú-
blico que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop o pedido das 
Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação (LI) e Ope-
ração (LO), para a atividade 38.21-1-00 - Tratamento e 
disposição de resíduos não-perigosos, sito a Estrada Lívia 
Lote 75A2, Bairro Jussara, município de Sinop/MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 65 9.9221-1475)

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36, localiza-
da na Av. da Produção, nº 2060-W, Bairro Bandeirantes, 
município de Lucas do Rio Verde (MT), torna público que 
requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, para a ativida-
de de “Armazéns Gerais de Produtos não Perigosos”. Res-
ponsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NIL-
DO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 

VENDAS

Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte 
a laser, com experiência e conhecimento 
em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiên-
cia em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com expe-
riência com almoxarifado / estoque e 
recebimento de mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio perío-
do, conhecimento em informática básica;
5-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em 
contabilidade ou cursando ensino supe-
rior                       em contabilidade, com 
experiência; 
8- Atendente de padaria, com experiência 
em atendimento; 
9-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com experi-
ência;
12-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 022/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA 
MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDA-
DES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as em-
presas A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME (CNPJ 
29.567.496/0001-61), com o valor total de R$ 1.252.910,33 (Hum milhão, 
duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e dez reais e trinta e três cen-
tavos); BARÃO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
(CNPJ 34.301.285/0001-12), com o valor total de R$ 62.972,20 (Sessenta e 
dois mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos); BASF S/A (CNPJ 
48.539.407/0001-18), com o valor total de R$ 28.176,58 (Vinte e oito mil, cen-
to e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); CARPAU PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA – ME (CNPJ 08.887.033/0001-07), com o valor total 
de R$ 1.104.076,44 (Hum milhão, cento e quatro mil, setenta e seis reais e qua-
renta e quatro centavos); ELÉTRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA – ME (CNPJ 00.226.324/0001-42), com o valor total de R$ 279.257,10 
(Duzentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dez centa-
vos) e MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ 
14.888.303/0001-05), com o valor total de R$ 166.841,16 (Cento e sessenta e 
seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Na fase de 
habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não 
houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 01 de julho 
de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura. Unidade: 002 – 
Departamento de Desenvolvimento Urbano. Programática: 
07.002.15.451.0005.10057.4.4.90.52.00.00. Fonte de Recurso: 
0.1.00.000000 – Recursos Ordinários – Exercício. Fonte de Recurso: 
0.1.24.054000 - Outros Convênios com a União Não Relacionados com a 
Educação. Data: 02/07/2020. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico 
nº 27/2020. Secretaria: Secretarias Municipais de Infraestrutura.

Dotação Orçamentária

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N° 30/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Partes: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis X 
COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.160.566/0001-22. Objeto: Aquisição de equipamentos rolos 
compactadores, conforme Convênio nº 897273/2019, firmado entre 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e o Município de Campo 
Novo do Parecis. Valor: R$ 634.000,00.

leiloesjudiciais.com.br/mt

0800-707-9272

FAZENDA 509HA EM

PARANATINGA/MT

Faz. Pavão, Jatobá.

Inicial

R$ 2.777.426,00 

(PARCELÁVEL)

DIÁRIO DO ESTADO MT 03/07
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum – MT, 2 de julho de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2020

Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

embalagens plásticas para montagem de kits de alimentação - Tipo: 

Menor preço por item - Data de Abertura: 15 de julho de 2020. HORÁRIO: 

09h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 

Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site do município 

<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 

65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 052/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA AQUISIÇÃO 
DE HIDROXICLOROQUINA, SULFATO – CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 
400MG EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM RECEITA MÉDICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. FINALIDADE: a presente aquisição refere-se a nova compra 
emergencial de medicamento para combate ao novo coronavírus 
(COVID-19) que serão produzidos por farmácia de manipulação e que 
serão entregues por meio de encaminhamento médico. A compra visa 
atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde até julgamento final e 
homologação do Processo Licitatório Pregão Presencial 056/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da 
Lei 13.979/2020. CONTRATADA: THERAPÊUTICA FARMACIA E 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA, CNPJ Nº 01.780.384/0001-75. 
VALOR GLOBAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020

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

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 052/2020.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2020, que se realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 20 DE JULHO DE 2020, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto Alegre, 
n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE 
RÁFIA E SACOS DE PAPEL SEMI IMPERMEAVEL, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
ATRAVÉS DO PROGRAMA “ECO SORRISO”, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modal idade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  004/2020, 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO e consequente contratação pelo 
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES PECIAL IZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E 
DECOLAGEM (PPD 05/23), TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES DO 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO – ADOLINO BEDIN – MT 
(SBSO)”. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PARA A FMF

Prefeitura não apresenta documentos
que comprovem a venda do Dutrinha

DECEPCIONADO

Inter cogita transferir treinos a outro estado

Foto: Arquivo

Foto: ricArdo duArte

Foto: divulgAção

Registros do cartório demonstram que estádio ainda 
pertence a Federação 

Eduardo Coudet de máscara em treino do Inter 

Lewis Hamilton com o troféu do GP de Abu Dhabi 

DA REPORTAGEM

Há um mês, a Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMF) notificou a Prefeitura 
de Cuiabá, através do pro-
curador-geral Marcus Brito, 
para que apresente docu-
mentos que comprovem a 
venda de maneira legal do 
Estádio Eurico Gaspar Dutra 
para o município de Cuia-
bá, em 2011, e até o presente 
momento, não obteve res-
posta.

Informações extraoficiais 
apontam que o Palácio Alen-
castro também não encon-
trou documentos que com-
provem a venda do estádio 
para a Prefeitura. Em uma 
busca no cartório, o estádio 
ainda pertence a instituição, 
assim como a mesma con-
tinua pagando IPTU para o 
município do imóvel.

De acordo com a noti-
ficação, após realização de 
auditoria interna da FMF, 
não foram encontradas na 

DA REPORTAGEM

O Inter recebeu com um 
misto de decepção e revolta 
o último posicionamento do 
governo do Rio Grande do 
Sul sobre a possibilidade de 
liberar treinos coletivos aos 
clubes. Em transmissão ao 
vivo na quarta, o governa-
dor Eduardo Leite manteve 
as restrições vigentes para 
atividades de equipes de fu-
tebol.

A última sinalização esta-
dual faz o Inter avaliar com 
mais ênfase a possibilidade 
de transferir os treinamen-
tos para outro Estado em 
que seja possível trabalhar 
de forma coletiva. A medida 
ainda não foi debatida pela 
diretoria, mas deve entrar na 
pauta de discussões a partir 
da próxima semana.

O clube mantém a posi-
ção de que é possível avançar 
para trabalhos com contato 
físico em meio à pandemia 
do coronavírus, mesmo após 
a confirmação de quatro ca-
sos de Covid-19 entre atletas 

instituição documentos que 
detalhem a transação, em 
especial se os valores foram 
quitados e de que forma fo-
ram pagos. “Em verdade, se-
quer se tem conhecimento 
da situação jurídica do imó-
vel”, diz trecho do documen-
to.

Questionada sobre quais 
ações a Federação vai tomar 
daqui em diante, a assessoria 
de imprensa reforçou que 
em nenhum momento a ins-
tituição deseja entrar em um 
embate jurídico com a pre-
feitura, mas quer saber a re-
alidade dos fatos em relação 
ao Dutrinha, e esclarecer se 
o estádio foi realmente ven-
dido corretamente, e se foi 
vendido.

“A FMF somente está re-
querendo acesso aos docu-
mentos e informações que 
estão em posse do municí-
pio de Cuiabá, com muito 
respeito e diálogo, já que 
na instituição quase nada 
foi encontrado, inclusive se 

de seu elenco.
“Os coletivos são funda-

mentais. É onde você rela-
ciona tempo, espaço, decisão 
de jogo. Encontra um cená-
rio real. Tomara que o mais 

houve pagamento ou não do 
estádio para ele ser desapro-
priado”, afirmou.

Em nota, a Procuradoria 
Geral do Município infor-
mou que recebeu o pedido 
da Federação Mato-grossen-
se de Futebol (FMF) de apre-
sentação de documentos de 

compra do Estádio Eurico 
Gaspar Dutra, mas que no 
momento, possui equipe tra-
balhando na reunião de toda 
a documentação pertinente 
ao caso. Assim que oportuno, 
irá apresentá-la para a Fede-
ração, imprensa e sociedade, 
de maneira transparente.

DA REPORTAGEM

Lewis Hamilton já havia 
comentado sobre a chance 
de ultrapassar as principais 
marcas de Michael Schuma-
cher neste ano na Fórmula 
1. No entanto, o hexacam-
peão não é o único que, nes-
ta temporada, pode deixar 
para trás registros históricos. 
Max Verstappen, Kimi Rai-
kkonen, Charles Leclerc e a 
própria Mercedes também 
estão perto de quebrarem 
recordes na categoria, como 
o maior número de vitórias, 
de provas disputadas ou de 
pontuação. O holandês da 
RBR e o monegasco da Fer-
rari, por exemplo, têm gran-
des chances de se tornarem, 
em 2020, os mais jovens 
campeões da F1, superando 
a marca de Sebastian Vettel, 
também da Ferrari, que con-
quistou seu primeiro título 
aos 23 anos e 134 dias pela 
RBR, em 2010. Verstappen, 
que foi terceiro na classifica-
ção dos pilotos no ano pas-
sado, completará 23 anos em 
setembro. Já Leclerc, quarto 
no campeonato à frente do 
colega de equipe mais expe-
riente, também fará 23 anos, 
em outubro. Outro recorde 
perto de ser quebrado é o de 
GPs disputados. Piloto mais 
experiente da F1, o finlandês 
Kimi Raikkonen completou 
40 anos em outubro e es-
treou na categoria em 2001, 
retirando-se entre 2009 e 
2012. Com 312 provas no cur-
rículo, Raikkonen está perto, 
nesta temporada, de passar a 
marca do brasileiro Rubens 
Barrichello de 322 corridas 
disputadas entre 1993 e 2011. 
O campeão de 2007 também 
está a apenas oito provas do 

TEMPORADA 2020
Recordes de Barrichelo, 
Schumacher, Senna e 
Vettel podem ser quebrados

recorde de 221 corridas em 
que Schumacher pontuou, 
entre 92 e 2008, marca que 
o finlandês compartilha com 
Hamilton - que já é o maior 
piloto a pontuar consecuti-
vamente.

Entre 1968 e 1974, a Ford-
-Cosworth conquistou con-
secutivamente sete títulos 
de construtores, construin-
do a dinastia mais longa da 
categoria até então. Porém, 
a hexacampeã de construto-
res Mercedes vai disputar a 
temporada 2020 mais perto 
do que nunca de derrubar a 
marca e tornar-se a monta-
dora mais vitoriosa da Fór-
mula 1, caso conquiste seu 
sétimo título com Lewis Ha-
milton e Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton tem 
grandes chances de se tor-
nar, numericamente falan-
do, o maior piloto da história 
da F1. Além do número de 
títulos (6 contra 7), uma das 
marcas de Schumacher que 
ele está próximo de superar 
é no número de vitórias. O 
piloto da Mercedes possui 
84 contra as 91 de Schumi. 
Outro recorde do heptacam-
peão prestes a ser quebrado 
é o de pódios: Hamilton já 
conquistou 151, enquanto o 
alemão deixou a categoria 
em 2012 com 155 pódios. 

O britânico, que já supe-
rou Ayrton Senna no núme-
ro de vitórias liderando de 
ponta a ponta, possui hoje 
seis Grand Chelens - quan-
do um piloto vence largando 
da pole position, liderando 
do início ao fim e anotando 
a volta mais rápida da prova. 
Hamilton está a apenas duas 
conquistas do conterrâneo 
Jim Clark, que alcançou a 
marca oito vezes.
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Andrés prioriza Arena a
seis meses de sua saída
DA REPORTAGEM

De saco cheio. É assim 
que Andrés Sanchez diz estar 
na reta final de seu terceiro 
mandato como presiden-
te do Corinthians. Se tudo 
correr como previsto, daqui 
a exatos seis meses o cartola 
deixará a cadeira que foi dele 
por sete anos – a primeira 
vez entre o fim de 2007 e iní-
cio de 2012, e a segunda des-
de março de 2018.Os motivos 
para Andrés estar exausto são 
diversos. Além dos proble-
mas enfrentados na adminis-
tração do clube por conta da 
pandemia do novo corona-
vírus, ele diz ser alvo de ata-
ques de “pessoas que querem 
o poder a qualquer custo”.

Na última segunda-
-feira, um grupo de oposição 
entrou com pedido de limi-
nar na Justiça para afastá-lo 
da presidência. O pedido foi 
negado, mas o mérito da cau-
sa ainda será julgado. Tam-
bém há uma articulação para 
um pedido de impeachment 
caso as contas de 2019 sejam 
reprovadas pelo Conselho 
Deliberativo.

O cartola se sente injus-
tiçado. Afirma que divide os 
méritos pelas glórias do Co-
rinthians, mas sofre sozinho 
as críticas pelos insucessos.

“O primeiro mandato 
que eu tive, por quase quatro 
anos e meio, foi cheio de pro-
blemas, com muita dificulda-
de, mas era uma coisa muito 

mais sadia dentro do clube 
e fora do clube. O segundo 
mandato, agora, é reflexo do 
país. Está uma cobrança, um 
xingamento, uma exigência, 
uma suspeição, uma dúvida, 
tudo está errado, tudo tem 
esquema e não sei o que, é 
muito difícil de controlar. 
Estou muito decepcionado, 
muito chateado”, queixou-
-se o dirigente.Não é exagero 
dizer que este é o momento 
de maior pressão enfrentado 
por Andrés no Corinthians. 
A crise financeira do clube 
motivou protestos de torce-
dores organizados mesmo 
durante a pandemia. Há duas 
semanas, também houve pi-
chações contra o dirigente na 
sede do clube. “Eu fiz cam-
panha contra o seu Alberto 
(Dualib), mas jamais fui no 
pessoal ou para prejudicar o 
clube, mas hoje muitas vezes 
querem coisas desse tipo”, ar-
gumenta Andrés. Nesta reta 
final de mandato, a priorida-
de do presidente alvinegro é 
desatar os nós do pagamento 
da Arena Corinthians, prin-
cipal promessa de campanha 
dele em 2018.

A pandemia de Co-
vid-19 dificultou as coisas, 
retardando as negociações 
com a Caixa Econômica Fe-
deral. A Justiça deu prazo até 
7 de julho para que o banco e 
o clube cheguem a um acor-
do amigável pela dívida do 
financiamento da Arena. A 
estatal cobra R$ 536 milhões.

Foto: MArcos ribolli

Andrés deixará a presidência do Corinthians no fim do ano

CORINTHIANS | Presidente quer resolver dívidas com a Caixa e a Odebrecht antes de deixar o cargo

rápido possível possamos 
ter treinos coletivos. É difí-
cil só treinar sem poder jo-
gar. Creio que seria mais que 
necessário, mas sinto que 
tomamos todos os cuidados 

possíveis”, disse Eduardo 
Coudet. Enquanto não toma 
uma decisão diferente, o In-
ter mantém os treinamentos 
sem contato físico no CT do 
Parque Gigante.

Paralelamente, o Co-
rinthians aguarda o processo 
de recuperação judicial da 
Odebrecht (previsto para ser 
oficializado em 7 de agosto) 
para definir o valor final que 
terá de pagar à construtora. 
Andrés já admitiu que a dívi-
da pode ficar em até R$ 160 
milhões, mas ele garante a 
pessoas próximas que o clu-
be já está livre dessa pendên-
cia. Aguardada há tempos, a 
venda dos naming rights do 
estádio está praticamente 
descartada para este ano.

Andrés também gosta-
ria de finalizar a construção 
do CT das categorias de base 
antes do fim do mandato. 
Mas, assim como aconteceu 
com a Arena, a missão de fi-
nalizar e inaugurar a obra fi-
cará com o sucessor dele.

O próximo presidente 
corintiano será escolhido no 
fim de novembro, em elei-
ção que se desenha como 
uma das mais concorridas 
dos últimos anos. Ex-aliado 
de Andrés, Mário Gobbi será 
candidato pela oposição. O 
grupo Renovação e Trans-
parência, que está no poder 
desde 2007, ainda não de-
finiu se terá Duílio Montei-
ro Alves como candidato 
próprio ou se apoiará Paulo 
Garcia. O cartola está com 56 
anos. Na presidência do Ti-
mão, Andrés conquistou Sé-
rie B (2008), Copa do Brasil 
(2009), Brasileiro (2011) e três 
Paulistas (2009, 2018 e 2019).
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MATUPÁ

Empresa não dá conta e contrato de
obras de drenagem é reincidido

SORRISO

Biblioteca Container é entregue à população

PEIXOTO DE AZEVEDO

Mulher aguarda vaga 
em UTI após sofrer AVC 
e aneurisma cerebral

FICA O ALERTA

Julho Amarelo alerta 
população sobre risco 
das hepatites virais

Foto: Divulgação

Foto: arquivo pessoal

Foto: Divulgação

Empresa foi notificada sobre atrasos no cronograma de 
execução das obras 

Djhuly Alves aguarda uma vaga de UTI e uma cirurgia de 
emergência 

Evento foi realizado nesta quarta 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
deteNesta semana, os mora-
dores do Bairro Cidade Alta, 
em Matupá, que residem nas 
ruas ainda não pavimenta-
das, usaram as redes sociais 
para cobrar providências so-
bre a paralização das obras 
de drenagem e pavimenta-
ção asfáltica, iniciadas pela 
empresa de construções e 
serviços de engenharia ven-
cedora do processo licitató-
rio junto à Prefeitura.

As obras foram inicia-
das dias atrás, mas a cerca de 
uma semana não foram mais 
vistos maquinários traba-
lhando nos serviços de im-
plantação do sistema de dre-
nagem, deixando diversas 
escavações, buracos e valetas 
nas vias contempladas com a 
referida infraestrutura.

Este fator provocou in-
satisfação e transtornos, pois 
o problema causa inseguran-
ça, já que é grande o trânsito 
de veículos e pedestres pela 
região, facilitando a proba-
bilidade de ocorrências de 
acidentes, além da intensa 

DA REPORTAGEM

A Praça da Integração, 
no bairro Novos Campos, em 
Sorriso, se torna um ponto 
de difusão cultural com a 
inauguração da Biblioteca 
Container. 

A entrega da estrutura 
foi realizada nesta semana ao 
vivo pelas redes sociais nas 
páginas da Prefeitura de Sor-
riso e da Associação dos Pro-
dutores Culturais de Mato 
Grosso.

A Biblioteca é uma or-
ganização do terceiro setor, 
com apoio da Administra-
ção. A estrutura é composta 
por 3 contêineres com reves-
timento térmico e acústico, 
totalmente climatizados e 
adaptados para abrigar a es-
trutura de uma biblioteca, 

DA REPORTAGEM

Uma mulher, 26 anos, 
aguarda uma cirurgia urgen-
te e uma vaga em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
após sofrer um Acidente 
Vascular Cerebral Hemor-
rágico (AVC) e aneurisma 
cerebral, no último sábado 
(27), em Peixoto de Azevedo.

Djhuly Alves de Frei-
tas não possui histórico de 
aneurisma, de acordo com a 
família. A dor forte na cabe-

DA REPORTAGEM

O Julho Amarelo é a 
campanha que alerta para a 
conscientização e prevenção 
às hepatites virais. Um exa-
me simples e gratuito pode 
salvar vidas; o teste é rápido 
e é feito em unidades de saú-
de municipais. A testagem é 
importante para identificar 
a doença, o tipo de hepatite 
e definir a forma do trata-
mento a ser feito. De acor-
do com Regina Nascimento, 
técnica do Programa Estadu-
al de Controle das Hepatites 
Virais da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-MT), as hepa-

ça começou na última sexta 
(26) e no sábado (27) ela pas-
sou mal. 

A jovem está interna-
da no Hospital Regional de 
Peixoto de Azevedo, mas seu 
quadro de saúde é grave e 
necessita, urgentemente, de 
uma UTI, pois corre risco de 
morte ou sequelas.

De acordo com a fa-
mília, só a cirurgia custa R$ 
50 mil na rede particular e 
Djhuly ainda não conseguiu 
uma vaga na rede pública.

tites virais são consideradas 
doenças silenciosas e que 
podem evoluir para o quadro 
crônico se não forem diag-
nosticadas precocemente e 
tratadas. “São classificadas 
como um grave problema de 
saúde pública no Brasil e no 
mundo e se caracterizam por 
meio de inflamação do fíga-
do. As doenças podem ser 
causadas por vírus ou pelo 
uso de alguns remédios, ál-
cool e outras drogas, assim 
como por doenças autoimu-
nes, metabólicas e genéticas. 
São doenças silenciosas que 
nem sempre apresentam 
sintomas”, esclarece.

DA REPORTAGEM

“Existe educação pública 
de qualidade no Brasil”. Mais 
que uma constatação, a frase 
dita pelo fundador do Inter-
disciplinaridade e Evidên-
cias no Debate Educacional 
(Iede), Ernesto Faria, duran-
te a abertura da transmissão 
online do evento de lança-
mento nacional do estudo 
Educação que faz a diferença 
e de seus principais resulta-
dos derruba o mito de que 
nada funciona direito no se-
tor público.

A pesquisa feita em par-
ceria com cada um dos 28 
Tribunais de Contas do país 
reconheceu boas práticas 
educacionais desenvolvido 
por 118 redes de ensino bá-
sico dos municípios brasilei-
ros e Lucas do Rio Verde é o 
único entre os cinco premia-
dos da Região Centro-Oeste, 
com o recebimento do selo 
de qualidade Destaque Es-
tadual. Sobral, no Ceará, e 
Jales, em São Paulo, são as 
duas únicas redes que con-
quistaram o selo Excelência.

Desenvolvido pelo insti-
tuto Rui Barbosa, por meio 
do seu Comitê Técnico da 
Educação (CTE/IRB) e o In-
terdisciplinaridade e Evi-
dências no Debate Educacio-
nal (Iede), o estudo contou 
com o trabalho de campo de 
auditores dos órgãos estadu-
ais de fiscalização das contas 
públicas.

Para a premiação, as redes 
de ensino foram divididas 
nos estágios de Excelência, 
Bom Percurso e Destaque 
Estadual e, sem perder de 
vista a realidade socioeco-

nômica dos estudantes, tive-
ram o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb) e estratégias de gestão, 
acompanhamento peda-
gógico, monitoramento da 
aprendizagem e formação 
continuada entre os princi-
pais critérios analisados.

Na opinião da secretária 
de Educação, Cleusa Mar-
chezan De Marco, o reco-
nhecimento e todos os bons 
resultados atingidos pela 
rede municipal de ensino de 
Lucas do Rio Verde, detento-
ra do segundo melhor Ideb 
de Mato Grosso, deve ser 
atribuído aos investimentos 
em infraestrutura e tecno-
logia, cuidado pedagógico, 
aulas de apoio e formação 
dos mais de mil profissionais 
para atender as demandas do 
setor e garantir uma educa-
ção de qualidade, verdadei-
ramente integral e inclusiva.

“Temos mais de 11 mil alu-
nos em nossa rede e o muni-
cípio recebe um grande nú-
mero de crianças vindas de 
todas as partes do país sem 
o mesmo nível do aprendi-
zado local. O monitoramen-
to constante dos resultados 
permite mapeá-los para que 
tenham acompanhamento e 
apoio no contraturno escolar 
para não ficarem para trás. 
Claro que ficamos honrados 
com esse reconhecimen-
to como rede de referência. 
Mas nada disso seria possível 
sem o empenho e o compro-
metimento dos nossos pro-
fessores”, destaca.

Após participarem de 
treinamento em São Paulo 
para conhecer o material e 
a metodologia da pesquisa, 
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Educação em Lucas segue sendo referência 

Educação é a única do estado
reconhecida em estudo dos TCEs
L.R.VERDE | Pesquisa mapeou e reconheceu boas práticas do ensino básico em todo o país

poeira devido aos montes de 
terra no local.

De acordo com a Pre-
feitura, a empresa que ven-
ceu os dois certames licita-
tórios (do Bairro Cidade Alta 
e do Bairro ZH3), após dada 
a ordem de serviço, verificou 
sua incapacidade de execu-
ção dos projetos de infraes-
trutura urbana.

A Prefeitura informou 
que notificou por duas ve-
zes a empresa e que a ‘Res-
cisão Contratual Unilateral’ 
ocorreu em 5 de junho, de-
vido à constatação de atraso 
injustificado no cronogra-
ma de execução dos servi-
ços em pelo menos 40 dias, 
fator que causou grandes 
transtornos aos moradores e 
que cominou em grave des-
cumprimento de cláusulas 
contratuais públicas. Pelos 
dados preliminares por par-
te do setor de engenharia, 
as obras deveriam estar no 
estágio aproximado de 45%, 
porém estava com menos de 
20%, verificando-se o atraso 
do cronograma.

Por este motivo, a Ad-
ministração declarou a ini-

com estantes, computado-
res, cadeiras, mesas de leitu-
ra e outros móveis e equipa-
mentos como telão, projetor 
e equipamentos de sonoriza-
ção. O acervo será composto 
por dois mil títulos paradi-
dáticos para leitura no local 
e também empréstimo.

A Prefeitura de Sorriso 
entrou com a infraestrutu-
ra para instalação dos con-
têineres e será responsável 
por fazer a manutenção da 
estrutura, bem como a dis-
ponibilização da equipe de 
servidores que promove-
rá atividades culturais para 
toda a família nos fins de se-
mana.

Além de ser um ponto 
de referência para os aman-
tes da leitura, quem curte a 
sétima arte também vai po-

doneidade da empresa de 
construções e serviços para 
participar de licitação e con-
tratar com a Prefeitura, além 
estabelecer aplicação de 
multa de 17,13% sobre o valor 
do contrato pela inexecução 
parcial da obra. O Poder Exe-
cutivo está tomando as me-

didas e fazendo as tratativas 
para o chamamento da 2ª co-
locada no certame para que 
ocorra dentro do prazo legal 
a retomada e conclusão das 
obras. Caso não haja interes-
se, de imediato será publica-
do novo edital de concorrên-
cia e licitação.

der usufruir da Biblioteca 
Container, visto que ela tam-
bém conta com sala de cine-
ma, além de um espaço de 

múltiplo uso. O custo global 
da estrutura, com contêine-
res, mobiliário, equipamen-
tos e acervo, é de R$ 520 mil.

auditores da Secretaria de 
Controle Externo (Secex) de 
Educação e Segurança Pú-
blica do TCE-MT visitaram 
escolas públicas que ofertam 

o ensino fundamental para 
mapear bons exemplos já 
consolidados. Em Lucas do 
Rio Verde, a visitação para 
acompanhamento do dia a 

dia da gestão e desempenho 
pedagógico se deu no ano 
passado.

Ainda no Centro–Oeste, 
Goianésia, Mineiros e Rio 

Verde/GO foram premiados 
com o selo Bom Percurso. 
Nova Andradina/MS tam-
bém ganhou o Selo Destaque 
Estadual.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 03 de julho 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Em tempos de pande-
mia, há sempre a neces-
sidade de se reinventar, 
visto que milhares de pes-
soas perderam seus postos 
de trabalho em virtude da 
repentina desaceleração 
da economia mundial, 
brasileira e mato-grossen-
se. Com muita dificulda-
de, muita gente batalha o 
pão de cada dia para pagar 
seus tributos e colocar ali-
mento na mesa da família. 
E ignorando todos esses 
preceitos, agora, todos 
teremos que pagar uma 
conta mais alta de energia 
elétrica. 

Isso porque Mato 
Grosso sofreu um reajuste 
médio de 2,47% na tarifa 
de energia elétrica, que já 
está valendo. O percen-
tual aprovado pela Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) deveria 
ter entrado em vigor em 
abril, mas devido à pan-
demia da Covid-19, foi 
suspenso.

Normalmente, todos os 
anos as tarifas de energia 
elétrica são reajustadas ou 
revisadas. Isso ocorre todo 
mês de abril. Em reunião 
realizada na época, a Di-
retoria Colegiada da Ane-
el, órgão responsável por 
estabelecer as tarifas de 
energia elétrica em todo o 
Brasil, aprovou a Reajuste 
Tarifário Anual de 2020 
da Energisa Mato Grosso.

Contudo, em meio à 
pandemia, a Aneel sus-

EM MEIO À PANDEMIA...| O percentual foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
Foto: Divulgação

Aumento será em média de 2,47% 

pendeu a aplicação das 
tarifas aprovadas até o dia 
30 de junho. Pelo crono-
grama normal, entrariam 
em vigor a partir de 8 de 
abril.

O Presidente Regula-
dor da Agência de Regula-
ção dos Serviços Públicos 
Delegados do Estado de 
Mato Grosso (AGER/MT), 
Luis Alberto Nespolo, ex-
plica: 

“Infelizmente a poster-
gação que a Aneel apro-
vou lá atrás em abril na 
reunião regulatória que 
definiu o aumento não foi 
suficiente para vencer o 
período de pandemia”.

Conforme o Diretor 
Regulador de Energia e 
Saneamento da AGER/
MT, Wilber Norio Ohara, 
o efeito médio a ser per-
cebido pelos consumido-
res mato-grossenses é de 
2,47%. “No caso dos con-
sumidores residenciais, 
o reajuste é ainda menor, 
será de apenas 1,50%”, des-
taca.

Ao receberem a fatu-
ra, caso não entendam ou 
não concordem com os 
valores ou informações ali 
contidas, os consumidores 
podem entrar em contato 
com a própria Energisa 
Mato Grosso para solicitar 
esclarecimentos ou regis-
trar a reclamação.

Se após o contato com 
a distribuidora o recla-
mante não se sentir satis-
feito, ele pode entrar em 
contato com a Ouvidoria 
da AGER/MT pelos diver-

Reajuste na tarifa de energia
elétrica passa a vigorar em MT

sos canais de atendimen-
to disponibilizados, entre 
eles, o telefone 0800 727 
0167 ou WhatsApp (65) 
98435-7458.

A AGER/MT desen-
volve as atividades de 
fiscalização dos serviços 
públicos de distribuição 
e geração de energia elé-

trica no Estado de Mato 
Grosso, além da atividade 
de Ouvidoria Setorial e 
Mediação Administrativa. 
Algumas atividades, como 

a definição de Normas e 
Homologação de tarifas 
continuam sendo realiza-
das de forma centralizada 
pela (Aneel).


