
ETANOL

O presidente Jair Bolsonaro informou na última semana que o Conselho Na-
cional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser 
vendido das usinas diretamente para os postos de combustíveis.          Página -4

TAPURAH

Erosão de mais de 30 anos

As obras de recuperação de vias e contenção da erosão 
conhecida popularmente como “buracão”, no perímetro urbano de 
Tapurah, seguem em ritmo acelerado e devem ser finalizadas ainda 
neste ano. A recuperação é realizada graças a um convênio firmado 
entre Governo do Estado e a Prefeitura.       Página - 8

Divulgação

assessoria

Divulgação

Prefeitura

Duas pessoas morreram em um violento acidente regis-
trado na noite de domingo. A colisão envolveu uma moto 
Honda CG e uma carreta, no Parque das Araras. Os corpos 
dos dois ocupantes da moto foram dilacerados, apesar de 
ambos estarem de capacete.                                  Página -7

SINOP

Acidente violento entre moto
e caminhão deixa dois mortos

Reforma e
ampliação
da Valter
L. Pereira
A Escola Valter Leite Pereira, de 
Sorriso, passou pelo Programa 
Revitalização com ações de reforma 
e reestruturação. Entre as melho-
rias estão a reforma e ampliação da 
cozinha, a reestruturação de salas 
da área administrativa (coordena-
dores, direção, secretaria), a pintura 
da escola, troca de janelas e calça-
das.      Página  -4
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Na hora do almoço, seu nome estava em 
todas as manchetes. Nos jornais, havia 
virado caricatura. Na internet, era motivo 
dos mais escabrosos memes, com direito 
a comediantes imitando e debochando do 
futuro ministro

Não bastassem as incertezas econômicas e sociais 
advindas da pandemia, o país continua convivendo com 
o agravante da insegurança jurídica em temas de grande 
impacto para empresas e trabalhadores. É o que se vê na 
discussão sobre o mecanismo de correção monetária de 
dívidas trabalhistas, que se arrasta há anos nos tribunais.

A disputa envolve a correção pela TR (taxa referen-
cial definida com base na Selic e um fator redutor) ou 
pelo IPCA-E (um índice de preços ao consumidor). Além 
da atualização monetária, incidem sobre os débitos juros 
de 12% ao ano.

Até 2015, a Justiça do Trabalho aplicava a TR, que 
tende a ser mais vantajosa para os empregadores. Desde 
que o STF considerou inconstitucional o uso da taxa, em 
favor do IPCA-E, para a correção de precatórios, contu-
do, a tese de que o mesmo se deve aplicar aos débitos 
trabalhistas ganhou força.

A insegurança aumentou em 2017, quando a refor-
ma da CLT estabeleceu a TR como fator de correção, o 
que vem sendo ignorado com frequência nos julgamen-
tos. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já formou 
maioria pela aplicação do IPCA-E, mas não chegou a 
concluir o julgamento.

O capítulo mais recente é a liminar concedida pelo 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, 
para a suspensão das decisões judiciais relacionadas ao 
mecanismo de correção monetária. Na prática, até a de-
cisão da corte sobre duas ações diretas de constituciona-
lidade em favor do uso da TR, a Justiça do Trabalho está 
impedida de alterar o critério.

A TR está zerada desde 2017 e de forma geral tem 
sido mais baixa que o IPCA-E. Definida a partir de cri-
térios artificiais (o fator de redução não tem sentido 
econômico), a TR não cumpre a função essencial de 
manutenção do poder de compra. O STF agirá bem se 
finalmente encerrar a controvérsia em favor de uma cor-
reção monetária definida em plenário.

No entanto há outra excentricidade que precisa ser 
corrigida. No contexto atual, em que a taxa básica de 
juros da economia está em 2,25% ao ano (-0,7% quando 
descontada a inflação esperada para os próximos 12 me-
ses), é abusiva a incidência de juros de 1% ao mês sobre 
as dívidas. Melhor é adotar um critério que guarde rela-
ção com os juros básicos da economia —e não apenas no 
caso em pauta.

De forma geral, a Justiça precisa ter mais cuidado 
com os custos que impõe à sociedade, muitas vezes sem 
guarida na realidade econômica. A respeito do STF, o 
que mais se pede é previsibilidade. Temas complexos e 
de ampla repercussão devem ser decididos pelo colegia-
do, não de forma monocrática. Basta de personalismos 
que esgarçam a confiança na corte.

Editorial

Correção incerta

Ranking dos Políticos - Facebook

COVID E
ELEIÇÃO
A aprovação do Projeto de Lei que pror-

roga a eleição de outubro para novembro 
resolve apenas uma parte da confusão elei-
toral provocada pela pandemia da Covid. A 
preocupação, agora, é encontrar mesários 
suficientes para encarar a tarefa de ficar 
um dia inteiro em uma sala fechada com 
grande fluxo de pessoas. A medida estuda-
da para evitar aglomerações – eleição em 
dois dias – também é um fator que pode 
afugentar mesários.

NA MEMÓRIA
O ex-governador Pedro Taques deixou o 

Palácio Paiaguás há mais de um ano, mas 
ainda é lembrado de forma não muito li-
sonjeira pelos prefeitos que encerram seus 
mandatos este ano. Prova disso foi uma 
reunião recente de Mauro Mendes com pre-
feitos que receberão obras de construção de 
pontes de concreto. No encontro, por vide-
oconferência, dois prefeitos criticam o não 
cumprimento de promessas por parte do 
ex-gestor e do atraso de repasses constitu-
cionais.

RECUPERADO
DA COVID
Depois de 10 dias internado na Clínica 

Femina, inclusive na UTI, o médico e coro-
nel aposentado da PM Nadim Amui Junior 
recuperou-se da Covid e teve alta domin-
go. Um vídeo que circula nas redes sociais 
mostra o médico chegando em casa e pe-
gando no colo sua filha. “Papai, eu estava 
sentindo sua falta”, disse a criança. Nardin 
Amui é um médico conceituado em Cuia-
bá, além de querido na Polícia Militar, que 
nesta semana fez uma homenagem a ele 
em frente ao hospital. Antes de contrair a 
Covid, ele estava na linha de frente do com-
bate à doença.

Crédito: Divulgação
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“Melhor é adotar um critério que guarde re-
lação com os juros básicos da economia —e 
não apenas no caso em pauta

“

Gerson era seu nome, e estava nos jor-
nais, rádios, telejornais e internet. Parecia 
tudo perfeito, e adorava ouvir seu nome na 
boca do povo. Já imaginava as glórias e re-
conhecimento que viriam junto ao alto car-
go político de um governo que era conside-
rado desastroso, mas se iria levar vantagem 
era o que importava.

Além da carreira já consolidada no ramo 
empresarial, tinha uma vasta experiência 
como professor em faculdades e institui-
ções privadas. 

Soube que seu nome fora indicado para 
o ministério por compartilhar a filosofia de 
vida do então chefe do governo.

Sabia que tal como ele, o jeitinho, coisa 
tão brasileira, era compartilhado pelos dois, 
e em um país tão desprovido de uma educa-
ção forte para seu povo, o velho Q.I., ou seja, 
quem indica, ainda valia.

Dr. Gerson, como fazia questão de ser 
chamado, tinha títulos acadêmicos em seu 
currículo, e de grandes universidades. Mes-
trado em Havard nos Estados Unidos, dou-
torado na Inglaterra, na renomada Oxford, 
e pasmem, tinha até pós-doutorado na Ale-
manha.

Parecia um conto de fadas, pois como al-
guém com uma formação “brilhante”, havia 
passado toda uma vida no segundo escalão 
dos bastidores em Brasília? Enfim, seu mo-
mento chegou. Lembrou de sua trajetória, 
marcada pelo seu lema pessoal, que era: 
“Gosto de levar vantagem em tudo”.

Sorriu ao lembrar que na adolescência 
havia comprado o gabarito do vestibular, e 
que colava em provas difíceis na universi-
dade. Já feito homem, havia forjado balan-

cetes fiscais falsos para prejudicar seu che-
fe e logo depois assumir seu posto. 

Não havia culpa em suas ações, pois 
acreditava piamente que o mundo era dos 
espertos, e ética e compaixão era coisas 
para fracos.

Sua posse como Ministro estava mar-
cada para amanhã, às 16h, e já havia escrito 
seu discurso. Mas como tudo não são flores, a 
imprensa e adversários políticos do governo 
chafurdaram sua vida, pois parecia que ha-
via algo de podre no reino da Dinamarca.

Na hora do almoço, seu nome estava em 
todas as manchetes. Nos jornais, havia vi-
rado caricatura. Na internet, era motivo dos 
mais escabrosos memes, com direito a co-
mediantes imitando e debochando do futuro 
ministro. 

Viu na tevê representantes das renoma-
das universidades lhe negarem os títulos, 
estas o classificavam como “pesquisador vi-
sitante”, e que não lhe haviam outorgado ne-
nhuma titulação.

A cena se tornou mais cômica na coletiva 
de imprensa chamada pelo próprio Gerson, 
que agora não se apresentava como doutor. 
Logo na primeira pergunta, uma repórter lhe 
faz uma questão em alemão, e nosso quase 
ministro, sem entender a pergunta responde, 
“eu não falo francês”. 

O riso é geral, e outro repórter lhe indaga 
como teria cursado doutorado na Inglaterra, 
se nem mestrado têm.

Humilhado pelos jornalistas e opinião 
pública em geral, abandona a entrevista 
xingando e gritando que tudo é fakenews, e 
existe uma conspiração contra ele. Mas no 
dia seguinte não há posse, nem fakenews, 
e as raposas que ele julgava serem amigos 
desaparecem, e Gerson entra para a história 
recente do país como o Doutor FakeNews.

Ditado: “Olhe, mas não toque. Toque, mas 
não prove. Prove, mas não engula”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: o 
ministro

Ninguém vai ver mesmo...
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uma postagem é como achar um 
diamante em um garimpo. O fato 
de conseguir uma “pedra boa” não 
significa que existam outras com 
as mesmas características ali perto. 

Uma postagem “vi-
ralizar” não faz de 
você famoso, mas 
sim aquela, e muitas 
vezes apenas aquela 
postagem.

Devemos, en-
tão, ter em mente 
a grande regra do 
mundo virtual: Ja-

mais “aposte” que algo não vai ser 
visto, pois você pode se surpreender 
com os resultados de uma simples 
publicação, e isso pode te trazer efei-
tos positivos ou negativos, depen-
dendo do caso, além das chances de 
outras pessoas serem envolvidas por 
essa “onda”, e isso pode não ser nem 
um pouco interessante.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito 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/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Muita gente já viu sua vida “virar ao avesso”, mesmo 
que por alguns dias, por conta de postagens que “virali-
zaram” nas redes sociais. Quando isso acontece é ine-
vitável o “assédio” por parte de muitas pessoas, e não é 
todo mundo que gosta. Se a situação for constrangedora 
ou vexatória, então, tudo fica ainda pior, e mesmo com 
que o “sucesso” seja momentâneo, algumas consequên-
cias podem se arrastar por muito tempo.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Muita gente, até hoje, subestima 
o “poder” da internet. Não são raros 
os casos de postagens feitas que 
acabam “viralizando”, sem que essa 
seja, necessariamente, a intenção de 
quem postou.

Na maio-
ria das vezes 
o usuário faz a 
postagem acre-
ditando que 
“ninguém vai 
ver”, e o mun-
do virtual não é 
bem assim. Por 
mais que, em alguns casos, pouca 
gente interaja, sua publicação está 
ali e acaba despertando o interesse 
de alguns. E é mais do que evidente 
que, quando o conteúdo é interes-
sante, acaba sendo compartilhado 
e visualizado por um número mais 
expressivo de pessoas.

Já vi, por exemplo, casos em que 
o internauta postou conteúdos que 
sequer poderiam ser vistos por mui-
ta gente e o conteúdo se tornou “vi-
ral”, sendo visto, claro, por quem não 
deveria.

Não adianta você achar que se 
isso aconteceu uma vez você está 
“famoso” e tudo que postar, desse 
momento para frente, vai ter a mes-
ma repercussão: “Viralizar” com 

EDUARDO FACIROLLI

Duas pessoas morreram na noite de domingo, em Sinop, após um 
violento acidente entre uma moto e uma carreta. A colisão foi registra-
da no Parque das Araras. O homem foi identificado como Paulo Sergio 
de Oliveira, 51 anos, e uma mulher morreram na hora. O acidente foi 
violentíssimo e as vítimas tiveram os corpos dilacerados. Os dois es-
tavam com capacetes. O corpo da mulher ficou no meio da pista e do 
homem na lateral, próximo da moto.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O estado de Mato Grosso 
atingiu no último domin-
go (05), a sua maior taxa 
de ocupação de leitos de 
UTI para tratamento da co-
vid-19. Os dados repassados 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT), indicam 
que Mato Grosso chegou 
aos 97,1% desde o início da 
pandemia.

De acordo com os dados 
oficiais da SES-MT, existem 
apenas sete leitos disponí-
veis em todo o estado. Ao 
todo são 13 hospitais mato-
-grossenses que disponibi-
lizam leitos reservados aos 
pacientes da covid-19, des-
ses, oito já estão com lotação 
máxima.

Os Hospitais Regionais de 
Sinop, Sorriso e o do Ron-
donópolis, além do Hospital 
São Luiz de Cáceres, a San-
ta Casa de Rondonópolis, o 
Pronto Socorro de Várzea 
Grande, o Hospital de Barra 
do Garças, além do Hospital 
Universitário Júlio Muller, 
em Cuiabá são as unidades 
de saúde que não dispõe 
mais de leitos para casos de 
covid-19.

MT NOVO
EPICENTRO
No final da semana pas-

sada, relatório da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
apontou Mato Grosso como 
novo epicentro da pande-
mia no Brasil.

Para o pesquisador da 
Fiocruz, Diego Xavier, a si-
tuação pode pior, tendo em 
vista que o estado ainda não 
chegou no pico da pande-

EPICENTRO DA PANDEMIA | Dos 13 hospitais em MT para receber pacientes de covid-19, oito estão lotados

MT se tornou o epicentro da pandemia no país 

TRATAMENTO INICIAL

Governo de MT
adquire “kit-covid” 
Para distribuir aos 
141 municípios 

Medicamentos serão enviados às prefeituras, que irão 
distribuir na atenção básica Contratos devem ser publicados no Portal Transparência 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo de Mato 
Grosso comprou uma gran-
de quantidade de lotes de 
medicamentos para a com-
posição do “kit-covid”, com 
o objetivo de distribuir aos 
141 municípios para que as 
pessoas confirmadas com 
covid-19 façam tratamento o 
mais precoce possível.

A informação foi anun-
ciada no domingo (05), pelo 
govenador Mauro Mendes 
(DEM), em entrevista ao Ca-
nal Rural. Para o chefe do 
executivo estadual, os mu-
nicípios vêm passando por 
dificuldades para a aquisição 
do kit, por isso o apoio do 
governo estadual. 

“Já compramos e esta-
mos aguardando a chegada 
ao Estado pelos laboratórios 
que apresentaram o me-
lhor preço no processo de 
compra que nós fizemos. E, 
chegando esse medicamen-
to, nós vamos disponibilizar 
isso aos 141 municípios do 
estado para que isso possa 
ser distribuído de acordo 
com o que os médicos recei-
tarem”, relatou.

De acordo com o go-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Desde a semana pas-
sada, está em vigor a Lei 
11.160/2020 que obriga o 
executivo mato-grossense a 
dar total transparência aos 
contratos emergências que 
o governo firmar em razão 
da situação de calamidade 
decorrente da pandemia do 
novo coronavírus.

De autoria do deputa-
do estadual Valdir Barranco 
(PT), a partir de agora o Go-
verno deve publicar no Por-
tal da Transparência a rela-
ção de todos esses contratos. 
A publicação deverá trazer 
nome e Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou 

vernador a grande preocu-
pação é que os pacientes es-
tão procurando as unidades 
de saúde quando a situação 
está muito agravada, e com 
o tratamento precoce muitos 
desses problemas podem ser 
evitados. 

“Hoje nas nossas UTIs 
as pessoas chegam normal-
mente com 50%, 60%, 70%, 
do pulmão comprometido. 
Temos mais pacientes em 
UTIs do que nas enferma-
rias. Isso significa que as pes-
soas procuram ajuda quando 
já está muito grave e aí fica 
muito difícil salvar a vida de-
las”, lamentou.

Mendes disse ainda que 
o tratamento inicial na aten-
ção básica é uma estratégia 
que vem dando resultado.

“O Governo está fazen-
do sua parte e eu digo que 
acredito como cidadão. Não 
posso dar receita, mas eu 
posso dar a minha experi-
ência pessoal e de centenas 
de casos relatados, além das 
experiências bem-sucedi-
das em Belém, e no Amapá, 
onde adotaram esse proce-
dimento de distribuir esses 
remédios. As pessoas toma-
ram no início e teve grande 
sucesso”, ressaltou.

Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) das partes contratadas, 
a motivação e justificativa do 
contrato emergencial, além 
do valor e da duração do 
contrato. “Esta lei, que tem 
validade enquanto perdurar 
a pandemia do novo corona-
vírus, deve ser aplicada sobre 
todos os contratos firmados 
pelo estado; seja com pesso-
as físicas (CPF) ou jurídicas 
(CNPJ). Queremos transpa-
rência para que não pairem 
dúvidas sobre a aplicabili-
dade dos recursos públicos 
a fim de que sejam evitadas 
distorções, como gastos em 
áreas ou serviços menos re-
levantes em detrimento das 
urgências”, explicou o depu-
tado.

Foto: RepRodução
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Mato Grosso próximo do colapso

Foto: ARQuIVo decom

QUITAÇÃO DO IMPOSTO

1ª parcela do IPTU vence nesta sexta

CONTRATOS EMERGENCIAIS

Lei da Transparência para covid-19 é sancionada em MT

Guias estão disponíveis no site da prefeitura 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Vence nesta sexta-feira 
(10) a primeira parcela do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). Quem optou 
pelo pagamento em parcela 
única também deve quitar o 
imposto nesta sexta-feira. O 
secretário de Fazenda, Sér-
gio Kocová, pontua que ao 
contrário de anos anteriores, 
o IPTU não foi cobrado em 
maio devido à pandemia do 
novo coronavírus, que pro-
voca a Covid-19. “Sensível à 
situação que assola o mundo 
inteiro, a Prefeitura de Sorri-
so prorrogou a data de venci-
mento do IPTU e de demais 
impostos pelo decreto 240, 
de 20 de março”, explica Ko-
cová.

O secretário explica que 
as guias estão disponíveis 
para impressão na internet, 
no site da Prefeitura. Quem 
não conseguir imprimir pela 
internet pode procurar o 
Departamento de Tributa-
ção, no Paço Municipal, das 
7 às 12 horas para impressão. 
“Ressaltamos que neste ano 
não teremos horário esten-
dido, então pedimos à po-
pulação que fique atenta às 
datas e horários”, salienta.

Conforme o levan-
tamento, são 43.706 guias 
de imóveis aptos para a co-
brança do IPTU e a Admi-
nistração Municipal espera 
arrecadar R$ 28.779.821,64 

mia. E o número de casos 
vêm avançando muito. “A 
última vez que o número 
de óbitos dobrou no estado 
levou cerca de apenas nove 
dias. No dia 18 de junho a 
gente tinha 295 óbitos e no 
dia 29 de junho a gente pas-
sou para 590 óbitos. Então 
nessa velocidade do número 
de óbitos que está aumen-
tando, ela tende a acentuar 
porque o suporte de UTI no 
estado está esgotado”, afir-
ma.

Ele disse que dos 141 mu-
nicípios mato-grossenses, 
37 enfrentaram o pior mo-
mento da pandemia na se-
mana passada.

“Cuiabá também é um 
município que tem apre-
sentado essa velocidade. 
Para a gente ter uma ideia, 
no estado todo, se a gente 
for considerar os óbitos, dos 
141 municípios, 37 municí-
pios enfrentaram até sema-
na passada o pior momento 
da epidemia”, afirma Xavier.

MAIS NÚMEROS
Até o fechamento desta 

edição, Mato Grosso tinha 
21.081 casos confirmados e 
821 óbitos registrados. Nas 
últimas 24 horas, surgiram 
753 novas confirmações no 
estado. A área técnica da 
SES-MT ainda esclareceu 
que foram corrigidas cinco 
ocorrências de duplicidade 
no sistema. Além disso, um 
caso anteriormente notifi-
cado em Confresa foi repo-
sicionado para Canabrava 
do Norte, município de re-
sidência do paciente.

Considerando o núme-
ro total de casos em Mato 
Grosso, 51,1% dos diagnosti-

neste ano. Do montante, R$ 
23.198.900,97 referem-se 
efetivamente ao imposto; R$ 
3.605.385,73 são relativos à 
coleta de lixo; R$ 388.562,63 
compõem o Fundo de Re-
equipamento do Corpo de 
Bombeiros (Funrebom) e R$ 
1.586.972,63, a Contribuição 
para Custeio da Iluminação 
Pública (Cosip).

Mesmo com a prorro-
gação do pagamento, o IPTU 
2020 poderá ser dividido em 
até seis parcelas, com o ven-
cimento da primeira para 
esta sexta-feira, 10 de ju-
lho. Quem optar pelo paga-
mento à vista, consegue um 
desconto de 20%. A exem-
plo das edições anteriores, 
haverá sorteio de prêmios 
em dinheiro para estimular 
o pagamento do imposto 
em dia. Serão sorteados três 
prêmios de R$ 30 mil: para 
quem emitiu a guia pelo site 
até o dia 21 de junho, para 
quem pagar em cota única 
e também para quem quitar 
a sexta parcela. Além destes, 
também serão premiados 
com R$ 14 mil cinco contri-
buintes, pelo pagamento da 
primeira, da segunda, da ter-
ceira, da quarta e da quinta 
parcelas. Vale lembrar que, 
deste valor do prêmio, há 
desconto de impostos.

“Volto a reforçar que 
o momento é de cuidar da 
saúde, tomar todas as me-
didas para evitar a prolife-
ração deste vírus e preser-

Foto: tchélo FIgueIRedo

var vidas”, reitera Kocová, 
reforçando que a Prefeitura 
disponibiliza o telefone 150 
para que toda a população 
possa tirar dúvidas acerca 
da Covid-19 nas 24 horas do 
dia. Ainda em março, a Pre-
feitura instalou o Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento 
ao Coronavírus – Covid-19, 
que acompanha a situação e 
promove ações para orientar 
a população e executar me-
didas necessárias ao combate 
da doença.

ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO  

Pessoas portadoras de 
doenças como câncer, AIDS, 
Parkinson e Alzheimer, apo-
sentados, pensionistas e por-
tadores de deficiência física 
ou mental que incapacite 
para o trabalho são isentas 
do pagamento do IPTU. Nes-
te grupo, também se enqua-
dram as pessoas que comple-
taram 65 anos até o dia 31 de 
dezembro do ano passado. 
Desde 2018, o munícipe que 
preenche os requisitos, mora 
em Sorriso, tem apenas um 
imóvel, mas não reside nele, 
também terá direito ao be-
nefício.

cados são do sexo feminino 
e 48,9% masculino; além dis-
so, 5.644 pacientes têm fai-

xa-etária entre 31 a 40 anos. 
O documento ainda apon-
ta que um total de 23.553 

amostras já foram avaliadas 
pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen-MT) e que, 

atualmente, restam 1.542 
amostras em análise labora-
torial.



AGRONEGÓCIO 

Logística de distribuição nas indústrias também demanda atenção 

Venda direta beneficia consumidor,
mas indústrias apontam gargalos
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro informou na última 
semana que o Conselho Na-
cional de Política Energética 
estabeleceu diretrizes para 
que o etanol possa ser ven-
dido das usinas diretamente 
para os postos de combustí-
veis. Embora ele ainda não 
tenha detalhado estas dire-
trizes, o assunto repercutiu 
no setor sucroenergético em 
Mato Grosso. O estado é o 
principal produtor de etanol 
de milho do país.

Para o Sindicato das In-
dústrias Sucroalcooleiras de 
Mato Grosso, a maior preo-
cupação envolve a questão 
tributária. “O Ministério da 
Economia tem que definir 
como será feito o recolhi-
mento de impostos. Em vá-
rios estados o ICMS e o PIS/
COFINS são pagos em parte 
pela unidade produtora e 
em parte pela distribuidora. 
Na venda direta, como fica-
ria essa situação? O Ministé-
rio da Economia já se mani-
festou dizendo que 100% da 
tributação deve ficar na usina 
em todos os casos (tanto na 
venda direta quanto na ven-
da para a distribuidora), mas 

o setor não concorda com 
isso”, explica o diretor-exe-
cutivo do Sindálcool-MT, 
Jorge dos Santos.

Outro gargalo na ava-
liação do sindicato é a ca-
pacidade logística das em-
presas produtoras. “Hoje 
elas estão preparadas para 
atender durante 24 horas 
um número de caminhões 
que normalmente carregam 
entre 40 e 60 mil litros. Ou 
seja, há um tempo, uma for-
matação logística já posta há 
muitos e muitos anos. Se a 
unidade produtora decidir 
vender para um posto, ela 
vai ter que adequar também 
esta logística para atender a 
um caminhão de 3 mil, de 
5 mil, de 10 mil litros, o que 
pode gerar dificuldades”.

A União Nacional do 
Etanol de Milho entende 
que a venda direta aos pos-
tos irá gerar benefícios ao 
consumidor, especialmente 
nas regiões sul e sudeste do 
país, onde há concentração 
grande de usinas pequenas 
e médias, que poderão mais 
facilmente fracionar cargas e 
levar pequenas quantidades 
até os postos. A preocupa-
ção, segundo o presidente da 
UNEM, Guilherme Nolasco, 

ETANOL | Maior preocupação é com a maneira como será feito recolhimento de impostos
Foto: Divulgação
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também está relacionada à 
questão tributária. “Temos 
muita preocupação na parte 
tributária, como é que o go-
verno vai fiscalizar este mer-
cado de milhares de postos 

de abastecimento numa re-
lação direta com as usinas? 
Isso abre uma vulnerabilida-
de à sonegação”, avalia.

Nolasco também afir-
ma que para a região centro-

-oeste, “onde há um modelo 
de grandes usinas produto-
ras de etanol e uma demanda 
doméstica pequena, o papel 
das distribuidoras continua-
rá sendo importante no es-

tabelecimento de um fluxo 
contínuo de carregamentos 
grandes de combustível, fra-
cionando pelas distribuido-
ras até chegar ao mercado 
consumidor”, conclui.



mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R AC ÃO / G A L PÃO 
Valor: R$ 12.000,00 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  
ÁREA DE 1.820,00 M². 
Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 
66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, 
garagem, sala e cozinha, 
lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - 
Setor Residencial 
Norte - Sinop / MT. 
Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 
02 quartos, 01 banheiro 
social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, 
Sacada. Na região 
central da cidade. 

MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA,  CPF 
nº018.689.611-50, residente e domiciliado na Rua Curitiba, 
518, município de Primavera do Leste/MT, torna público 
que requer junto a SEMA/MT, a LICENÇA DE EXPLO-
RAÇÃO FLORESTAL E DE DESMATE para a Fazenda 
Primavera II e III, Matricula 13.532 e 13.533 RI Comarca 
de Porto Alegre do Norte/MT SIMCAR MT50434/2018. 
Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 
9 84099243.

ARY PEDRO BEDIN - FAZENDA DOIS IRMÃOS, CPF 
091.763.739-91, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instala-
ção (LI) e Licença de Operação (LO) para serviços de 
Ponto de abastecimento / Rampa de lavagem, localizada 
na RODOVIA BR 242 - KM 08, S/N, Zona Rural, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PRO-
JETOS 3544-0266)

A empresa RAIMUNDO ALVES DA SILVA LTDA, CNPJ 
37.332.584/0001-02, torna público que requereu à SEMA 
Alteração de Razão Social na Licença de Operação (LO) 
n° 318221/2018, Renovação de LO e Licença Prévia (LP) 
e Licença de Instalação (LI) de ampliação para inclusão de 
atividade de beneficiamento de madeiras, no município de 
Feliz Natal/MT. Não EIA/RIMA. Engenheiro Florestal An-
drey Gregory (66) 9 9908 9862).

FACCIA ODONTOLOGIA ESPECIALZIADA S S P ME - 
CNPJ: 29.854.748/0001-33, localizada na Av. Paraná, nº 
244-E, Sala 01, Bairro Centro, 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 Ope-
ração - RLO, para a atividade de “Atividades de Clínica 
Odontológica (clinicas, consultórios e ambulatórios)”, Res-
ponsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NIL-
DO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

Roberto Dorner, CPF n° 127.091.159-72, torna público que 
requereu junto à SEMA - Secretaria Estadual do Meio Am-
biente, o pedido para a Renovação da Licença de Instala-
ção referente ao Processo n° 355712/2015, da Fazenda 
Cascata, localizada na Rodovia MT 220, km 50 s/n°, Bairro 
Zona Rural no Município de Ipiranga do Norte - Mato Gros-
so, para a atividade do complexo agropecuário.

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 

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 financeiro, 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 
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 

PREFEITURA DE CONFRESA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº067/2020

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar no dia 21 de JULHO de 2020, às 09:00 hs (horário 
local), na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Centro 
Oeste, nº 286, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização 
do PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº067/2020, do tipo menor preço por item, 
de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponí-
veis na sala do Departamento de Licitações e Contratos no endereço citado 
acima e no site Confresa.org no link do Portal da Transparência, de segunda à 
sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-1818. ramal 31  ou ainda  pelo  email:  licita-
confresa@hotmail.com OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPAC-
TADOR DE LIXO, SEM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 15 M³, COM 
CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SOLIDO 
DO PERIMETRO URBANO E VILAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE 
CONFRESA/MT. 

CONFRESA-MT, 06 de JULHO   de 2020.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro Municipal
Portaria nº082/2020.

COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE 
DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 
VALE DO VERDE, por seu presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, 
especialmente em seu artigo 21 do Estatuto, convoca a todos os Associados 
para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de julho de 2020, 
na sede da Cooperativa, estabelecida na Rua Colonizador Ênio Pipino II,  n. 
8.858, sala 01, Bairro Alto da Glória, na cidade de Sinop, Estado de Mato Gros-
so, CEP: 78.558-970, às 07h00min, em primeira convocação, com a presen-
ça de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 08h00min, 
com metade mais um dos associados e, em terceira convocação e última, às 
09h00min com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes para deli-
berar a seguinte ordem do dia: 1 –  Eleição dos componentes do Conselho de 
Administração; 2 - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; a) Instituição 
de poderes específicos para avaliação e emissão dos pareceres das contas 
dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. 3 – Outros assuntos de interesse do 
quadro social. Sinop-MT, 03 de julho de 2020.

Tiago Dal Bem – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 006/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Vice Presidente, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedor nos Itens: 03: e 13: LAUXEN CO-
MERCIO DE FERRAGENS LTDA; Nos itens: 09, 10, 11 e 12: Sr. SERGIO RO-
CHA ALVARENGA. Juina-MT, 03 de julho de 2020. Jose Carlos Divino  –Vice 
Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 013/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Vice Presidente, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: Luiz C.Ioris Engenha-
ria e Construções-ME, no valor total de R$ 207.076,51 (duzentos e sete mil, 
setenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Juina-MT, 03 de julho de 2020. 
Jose Carlos Divino – Vice Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

29° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & 
OLIVEIRA LTDA, com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 no valor global de R$ 35.520,00 
(TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS 
(COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de julho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Secretário Executivo Interino do CISVP 
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“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

30° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
em epígrafe, visando à contratação da empresa SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ 
N° 34.920.425/0001-30 no valor global de R$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E 
DUZENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e do 
Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de julho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Secretário Executivo Interino do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

29° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação 
em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & 
OLIVEIRA LTDA, com CNPJ N° 25.062.497/0001-01 no valor global de R$ 35.520,00 
(TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS 
(COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de julho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Secretário Executivo Interino do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum/MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 25 de Junho 2020, com 
início às 09:10, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais de limpeza e desinfecção de objetos e 
ambientes e produtos para uso em lavanderia hospitalar das quais foram 
vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 837372, Lote 002 - Itens 
837373, ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA inscrita no CNPJ sob o 
número 34.035.241/0001-98 no valor de R$ 142.236,20. Foram 
fracassados os itens: Lote 003 - itens 837205, 837206, 837207, 837208, 
837371. Nova Mutum - MT, 6 de Julho de 2020.

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 17.07.2020 às 09:00 horas, em 
virtude de alterações no edital.´Nova Mutum - MT, 06 de julho de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 032/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 21 de julho de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO EM 
ATENDIMENTO A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 065/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 06 de julho de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

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 21 DE JULHO 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. 058/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) 
ADITIVADO E PMF (PRE MISTURADO A FRIO) PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

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

Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO POR LOTE e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global por lote 
objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE 
CONCRETO SOBRE O RIO CELESTE NAS ESTRADAS LINHA 
FELIPETTO E LINHA PAU OCO, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 24 DE JULHO 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2020

Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 55/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A PA R A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE EXAME DE RADIOLOGIA, ELENCADO NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS 
PELO HOSPITAL DE CAMPANHA COM SINTOMAS DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE' CONFORME A SEGUIR 
DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME CNPJ/CPF 
Nº 14.677.583/0001-02 ITENS VENCEDORA - 838737 - R$39,80, 
VALOR TOTAL R$ R$300.888,00 VALOR TOTAL GERAL R$300.888,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 016/2020

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 053/2020.

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 054/2020.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2020

Ari Genézio Lafin

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHA 
VIVA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 
EM LOCAIS NECESSÁRIOS. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada para prestação do serviço de 
“linha viva” para manutenção da rede de energia elétrica nas vias públicas 
do município de Sorriso-MT, conforme necessidade da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: PICHLER 
INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 07.170.292/0001-
50. VALOR GLOBAL: R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Ari Genézio Lafin

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FINALIDADE: O processo 
refere-se à contratação de empresa para fornecimento de brinquedos 
pedagógicos para a educação infantil da rede municipal de ensino 
relacionado às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 
propostas pela Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009 e 
consolidadas pelo MEC/SEB na Publicação de 2010. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.  CONTRATADA: 
SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ Nº 
22.579.608/0001-55. VALOR GLOBAL: R$ 16.699,00 (Dezesseis mil, 
seiscentos e noventa e nove reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 054/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 8/2020

Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 8/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA / 
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECREATRIA(S) SOLICITANTE(S). ' 
CONFORME A SEGUIR KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 32.826.219/0001-30 ITENS 
VENCEDORA - 839143 - R$95,00, - 839144 - R$90,00, - 839293 - 
R$100,00, - 839294 - R$75,00, - 839174 - R$31,00, - 839175 - R$25,00, - 
839177 - R$930,00, - 839182 - R$33,00, - 839183 - R$16,00, - 839184 - 
R$80,00, - 839185 - R$15,00, - 839192 - R$1.088,00, - 839194 - R$38,00, 
- 839196 - R$107,00, - 839197 - R$397,00, - 839211 - R$523,00, - 839212 
- R$415,00, - 839231 - R$796,00, - 839242 - R$175,00, - 839246 - 
R$26,00, - 839699 - R$50,00, VALOR TOTAL R$ R$318.520,00 CASA 
DO COMPUTADOR LTDA CNPJ/CPF Nº 10.199.390/0001-24 ITENS 
VENCEDORA - 839149 - R$2,10, - 839188 - R$1.990,00, - 839190 - 
R$283,99, VALOR TOTAL R$ R$64.991,56 ERICA DE FATIMA GENTIL 
CNPJ/CPF Nº 36.656.877/0001-82 ITENS VENCEDORA - 839176 - 
R$514,90, - 839198 - R$90,19, - 839216 - R$37,00, VALOR TOTAL R$ 
R$61.755,88 VALOR TOTAL GERAL R$445.267,44.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2020

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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Exercício físico na quarentena pode
não melhorar bem-estar emocional
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Se não for feito de for-
ma correta e com orienta-
ção profissional, a prática de 
exercícios físicos durante o 
período de confinamento 
pode piorar a condição emo-
cional das pessoas, já fragili-
zada pelo isolamento social 
e pela crise sanitária da co-
vid-19. É o que aponta pes-
quisa feita em parceria entre 
a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), a Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFCE) e a Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio).

A pesquisa investigou 
a relação entre as ativida-
des físicas e o bem-estar das 
pessoas durante o período 
de quarentena, imposta pela 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19) desde março 
em diversas cidades do país. 
O levantamento de dados 
ocorreu pela internet entre 
os dias 31 de março e 2 de 
abril. Responderam à pes-
quisa 592 pessoas, de todas 
as regiões do país, maiores 
de 18 anos e que estavam em 
isolamento social há pelo 
menos uma semana, sendo 
63% mulheres e 37% homens.

De acordo com o pro-
fessor Alberto Filgueiras, 
coordenador do Laboratório 
de Neuropsicologia Cogni-
tiva e Esportiva (LaNCE) da 
Uerj, o resultado foi bem 
diferente do esperado, pois 
não comprovou que a prá-
tica de exercícios melhora 
o bem-estar, como relatado 
amplamente na literatura 
científica em condições nor-
mais.

“Foi impactante para 
nós, dado que a gente viu 

diversos relatos nas redes so-
ciais da necessidade de fazer 
exercício, de manter o corpo 
ativo. Então a nossa hipótese 
era de que qualquer pessoa 
que estivesse com o corpo 
ativo estaria se sentindo me-
lhor em comparação àquelas 
que mantiveram hábitos di-
tos como ruins, como o se-
dentarismo. Não foi o que 
a gente encontrou”, disse o 
professor Filgueiras.

MUDANÇA
DE HÁBITO
Segundo o professor, o 

exercício físico é muito im-
portante, porém, a simples 
prática não garante uma me-
lhora no bem-estar no confi-
namento. 

“Existe essa ideia de que 
o exercício vai fazer com que 
você se sinta bem, vai trazer 
benefícios para a saúde físi-
ca e mental. O que o nosso 
estudo mostra é que nessas 
condições de quarentena, 
especificamente, parece que 
aumentar muito a quanti-
dade de exercícios vai fazer 
mal para a sua mente”.

O professor destaca 
que, em condições normais, 
a atividade física moderada a 
leve, praticada de três a cin-
co dias na semana, promo-
ve muita melhora sobre o 
bem-estar e a saúde mental. 
“Porém, o estudo mostrou 
que mudanças bruscas nos 
hábitos durante a quarente-
na levaram a uma piora no 
bem-estar emocional das 
pessoas”.

“A gente percebeu que 
essas pessoas que apresenta-
ram mudanças muito brus-
cas na sua forma de se re-
lacionar com os exercícios, 
desde a que fazia exercício 
e parou na quarentena, se 

Foto: Divulgação

Atividade física pode não ser suficiente 

ESTUDOS | Constatação é de pesquisa sobre atividade física e bem-estar

tornou sedentária, até aquela 
pessoa que não fazia exercí-
cio nenhum e passou a fa-
zer seis, sete dias na semana 

durante a quarentena. Qual-
quer mudança muito drásti-
ca mudou também o bem-
-estar das pessoas, mudou 

para pior”, explicou. A pes-
quisa mostrou, no entanto, 
que melhoras no bem-estar 
foram relatadas pelas pes-

soas que eram sedentárias 
e passaram a se exercitar de 
três a cinco vezes por sema-
na com intensidade leve.
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SINOP

Acidente violento entre moto
e caminhão deixa dois mortos

SORRISO

Reforma e ampliação da Valter
Leite Pereira será entregue hoje

VOANDO

Gol retoma a operação 
com voos de Sinop 
a São Paulo

L.R.VERDE

Grávida de 6 meses 
morre internada com 
coronavírus

Foto: Divulgação

Foto: José RobeRto gonçalves

Foto: RepRoDução/Facebook

Foto: Divulgação

Acidente foi registrado no Parque das Araras 
Voos foram suspensos no dia 20 de março 

Jhenyfer Rodrigues estava grávida de seis meses 

Entrega será realizada nesta terça 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Duas pessoas morreram 
em um violento acidente re-
gistrado na noite de domin-
go (5), em Sinop. A colisão 
envolveu uma moto Honda 
CG, vermelha, e uma car-
reta branca, no cruzamento 
da Rua das Orquídeas com 
a Avenida dos Pinheiros, no 
Parque das Araras.

O homem foi identi-
ficado como Paulo Sergio 
de Oliveira, 51 anos, e uma 
mulher, identificada ape-
nas como Sônia, morreram 
na hora. O acidente foi tão 
violento que os corpos das 
vítimas foram dilacerados, 
apesar de os dois estarem de 
capacete. O corpo da mulher 
ficou no meio da pista e do 
homem na lateral, próximo 
da moto. “Provavelmente o 
condutor da moto perdeu o 
controle e os dois ocupantes 
foram parar sob a carreta, 
ocorrendo o atropelamen-
to. Acionamos o Corpo de 
Bombeiros e fizemos o isola-
mento do local. O condutor 
do caminhão alegou que não 

DA REPORTAGEM

Um espaço novo, am-
plo e agradável ao estudo. É 
dessa forma que os mais de 
mil alunos da Escola Muni-
cipal Valter Leite Pereira irão 
encontrar a unidade assim 
que as aulas forem retoma-
das após a pandemia causada 
pelo coronavírus.

Isso porque a escola 
passou pelo Programa Revi-
talização com ações de refor-
ma e reestruturação. Entre as 
melhorias estão a reforma e 
ampliação da cozinha, a re-
estruturação de salas da área 
administrativa (coordena-
dores, direção, secretaria), a 
pintura da escola, troca de 
janelas e calçadas, a revita-
lização da quadra polies-
portiva e a instalação de um 

DA REPORTAGEM

A Gol Linhas Aéreas 
retomou os voos de Sinop 
a Guarulhos às segundas, 
quartas, quintas, sextas-
-feiras e domingos. Os voos 
eram diários, desde novem-
bro passado, e foram sus-
pensos no dia 20 de março, 
em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus.

De acordo com a com-
panhia, a aeronave, um 
Boeing, decola de Guaru-

DA REPORTAGEM

Uma jovem diagnos-
ticada com o novo corona-
vírus (Covid-19) morreu no 
último sábado (4) enquanto 
estava internada no hospital 
São Lucas, em Lucas do Rio 
Verde. Jhenyfer Rodrigues, 
29 anos, estava grávida de 
seis meses, de acordo com 
o marido, Denilson Gomes. 
Ela testou positivo para Co-

lhos às 13h45 com previsão 
de chegada no Aeroporto 
Municipal João Figueiredo 
às 15h30. Já a saída de Sinop 
acontece às 16h40 com pre-
visão de pouso em São Pau-
lo às 20h15. Em Sinop, em 
maio, a Azul Linhas Aéreas 
retomou os voos entre Si-
nop e Cuiabá, três vezes por 
semana. Os voos também fi-
caram suspensos, por cerca 
de dois meses, por conta das 
medidas de restrições causa-
das pela pandemia.

vid-19 e não resistiu.
Não há informações se 

ela tinha algum problema de 
saúde. A Secretaria de Saú-
de do município confirmou 
o óbito. É a 14ª morte por 
Covid-19 em Lucas do Rio 
Verde. Até o momento, se-
gundo a prefeitura, são 900 
casos confirmados da doença 
no município, com 13 pesso-
as internadas, sendo três em 
leitos de UTI.

DA REPORTAGEM

Pesquisa da Faculdade de 
Economia e Administração 
da Universidade de São Pau-
lo (FEA-USP) em parceria 
com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) mostra 
que há um grande potencial 
de expansão do trabalho em 
home office no Brasil, pós 
pandemia da Covid-19, em 
cargos de nível superior, ges-
tores e professores. O estudo 
ouviu 1.566 profissionais em 
home office.

Segundo a pesquisa, os 
trabalhadores ouvidos re-
portaram altos níveis de sa-
tisfação com seu trabalho em 
casa e uma percepção de que 
seu desempenho foi impac-
tado positivamente com a 
modalidade do teletrabalho: 
70% disseram que gostariam 
de continuar trabalhando 
em home office depois da 
pandemia; 19%, que não gos-
tariam; e 11%, que são indife-
rentes.

De acordo com um dos 
coordenadores do estudo, 
professor da USP André 
Luiz Fischer, o isolamento, 
e o consequente trabalho em 
home office, desencadeados 
pela pandemia da covid-19, 
serviram para destravar a 
migração do trabalho no es-
critório para a casa.

“Foram quebradas várias 
barreiras cognitivas que di-
ficultavam essa migração. 
Além disso, o isolamento 
provocou um aprendizado 
forçado e imediato de ferra-
mentas que antes apenas co-

nhecíamos como facilitado-
ras de conversas e encontros 
virtuais sociais. Tornaram-se 
instrumentos de trabalho e 
deram certo”, destacou.

A pesquisa mostra ainda 
que, dos entrevistados, 94% 
consideram-se comprome-
tidos com a empresa em 
que trabalham, indicando 
que a prática do home office 
não interferiu nessa avalia-
ção. Para 71%, o trabalho em 
casa é percebido como uma 
possibilidade de aumentar 
a produtividade, precisão e 
qualidade; e 76% disseram 
concordar que o trabalho 
em home office é compatível 
com a convivência familiar.

“As empresas se pergun-
tam por que bancar aluguéis 
caros, e as pessoas, pelo me-
nos em São Paulo, por que 
passar mais de 60 minutos, 
em média, no trajeto até o 
escritório. Vale deixar cla-
ro que essas constatações 
se aplicam a trabalhadores 
mais qualificados e de boa 
renda mensal. Tanto no que 
se refere ao maior potencial 
para o trabalho em domicí-
lio, como na maior motiva-
ção para aderir a essa pro-
posta”, disse Fisher.

Segundo a pesquisa, os 
entrevistados têm, em mé-
dia, 40 anos de idade, e oito 
anos na empresa atual, alta 
qualificação e ocupam po-
sições de chefia. Os salários 
das pessoas ouvidas giram 
em torno de R$ 9,4 mil. As 
entrevistas foram feitas en-
tre os dias 27 de maio e 3 de 
junho.

Foto: Divulgação

Trabalho em casa pode aumentar produtividade, precisão e qualidade 

Pesquisa mostra potencial para
a expansão do home office
EFEITO CORONAVÍRUS | Trabalhadores ouvidos reportaram altos níveis de satisfação

havia percebido que havia 
ocorrido esse atropelamen-
to e foi informado por tes-
temunhas que o avisaram”, 
disse o tenente Cirano, da 
Polícia Militar, ao site Só No-

playground novo. A entrega 
oficial da reforma e amplia-
ção será realizada nesta terça 
(7), às 16h.

Conforme a secretária 
de Educação e Cultura, Lú-
cia Drechsler, a Valter Leite 
atende 1.050 estudantes do 
Pré I ao 4º ano. 

“Estava precisando 
muito da ampliação da co-
zinha da reestruturação em 
toda a estrutura; essa é uma 
obra muito esperada pela co-
munidade escolar”, pontua 
Lúcia. “Ficamos felizes em 
poder propiciar um espaço 
agradável ao conhecimen-
to para nossas crianças as-
sim que a pandemia acabar”, 
completa.

Lúcia acrescenta que 
foram investidos R$ 250 
mil de recursos próprios na 

tícias.
A versão apurada é que 

a carreta seguia pela aveni-
da quando houve a colisão. 
A motocicleta praticamente 
não teve avarias. A Perícia 

Oficial e Identificação Técni-
ca (Politec) esteve fazendo os 
procedimentos para apontar, 
em laudo, as causas acidente 
e quem invadiu a preferen-
cial.

obra da Valter Leite. Foram 
R$ 211.141,67 entre a revi-
talização e a mão de obra e 
R$ 38.858,88 na aquisição do 
novo playground. “Além dis-
so, investimos também mais 

de R$ 3 milhões nas unida-
des escolares do município, 
o que possibilitou a constru-
ção de 34 novas salas de aula 
distribuídas em várias unida-
des escolares”, explica.
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DASSESSORIA

DE IMPRENSA

As obras de recupera-
ção de vias e contenção 
da erosão conhecida po-
pularmente como “bura-
cão”, no perímetro urba-
no de Tapurah, seguem 
em ritmo acelerado e de-
vem ser finalizadas ainda 
neste ano. A recuperação 
é realizada graças a um 
convênio firmado entre 
Governo do Estado e a 
Prefeitura.

Existente há mais de 
30 anos, a erosão tinha 
quase 20 metros de pro-
fundidade e 25 metros 
de largura e colocava em 
risco a estrutura da ro-
dovia MT-338 e os imó-
veis das proximidades 
da Avenida Brasil.  Com 
a obra em andamento, o 
buracão já não é mais vis-
to. De acordo com o pre-
feito de Tapurah, Iraldo 
Ebertz, as melhorias são 
fundamentais para ga-
rantir o trânsito e a viabi-
lidade da rodovia, além 
da segurança de quem 
por ali circula, já que a 
extensão da erosão au-
mentava gradativamente 
a cada nova chuva. 

“Era um trabalho 
muito delicado. Graças a 
Deus, com convênio as-
sinado com o Governo 
do Estado, nós estamos 
desviando toda a água 
da cidade e saindo do 
buracão. Já conseguimos 
fazer a perimetral, toda 
ela, e recuperar toda essa 

TAPURAH | 20 metros de profundidade e 25 metros de largura: colocando em risco estrutura da rodovia
Foto: PreFeitura

Erosão com mais de 19 metros de profundida e 25 metros de largura 

área que estava perdida”, 
disse.

Por meio do convê-
nio entre a Secretaria de 
Estado de Infraestrutu-
ra e Logística (Sinfra) e 
a Prefeitura de Tapurah 
foram repassados R$ 2,4 
milhões para a execução 
das obras de contenção 
da erosão, desvio da água 
e revitalização da área, 
que são executadas dire-
tamente pela prefeitura.

“Quero agradecer o 
grande trabalho que o 
Governo do Estado vem 
fazendo em nosso mu-
nicípio, por meio dessa 
parceria que nos deixa 
muito feliz. Essa obra 
demorou, mas graças a 
Deus está aqui. E hoje 
quero agradecer esse go-
verno que tanto fez por 
esse Estado e continua 
fazendo”, afirmou.

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Lo-
gística, Marcelo de Oli-
veira, reforçou que a for-
malização de convênios 
é a maneira que o Gover-
no do Estado encontrou 
para conseguir atender a 
todas as demandas atra-
vés da parceria e cola-
boração dos municípios. 
“Essas parcerias trazem 
apenas benefícios para 
Estado, município e ci-
dadão mato-grossense. 
É um modelo de atuação 
muito eficiente adotado 
pelo Governo do Estado 
e que está trazendo inú-
meros resultados”, disse 
o secretário.

Obras avançam para conter erosão 
existente há mais de 30 anos


