
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT 
informa aos seus leitores 
que seguirá presando pela 
qualidade da informação 
neste período, porém, 
em tiragem menor em 
respeito, principalmente, 
aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, 
muita gente está envol-
vida, e na maior parte do 
tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo fi cará bem!

MENDES X EMANUEL

A possível candidatura do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, à Prefeitura de Cuiabá, pode não 
ter o apoio do governador Mauro Mendes.                 Página -4

ADEMIR SPECHT

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Ministério da Infraestrutura confi rmou que a ANTT protocolou 
o projeto de concessão da Ferrogrão para análise do Tribunal de 
Contas da União. O plano é acompanhado dos estudos técnicos e 
das minutas de edital e de contrato. Cabe ao TCU análise da docu-
mentação para a publicação do edital de licitação.                  Página  - 4

Projeto da Ferrogrão já
está nas mãos do TCU-MT

Brigadistas
reforçam
combate
a incêndios
Com o período de es-
tiagem vigente, tempo 
seco, associado à baixa 
umidade do ar, ampliam 
as chances de fogo em 
áreas com vegetação em 
Sinop. Em meio à mu-
dança no cenário urba-
no, os primeiros focos 
de queimadas no perí-
metro urbano e a fuma-
ça começam a aparecer.          
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Ser contra a desonestidade é unicamente um de-
ver dos mais básicos de qualquer pessoa, mesmo 
dos que não governam

A maioria dos adultos de hoje por certo 
nunca ouviu falar do famoso Adhemar de 
Barros (1901-1969), que foi prefeito da capital 
paulista, governador do estado de São Paulo 
por três vezes e candidato à Presidência da 
República. Durante os seus mandados, re-
pletos de obras grandiosas, foi acusado de 
corrupção diversas vezes.

Diziam na época que o Dr. Adhemar de 
Barros era um esperto desviador de recur-
sos públicos para o bolso próprio. Mesmo 
assim ele continuava a ganhar eleições, 
pois os eleitores internalizaram uma ideia 
que se espalhou por todo o País: “o Adhemar 
rouba, mas faz”.

Esta frase, que muitos atualmente co-
nhecem mesmo sem saber quem era o 
Adhemar, ajudou a eleger prefeitos e go-
vernadores corruptos no Brasil inteiro, pos-
to que ela legitimava os roubos desde que 
acompanhados de eficiência administrati-
va.

Alguns anos depois o Paulo Maluf, hoje 
condenado, seguindo a cartilha do velho 
Adhemar ganhou diversas eleições em São 
Paulo (governador, prefeito, deputado) mon-
tado nas mesmas obras de grande efeito 
popular e nos mesmos desvios éticos, tole-
rados pelos eleitores.

Conforme esse discurso, uma boa qua-
lidade compensa um defeito e absolve os 
políticos que embolsam dinheiro público, 
desde que apresentem um saldo positivo 
entre realização e roubo.

Esse viés deletério perdeu um pouco de 
força no Brasil, principalmente depois da 
Lava-Jato, que colocou na cadeia uma série 
de políticos e empreiteiros, seguidores da 
filosofia Adhemar/Maluf.

Mas se por um lado o ladrão competen-
te está em baixa, cresce o apoio ao honesto, 
mesmo incompetente, como vimos na últi-

ma eleição para Presidente da Repúbli-
ca. Sem nenhuma qualidade administrativa 
visível ou comprovável o Sr. Jair Bolsonaro 
conquistou milhões de votos dos brasileiros 
simplesmente pondo-se contra a roubalhei-
ra que a cúpula do PT instalara no País.

Ser contra a desonestidade é unicamen-
te um dever dos mais básicos de qualquer 
pessoa, mesmo dos que não governam. Mas 
para governar é necessário unir essa virtude 
obrigatória a uma qualidade indispensável 
que é a competência para governar.

Vamos dar de barato que o atual Presi-
dente seja realmente honesto e que nada 
tenha a ver com os deslizes dos filhos. Isso, 
entretanto não ameniza sua absoluta falta 
de aptidão para gerir a nação.

A democracia tem o defeito de escolher 
seus dirigentes muito mais pela emoção que 
eles despertam do que pela análise de suas 
qualidades. Assim foi com o falastrão Fer-
nando Collor com sua caça aos marajás. De-
pois com o Lula que ficou oito anos no poder 
e ainda nos deixou de herança a Dilma Rous-
seff. O primeiro foi cassado, mas o povo de 
seu Estado nunca o abandonou. O segundo, 
apesar de condenado, mantém um invejável 
capital político.

Agora vivemos o momento honesto/inap-
to, enquanto esperamos encontrar uma pes-
soa que reúna a indispensável probidade 
com a necessária aptidão administrativa. Só 
que esse candidato probo e capaz precisa ter 
a capacidade de empolgar os eleitores, pos-
to que eles priorizam o carisma em prejuízo 
dos valores necessários ao desempenho do 
mandato.

Assim é a democracia:  poderemos eleger 
no futuro um que “rouba e não faz”, desde 
que seja suficientemente carismático.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Rouba, mas faz

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

O “desafio” de moderar
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sobre assuntos alheios ao escopo do grupo 
e resolve pendências que possam surgir o 
ambiente fica, digamos, mais “civilizado”. 
Grupos sem moderação, em sua maioria, 
são uma verdadeira “zona”, pois alguns se-
res humanos, tanto em ambientes tecnoló-

gicos como fora deles, 
não gostam muito de 
seguir regras e respeitar 
os demais.

Nesse ambiente 
hostil ser moderador 
não é tão fácil como 
parece. Mexer com pes-
soas, ainda mais quan-
do essas “acham” que 
podem tudo, não é uma 
tarefa simples. Eu mes-
mo modero, atualmente, 
três grandes grupos em 

redes sociais, além de outras atividades si-
milares de menor volume, e tem horas que 
acabo por desanimar ainda mais do ser hu-
mano. Mas falo sobre os detalhes no ama-
nhã, pois hoje já estou “estourando” meu 
espaço aqui.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Muita gente acredita que moderar seja apenas aprovar ou 
não membros e postagens em ambientes virtuais, mas a 
tarefa vai bem além do “simples”: manter a civilidade do 
ambiente, evitar “brigas”, analisar reclamações a fundo 
e punir quem realmente está errado pode tomar tempo e 
ser mais incômodo do que possa parecer. E, claro, na es-
magadora maioria das vezes, sem ganhar nada por isso.
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As redes sociais são, atualmente, parte 
da vida moderna, e boa parte das pesso-
as que têm acesso à internet criou ao me-
nos um perfil nesse tipo de serviço. Como 
sempre digo, precisamos saber utilizar a 
tecnologia. Nas redes sociais podemos nos 
aproximar de pesso-
as de qualquer lugar 
do planeta como se 
elas fossem nossas 
vizinhas, e podemos 
compartilhar infor-
mações, pedir ajuda 
e trocar experiências 
com pessoas que, se 
não fosse por meio da 
tecnologia, talvez não 
tivéssemos sequer 
contato.

Para facilitar a 
interação de pessoas com um interesse 
em comum surgiram os grupos. E isso não 
é de hoje: praticamente todas as formas de 
interação tecnológicas permitiam o agrupa-
mento de pessoas por interesse.

Esse tipo de ambiente pode ser “livre”, 
onde qualquer um posta o que quer sem 
qualquer tipo de controle, ou “moderado”, 
onde existe alguém ativo para aprovar pos-
tagens ou mesmo para punir membros (ou 
qualquer outra configuração possível). 

Acho que não preciso dizer que grupos 
moderados tendem a ser melhores, não é 
mesmo? Com alguém controlando e cortan-
do quem passa dos limites, faz postagens 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso reduziu 40% 
o número de alertas de des-
matamento em junho em 
comparação a maio de 2020. 
Os dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) por meio 
do sistema de Detecção de 
Desmatamento em Tempo 
Real (Deter) apontam que 
foram contabilizados 126 
km² de alertas de desmata-
mento em junho contra 176 
km² em maio de 2020. Já em 
relação a 2019, os alertas de 

Operação Amazônia Arco Norte na região de Aripuanã

MT reduz alertas de desmatamento em junho
FISCALIZAÇÃO | Dados são usados como ferramenta aos alertas da Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal

Foto: Mayke toscano

desmatamento do mês de ju-
nho em MT diminuíram em 
32km².

“Os resultados deste mês 
apontam que nossas ações 
de comando e controle que 
aliam tecnologia, inteligên-
cia e presença no campo es-
tão no caminho correto para 
coibir o avanço do desma-
tamento”, destacou o secre-
tário Adjunto Executivo da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Alex Marega.

Na avaliação dos mem-
bros do comitê, os aumen-
tos dos alertas em maio são 

resultado de uma sensação 
equivocada dos infratores de 
que o Estado não estaria em 
campo durante a pandemia 
do novo coronavírus. “Mui-
to pelo contrário, estamos 
intensificando nossas ações, 
já que fiscalização ambiental 
é uma atividade essencial”, 
completa Marega.

Por meio do Plano de 
Ação de Combate ao Des-
matamento Ilegal e Incên-
dios Florestais 2020, Mato 
Grosso atua em seis frentes 
de atuação: planejamento e 
gestão, monitoramento, fis-

calização, responsabilização, 
prevenção e combate aos in-
cêndios florestais e comuni-
cação. 

O investimento de R$ 22 
milhões será dividido en-
tre orçamento próprio do 
Governo de Mato Grosso e 
aportes do Programa REDD+ 
para Pioneiros (REM-Mato 
Grosso).

Como resultado das ações 
de comando e controle, 
Mato Grosso aplicou de ja-
neiro a junho de 2020 mais 
de R$ 580 milhões em mul-
tas e embargou 131 mil hec-

tares. Ao longo dos últimos 
seis meses foram apreen-
didos cerca de 180 maqui-
nários utilizados em crimes 
ambientais, incluindo um 
helicóptero.

ALERTAS
Os dados do Deter forne-

cem informações aos agen-
tes fiscalizadores, permitin-
do planejar ações, agir com 
estratégia e celeridade. 

Os avisos do Governo Fe-
deral complementam as in-
formações obtidas pela Sema 
por meio da Plataforma de 

Monitoramento da Cober-
tura Vegetal, que utiliza ima-
gens dos satélites Planet.

Assim, se trata de um tipo 
de dado que gera indicado-
res sobre o desmatamento, 
mas que não passa por uma 
validação. 

Os dados consolidados do 
desmatamento na Amazônia 
são divulgados pelo Inpe por 
meio do Monitoramento do 
Desmatamento da Flores-
ta Amazônica Brasileira por 
Satélite (Prodes).



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2020 Tipo: CREDENCIAMENTO PROCESSO Nº 
028/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato repre-
sentada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº. 
001/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que realizará CRE-
DENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 
PLANTÕES 12 HRS NOTURNO E DIURNO, DURANTE A SEMANA, FINAIS 
DE SEMANA E FERIADOS E SERVIÇOS MÉDICOS PARA REMOÇÕES DE 
PACIENTES HOSPITALIZADOS, A SEREM PRESTADOS PARA O MUNICÍ-
PIO DE NOVO MUNDO MT, no período  de 17/07/2020 a 04/08/2020 até 08:00 
horas ,conforme especificações do Edital. A íntegra do Edital encontra-se dis-
ponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela 
Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações das 07H00min 
às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo 
Mundo, MT, 15 de julho de 2020. Liria Kurten Wronski  - Presidente CPL

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 036/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
505/2019, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 036/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS E ECONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA HABILITADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE IMPRESSORA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Início da Sessão 29/07/2020 - Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Aco-
lhimento das propostas eletrônicas: das 08h do dia 16/07/2020 às 18h do dia 
28/07/2020 através do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adqui-
rido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço ele-
trônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações 
pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal 
Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Pei-
xoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 
3042-9909. Peixoto de Azevedo/MT, 15 de julho de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 041/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL – SRP Nº 041/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço por Item para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEC-
ÇÃO DE IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min (treze horas e trinta minutos), 
do dia 28 de julho de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton 
José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazeve-
do.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sex-
ta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 
14 de Julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 031/2020 – RESULTADO

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 POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas 
DELVALLE MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI (CNPJ 37.227.550/0001-58), com 
o valor total de R$ 101.179,50 (Cento e um mil, cento e setenta e nove reais e 
sessenta centavos). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edi-
tal em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto 
de Azevedo-MT, 14 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 038/2020 – RESULTADO

 O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO “B” OU TIPO “D” EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.  Sagrou-se vencedora a empresa 
RR MACIEL & CIA LTDA - ME (CNPJ 19.235.717/0001-40) com o valor total de 
R$ 205.500,00 (Duzentos e cinco mil e quinhentos reais). Na fase de habilita-
ção a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 14 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
PREGOEIRO

FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP, CNPJ 
03.473.977/0001- 14, torna público que requereu a SE-
CRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, Licença de 
Operação, para atividades de Comércio varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP) na Avenida Jose Leovaldir 
Faganelo, n 131 quadra 15 lotes 09/21, Bairro Loteamento 
Industrial e Comercial Norte, Sinop-MT. 

COMPRE CERTO GAS EIRELI , CNPJ n° 
31.037.481/0001-33 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio 
Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada 
na Estrada Claudete, N: 2009 – Bairro Jardim Milão I, mu-
nicípio de SINOP-MT.

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 06.092.671/0003-
78, torna público que requereu junto a SAMA/LRV/MT, a 
Alteração de razão social, pois anteriormente a empresa 
DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A obteve 
a LO neste endereço, para atividades de Fabricação de 
outros produtos de metal não especificados anteriormente 
/ Fabricação de artefatos de material plástico para outros 
usos não especificados anteriormente, localizada na ROD 
MT 449, 5400N, KM 4.5, Zona rural, Município de Lucas 
do Rio Verde/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266).

LUCIANO BEDIN, CPF 800.767.341-53, torna público que 
requereu à SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te, LP - Licença Prévia e LI - Licença de Instalação para 
ampliação e Renovação de LO - Licença de Operação, 
para atividade de Secagem e Armazenamento de Grãos, 
localizada na Fazenda Vitória, município de Nova Ubiratã/
MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

DIOGO TREVISAN SILVA, CNPJ nº 20.547.807/0001-56, 
torna público que requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, a 
Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para a atividade de:  45.20-0-01 - Ser-
viços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores (Dispensada *)  empreendimento localizado 
na Rua Aldolino Bedin, 106, Jardim das Américas, Centro, 
Mun. de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.”

CONCRETAO CONCRETOS USINADOS LTDA, CNPJ: 
37.337.089/0001-96 , torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
- SAMA, a Licença de Instalação (LI),Licença Prévia (LP)
e Operação (LO), da atividade de Preparação de massa 
de concreto e argamassa para construção, implantada no 
Município de Sorriso - MT, endereço: Rua Passo Fundo, 
Industrial I Etapa Quadra 9, Lote 11 e 12. Não foi deter-
minado EIA/RIMA

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. 

VENDAS
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Licitação, torna-se público que realizará no 
próximo dia 30 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do Consórcio, a 
“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECI-
MENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E 
LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIO-
NAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, localizada na Travessa Bartolomeu 
Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo 
de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus 
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, 
em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 024/2020, que 
poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compra-
selicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h.

Peixoto de Azevedo MT, 15 de julho de 2020.

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de 
Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 021/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de 
Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 021/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 052/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 037/2020, 
destinado a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de serviços de locação de máquinas e caminhões, para atender as 
necessidades da Secretaria de Infraestrutura, nas obras de drenagem, 
pavimentação e manutenção de vias públicas e rurais de nosso 
Município, teve como vencedoras as empresas: JOÃO PATRÍCIO DO 
CARMO, com valor total de R$ 617.245,00 (seiscentos e dezessete mil e 
duzentos e quarenta e cinco reais) e RR PRESTADORA DE SERVICOS 
EIRELI, com valor total de R$ 1.173.311,00 (um milhão cento e setenta e 
três mil e trezentos e onze reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 15 de julho de 2020.

Campo Novo do Parecis-MT, 15 de julho de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 16 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 31 
de julho de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 31 de julho de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 31 de julho de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para 
atender as necessidades da Farmácia da Atenção Básica. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bll.org.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 15 de Julho de 2020.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 230/2020 e 
276/2020, torna público para conhecimento de empresas interessadas 
que realizará Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 
006/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 
10.024 de 20 de Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei 
Complementar 123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 03/2010, de 
04 de Janeiro de 2010, Licitação destinada ao Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Defensa Metálica, tipo semi-maleável 
simples para aplicação em sinalização na Rodovia MT-010”, conforme 
Termo de Cooperação com fundamento na Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE n.° 001/2017 e em conformidade com o Processo 
Administrativo n.° 065/2020 que celebraram o Governo do Estado de 
Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado e Infraestrutura e 
Logística de Mato Grosso e o Município de Ipiranga do Norte – MT, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no 
Edital. Data para cadastro de proposta: a partir das 08:00h do dia 
16/07/2020, a abertura de propostas será realizada dia 29/07/2020, às 
09:30 horas, a sessão de disputa, 29/07/2020, às 10h30min, horário de 
Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll .org.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e  a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 13h00min (horário de Mato 
Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-1566/1538 e email: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 230/2020, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 005/2020, 
Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal nº. 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.°10.024 de 20 de 
Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Complementar 
123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 03/2010, de 04 de Janeiro 
de 2010, Licitação destinada ao “Registro de Preços para Contratação de 
Empresa Especializada para Executar a Locação de Equipamento - Raio 
X para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no município de 
Ipiranga do Norte – MT, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a 
partir das 08:00h do dia 16/07/2020, a abertura de propostas será 
realizada dia 28/07/2020, às 09:30horas, a sessão de disputa, 
28/07/2020, às 10h30min, horário de Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital poderá ser obtido 
através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES e a inda poderá ser  obt ido através do E-
mai:licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 13h00min (horário de Mato 
Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-1566/1538 e email: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

Ipiranga do Norte-MT, 15 de Julho de 2020.

Pregoeira Municipal

Pregoeira Municipal

O município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, fica prorrogada a data de abertura para o dia 22 de julho às 
09:10 horas. Nova Mutum – MT, 15 de julho de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2020
O município de Nova Mutum, comunica que em virtude de não ter 
comparecido nenhuma empresa em tempo hábil no certame licitatório em 
questão, fica prorrogada a data de abertura para o dia 27 de julho às 09:00 
horas. Nova Mutum – MT, 15 de julho de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Ari Genézio Lafin

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 TENDO 
COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E 
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTES(S)' CONFORME A SEGUIR PNEUS 
VIA NOBRE LTDA CNPJ/CPF Nº 01.976.860/0048-91 ITENS 
VENCEDORA - 840141 - R$155,00, - 840173 - R$285,00, - 840149 - 
R$190,00, - 840145 - R$305,00, - 840148 - R$479,00, - 840142 - 
R$79,00, - 840108 - R$1.605,00, - 840124 - R$3.000,00, - 840136 - 
R$2.870,00, - 840126 - R$3.180,00, - 840127 - R$348,00, - 840128 - 
R$526,00, - 840116 - R$1.657,00, - 840121 - R$1.967,00, - 840117 - 
R$684,00, - 840174 - R$64,00, - 840151 - R$122,00, - 840159 - 
R$675,00, - 840164 - R$1.329,00, - 840167 - R$1.915,00, - 840166 - 
R$2.020,00, - 840156 - R$3.150,00, - 840161 - R$600,00, - 840175 - 
R$555,00, VALOR TOTAL R$ R$695.189,00 GALEAO DISTRIBUIDORA 
DE PNEUS LTDA. CNPJ/CPF Nº 32.957.540/0003-16 ITENS 
VENCEDORA - 840143 - R$180,00, - 840147 - R$210,00, - 840150 - 
R$219,00, - 840146 - R$280,00, - 840109 - R$1.616,00, - 840110 - 
R$1.785,00, - 840134 - R$1.970,00, - 840135 - R$2.200,00, - 840118 - 
R$3.138,00, - 840132 - R$520,00, - 840131 - R$458,00, - 840129 - 
R$535,00, - 840137 - R$5.719,00, - 840123 - R$635,00, - 840130 - 
R$698,00, - 840125 - R$709,00, - 840140 - R$587,00, - 840115 - 
R$1.584,00, - 840120 - R$1.804,00, - 840153 - R$83,00, VALOR TOTAL 
R$ R$546.680,00 JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE 
PNEUS LTDA CNPJ/CPF Nº 10.863.532/0001-06 ITENS VENCEDORA - 
840144 - R$325,00, - 840119 - R$3.700,00, - 840111 - R$224,00, - 840112 
- R$310,00, - 840114 - R$350,00, - 840113 - R$310,00, - 840122 - 
R$339,00, - 840139 - R$920,00, - 840138 - R$921,00, - 840133 - 
R$566,00, - 840152 - R$252,00, VALOR TOTAL R$ R$289.192,00 JOSE 
MARGREITER - ME CNPJ/CPF Nº 10.991.187/0001-96 ITENS 
VENCEDORA - 840157 - R$600,00, - 840158 - R$498,00, - 840163 - 
R$1.336,00, - 840155 - R$1.985,00, - 840162 - R$610,00, - 840169 - 
R$155,00, - 840171 - R$420,00, VALOR TOTAL R$ R$124.384,00 F. 
VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 93.388.031/0011-14 ITENS 
VENCEDORA - 840168 - R$1.100,00, - 840165 - R$1.318,00, - 840154 - 
R$2.000,00, - 840160 - R$650,00, - 840170 - R$150,00, VALOR TOTAL 
R$ R$115.216,00 VALOR TOTAL GERAL R$1.770.661,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 061/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS 
HOSPITALARES PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 
PULMONARES (RESPIRADORES MECÂNICOS)  PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. FINALIDADE: a presente 
aquisição refere-se a compra emergencial de ventiladores pulmonares 
para atendimento dos pacientes internados no Hospital de Campanha e 
UPA com sintomas do novo coronavírus (COVID-19), no município de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e 
art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: BIOMEDIC COMÉRCIO 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 37.457.918/0001-74. VALOR 
GLOBAL: R$ 397.500,00 (Trezentos e noventa e sete mil, e quinhentos 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Prefeito Municipal

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 061/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal
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DA REPORTAGEM

O Ministério da Infra-
estrutura confirmou que a 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) 
protocolou, na última sexta-
-feira (10), o projeto de con-
cessão da Ferrogrão para 
análise do Tribunal de Con-
tas da União (TCU-MT). A 
nova ferrovia ligará Sinop a 
Itaituba/PA.

O plano, acompanha-
do dos estudos técnicos e 
das minutas de edital e de 
contrato foi assinado pelo 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 

após liberação da diretoria 
da ANTT. Cabe ao TCU ago-
ra a análise da documentação 
para a publicação do edital 
de licitação a ser publicado 
ainda esse ano.

“Hoje, mais de 70% da sa-
fra mato-grossense é escoada 
pelos portos de Santos/SP e 
de Paranaguá/PR, a mais de 
dois mil km da origem. Esse 
cenário mostra a relevância 
do projeto dentro do sistema 
logístico de cargas do país, 
sendo um diferencial para a 
sua atratividade junto a po-
tenciais investidores”, decla-
rou o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Freitas.

Foto: Divulgação

Foto: aDemir Specht

Ferrogrão vai ajudar no escoamento da produção aos portos do Pará 

Período de estiagem contribui para propagação de incêndios

Projeto já está nas mãos do TCU
FERROGRÃO | Ferrogrão vai ajudar no escoamento da produção aos portos do Pará 

SINOP 
Brigadistas reforçam combate ao fogo
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o período de estia-
gem vigente, tempo seco, 
associado à baixa umidade 
do ar, ampliam as chances 
de fogo em áreas com vege-
tação. Em meio à mudança 
no cenário urbano, os pri-
meiros focos de queimadas 
no perímetro urbano e a 
fumaça começam a apare-
cer.

Como alerta a secre-
tária municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento sustentável, Ivete 
Mallmann, o momento 
é de atenção redobrada. 
“Precisamos estar atentos, 
pois este é um período que 
potencializa o aparecimen-
to de doenças respiratórias. 
Daí reside a necessidade de 

cada cidadão fazer sua par-
te e colaborar para se evitar 
queimadas”, expõe a gesto-
ra.

Na estrutura de preven-
ção e combate às ocorrên-
cias relacionadas ao fogo, 
brigadistas que compõem 
a brigada municipal refor-
çam, a partir desta quarta-
-feira, 15, frentes de aten-
dimento. Também darão 
suporte ao Corpo de Bom-
beiros.

Neste tempo de pande-
mia do novo coronavírus, 
a equipe atuará das 8h às 
20h. 

A base fixa está montada 
no Parque Florestal, onde 
os reeducandos que com-
põem o projeto permane-
cerão. O telefone de plan-
tão é o (66) 99644-8339 (só 
ligação).

A Ferrogrão será uma das 
vias mais importantes do 
país e um dos ativos mais 
aguardados pelos investido-
res. Com 933 km de exten-
são, ela tem papel estrutu-
rante para o escoamento da 
produção de milho, soja e 
farelo de soja do estado do 
Mato Grosso, prevendo-se 
ainda o transporte de óleo de 
soja, fertilizantes, açúcar, eta-
nol e derivados do petróleo. 
São esperados investimentos 
de R$ 8,4 bilhões no projeto 
de concessão.

Sua implementação irá 
consolidar o novo corredor 
ferroviário de exportação 

BIRRA POLÍTICA
Mauro não sobe no mesmo palanque que Emanuel nem por Botelho
DA REPORTAGEM

A possível candidatura do 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, Eduardo Botelho, à 
Prefeitura de Cuiabá, pode 
não ter o apoio do gover-
nador Mauro Mendes. Isso 
caso o prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro, recue de 
disputar à reeleição e entre 
na campanha do deputado, 
conforme o próprio emede-

bista já cogitou publicamen-
te nas últimas semanas.

O chefe do Executivo 
estadual foi monossilábico, 
mas contundente ao res-
ponder que não apoiaria ne-
nhum projeto político que 
tenha envolvimento do atual 
prefeito de Cuiabá. 

“Não”. Assim o gover-
nador respondeu quando 
foi questionado se subiria 
ao palanque que Emanuel 

do Brasil pelo Arco Norte, 
ligando Sinop (MT) ao Porto 
de Itaituba (PA). Estão pre-
vistos, também, o ramal de 
Santarenzinho, entre Itaituba 
e Santarenzinho, no municí-
pio de Rurópolis (PA), com 
32 km, e o ramal de Itapacu-
rá, com 11 km. O projeto faz 
frente à expansão da frontei-
ra agrícola brasileira e à de-
manda por uma infraestru-
tura integrada de transportes 
de carga. O empreendimen-
to aliviará as condições de 
tráfego na BR-163/PA, dimi-
nuindo o fluxo de caminhões 
pesados e os custos com a 
conservação e a manutenção.

em apoio à provável candi-
datura de Botelho, que re-
centemente disse ser amigo 
do emedebista e que só iria 
disputar o pleito municipal 
caso Pinheiro não fosse can-
didato.

O governador disse ain-
da que tem consciência ci-
dadã, e por tudo que sabe 
do prefeito de Cuiabá, pre-
fere não comentar muito o 
assunto, mas que qualquer 

desdobramento político 
com apoio de Pinheiro, ele 
não participaria. “Indepen-
dente de qualquer desdo-
bramento político, existe a 
minha consciência política e 
a minha consciência cidadã. 
E por tudo que eu sei e por 
tudo que eu escuto e vejo, 
seria impossível apoiar Ema-
nuel Pinheiro ou apoiar um 
projeto que ele esteja junto”, 
disse o governador.


