
DO CORINTHIANS

Richard chega ao Furacão

O Athletico confirmou a contratação do volante Richard, em-
prestado pelo Corinthians até o final de 2021. Nova opção no meio-
-campo para o técnico Dorival Júnior, o jogador chega após destaque 
no Fluminense e oscilação no Corinthians. Ele foi revelado pelo Co-
mercial de Ribeirão Preto e também tem passagem pelo Atibaia. 
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Divulgação

VENDA DE SOJA

Resta pouca soja disponível para venda em MT: praticamente 96% da safra 
colhida já foi negociada. Volume superior ao registrado nesta mesma época 
do ano passado, 84%. A antecipação mais expressiva também é vista na 
safra que será plantada a partir do dia 15 de setembro.          Página -4

assessoria

Diego oliveira/sN

Divulgação

Essa assessoria é para prestação de serviços de orientação parlamentar e institui-
ção. A empresa jurídica contratada pelo valor de R$ 174 mil acompanhará de perto 
os projetos e ações governamentais de interesse do município. Agora o vereador 
Adenilson deve enviar ao Ministério Público a denúncia para averiguar se há algu-
ma irregularidade no contrato que tem vigência até 02 de julho de 2021.    Página  - 3

Prefeitura de Sinop contrata serviço de
assessoria de projetos por R$ 174 mil

Nota MT:
serviço
facilita vida 
do consumidor
Economizar na hora das 
compras é um dos prin-
cipais objetivos de todo 
consumidor. E foi pen-
sando em facilitar o dia 
a dia dessas pessoas que 
a Secretaria de Fazenda 
(Sefaz), em parceria com a 
Empresa Mato-grossense 
de Tecnologia da Informa-
ção (MTI), criou e disponi-
bilizou o serviço “Menor 
Preço”..    P                                 ágina  -7
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Você não me quis, e isso tem consequên-
cias para mim, tudo bem, que cada um, 
tem a obrigação de construir à sua pró-
pria biografia e história, mas, saiba que 
você prejudicou, à minha trajetória

Por si só, o projeto apresentado na terça (21) para 
a unificação de duas contribuições sociais nem mere-
ceria o nome de reforma tributária. Entretanto o texto 
levado ao Congresso pelo ministro Paulo Guedes, da 
Economia, já serve como indicativo das dificuldades 
envolvidas em um redesenho mais amplo do sistema de 
impostos.

Fundir PIS e Cofins, à primeira vista, pode parecer 
uma banalidade, dado que se trata de dois tributos fede-
rais com a mesma base de incidência —o faturamento 
das empresas ou, vale dizer, as vendas de bens e servi-
ços— e não raro tratados como uma coisa só.Fosse tão 
simples, a proposta não estaria em gestação no Executi-
vo desde o primeiro governo da petista Dilma Rousseff 
(2011-14). Antes mesmo de vir à tona, o projeto já des-
pertava resistências ferozes.

A tarefa árdua consiste em fixar uma alíquota —o 
governo propõe 12%, exceção feita a instituições finan-
ceiras (5,8%)— para o novo tributo, batizado de Contri-
buição sobre Bens e Serviços. Hoje, a depender do ramo 
de atividade, empresas pagam 3,65% ou 9,25% em PIS e 
Confins combinados, fora incontáveis exceções e regi-
mes especiais.

Será inevitável, pois, uma alta da carga para parce-
la expressiva do setor privado, especialmente nos ser-
viços, menos tributados atualmente. Para a indústria, a 
CBS traz vantagens devido à possibilidade de descontar 
gastos com insumos ao longo do processo produtivo.Se 
a simplificação de apenas duas contribuições já provo-
ca controvérsia e exige escrutínio rigoroso da alíquota 
aventada, imagine-se o desafio de uma reforma que 
unifique todos os principais tributos incidentes sobre o 
consumo —PIS, Cofins e IPI, federais, o ICMS, estadual, 
e o ISS, municipal.Esse, afinal, é o objetivo mais impor-
tante das propostas de emenda constitucional que tra-
mitam na Câmara dos Deputados e no Senado (o texto 
dos senadores inclui mais tributos na unificação). Não 
bastasse haver um texto em cada Casa legislativa, o go-
verno Jair Bolsonaro tem seus próprios planos.

Conforme se noticia, o Executivo pretende enca-
minhar ainda projetos para a reformulação do Impos-
to de Renda, que será bem-vinda se promover maior 
progressividade, e para a desoneração das folhas de pa-
gamento, a ser compensada por um obscuro imposto 
sobre transações eletrônicas. À exceção desta última in-
vencionice, todos são objetivos meritórios e, na teoria, 
quase consensuais. Como em toda tentativa de reforma 
tributária, as dificuldades crescem quando se desce aos 
detalhes.Muita tinta será gasta no debate em torno do 
melhor modelo e da melhor estratégia política. Importa 
que se caminhe, mesmo em passos pequenos, na dire-
ção correta.

Editorial

Passo tributário

Ranking dos Políticos - Facebook

PICO DA
PANDEMIA
O Ministério Público Estadual prorrogou 

até 31 de agosto o fechamento de suas unida-
des em Mato Grosso, como forma de comba-
ter a Covid-19. A decisão levou em considera-
ção alguns fatores, entre eles a nota técnica 
elaborada pela UFMT sobre a evolução da 
pandemia, com estimativa de possível pico 
em seis regiões do Estado em agosto e, em 
outras cinco, na primeira quinzena de se-
tembro. As unidades do MPE em Mato Gros-
so estão fechadas desde o dia 20 de março. 
Os servidores estão em teletrabalho.

MORTE
PRECOCE
O ex-secretário de Saúde de Lucas do Rio 

Verde Gunter Bif Stechert, 41, morreu na ter-
ça (21), vítima da Covid-19. Ele estava inter-
nado em uma unidade hospitalar de Cuiabá, 
que não teve o nome revelado. Gunter, que 
era filho da ex-vereadora Maria Sidinir Bif 
Stechert, atuou como assessor de Dispensa-
ção de Medicamento, diretor de Desenvolvi-
mento Humano e atualmente ocupava cargo 
de analista administrativo na Secretaria de 
Finanças. Ele permaneceu à frente da Pasta 
de Saúde entre os meses de julho e outubro 
de 2016. Era casado e deixa um filho pequeno.

SONHO DE
SERVIDORES
Com a queda no estouro dos gastos com 

folha e a expectativa do Executivo em con-
seguir o chamado equilíbrio fiscal já em 
2021, cresce o desejo dos servidores públicos 
em receber a Revisão Geral Anual (RGA), que 
é um acrescimento no salário para corrigir 
as perdas com a inflação. O benefício não 
é pago desde 2018, quando foi barrado pelo 
TCE. Atualmente, o Executivo gasta 50,7% de 
seu orçamento com folha, sendo que o limite 
máximo, previsto na Lei de responsabilida-
de Fiscal (LRF), é de 49%.

Crédito: Reprodução
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“Se a simplificação de apenas duas contribui-
ções já provoca controvérsia e exige escrutínio 
rigoroso da alíquota aventada, imagine-se o 
desafio de uma reforma que unifique todos os 
principais tributos incidentes sobre o consumo

“

O assunto é sensível, pois, lida com 
emoções, sentimentos, rejeição, a falta 
de afeto, de amor. Embora invisível, o 
amor é o fluido poderoso, a base neces-
sária para um crescimento psicológico 
forte, corajoso, destemido, libertador.

O amor é capaz de solidificar, cons-
truir abraços de alegria, sorrisos, felici-
dade, e a falta dele, é apto, a atormentar, 
destruir sonhos, esperanças, de uma 
vida toda. Há tempos, conversei por este 
canal acerca do abandono afetivo e ma-
terial, do pai que abandona o filho, e à 
sua repercussão.

Lá, foi consignado que ninguém é 
obrigado a amar ninguém, mas, os pais, 
têm para com os filhos o dever de cui-
dar, zelar, proteger, etc, consoante, de-
terminam o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, e o Código Civil. 
Pois muito bem!

A sociedade é viva, e o direito acom-
panha essa evolução, e o amor, só trans-
borda nas relações, só ganha força e bri-
lho, quando ele é nutrido, quando ele é 
recíproco. A reciprocidade é o atributo 
que laça e enlaça às relações, principal-
mente, a relação, entre pai e filho.

Para que carregar o seu nome se você 
não me ama? Por teu abandono, carre-
go dentro da mim, a dor da rejeição, da 
desilusão, do medo, do sofrimento e 
constrangimentos. Porque me rejeitou? 
Hoje carrego o seu nome, mas, ele é um 
fardo do qual preciso me livrar. Tira isso 
daqui, é o que vim, lhe pedir, pois, só 
assim, vou poder seguir, essa vida, que 
Deus, deu para mim.

Você não me quis, e isso tem conse-
quências para mim, tudo bem, que cada 
um, tem a obrigação de construir à sua 

própria biografia e história, mas, saiba 
que você prejudicou, à minha trajetória. 
O que quero, é libertar-me, do que po-

deria ter sido, mas, não foi, por causa do 
seu comportamento, de condutas rasas e 
vazias, que carrego aqui dentro, todos os 
dias, por isso, senhor Juiz, vim lhe pedir, 
à minha alforria.

E talvez, selar à minha paz, visto que 
há tempos, acordo logo cedo, como se 
fosse, um tanto faz. Falo sobre esse as-
sunto, tendo vista que essa semana re-
percutiu na mídia nacional, uma decisão 
do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo que sentenciou a favor da retira-
da do sobrenome paterno dos assentos 
de registro civil de uma mulher, (não 
prosperando com isso a tese da imuta-
bilidade no nome), que foi, abandonada, 
afetiva, e materialmente, pelo seu geni-
tor. O nome e o sobrenome compõem os 
direitos da personalidade, e por isso, não 
podem ameaçar ou ferir, à dignidade da-
quele que o carrega.

Logicamente, que cada caso deve ser 
analisado de acordo com às suas matri-
zes individuais, vez que afeta à intimida-
de de cada um, na sua esfera subjetiva, 
e às pessoas lesadas, dentro desse con-
texto, sem dúvida, que devem recorrer 
às vias do Poder Judiciário, para poder 
se libertar daquilo que não te faz bem, 
mesmo que seja livrar-se de um nome ou 
sobrenome, ou pleitear indenização, pelo 
abandono.

O Poder Judiciário tem sido muito 
sensível e inovador ao tratar, de tais as-
suntos, haja vista, que os questionamen-
tos têm sido muito intensivos, pois, de 
fato, um filho abandonado pelo pai pode 
não se sentir identificado com a herança, 
dessa paternidade.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA

Você não me quis

Menos tecnologia e mais memória
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ou encarava os livros.
Também não contávamos com recur-

sos multimídia e a coisa mais interativa 
que algumas escolas tinham era o proje-

tor de slides, normalmente 
utilizados em aulas de con-
teúdos maçantes para fazer 
a situação ficar ainda mais 
sonolenta.

Pois é, meu amigo, era 
bem diferente, mas era 
bom. Íamos para a escola 
com a consciência de que 
deveríamos levar a sério e 
ter bom desempenho, pois 
qualquer “escorregada” le-
varia para a recuperação ou 
reprovação e, logicamente, 
ninguém queria isso.

Sei que o mundo pre-
cisa evoluir, mas acredito 
que muita coisa do passado 
deveria ter se mantido, es-

pecialmente o compromisso e o respeito, 
algo que não se vê muito hoje em dia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser! 
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Quando a tecnologia não fazia parte do nosso dia a dia a realidade 
na escola era bem diferente, e precisávamos contar com os livros 
e, claro, com a habilidade e criatividade dos professores. Sem um 
material atraente a missão de transmitir conhecimento e prender a 
atenção dos alunos era bem mais complexa. Por outro lado, o medo 
da nota baixa, da reprovação e dos pais serem chamados à escola 
fazia com que os alunos se comportassem de forma muito melhor 
que hoje em dia, o que é uma baita vantagem. Tempos diferentes, e 
que, sinceramente, tenho saudade.

CLIC 
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Na edição passada, enquanto falava 
sobre o caso da calculadora, vinte anos 
atrás, me lembrei de uma série de dife-
renças marcantes entre os tempos em 
que eu estudava e atu-
almente. Sou de 1979 e 
comecei a estudar em 
1987, com sete anos 
e direto na primeira 
série, como era o “pa-
drão” da época. Tec-
nologia era algo bem 
restrito e até terminar 
o ensino médio nossas 
grandes referências 
eram, sim, os livros.

Fazer pesquisas 
em bibliotecas era ro-
tina. A mochila pesa-
da, também. 

Não contávamos 
com computadores, 
internet e Google e, por 
conta disso, precisávamos usar ao máxi-
mo um de nossos bens mais preciosos: a 
memória.

Hoje em dia qualquer coisa que você 
esqueça pode encontrar com facilidade 
na grande rede. 

Naquela época a coisa era diferente, 
e caso você se esquecesse de algum con-
teúdo não teria como, com alguns segun-
dos em frente ao computador, encontrar 
novamente. Ou perguntava para alguém, 

GISELE NASCIMENTO

Quando a palestina Rasmi Suwaiti, 73 anos, foi internada por causa da 
Covid-19, seu filho, Jihad Al-Suwaiti, 30, passou a visitá-la todos os dias no 
hospital. Sem poder entrar no local por causa do risco de contaminação, a 
solução encontrada por Jihad foi escalar a parede até a janela do quarto em 
que sua mãe estava. Segundo a rede Al Jazeera, Jihad visitou a mãe pela 
janela do quarto do hospital todos os dias até a data da morte dela, ocorrida 
em 16 de julho. A história aconteceu na cidade de Beit Awwa, na Cisjordânia.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante a Sessão da Câ-
mara Municipal de Sinop, 
realizada na última segun-
da-feira (20), o vereador 
Adenilson Rocha (PSDB), 
se utilizou do plenário para 
questionar a contratação 
por parte da prefeitura de 
Sinop de uma assessoria.

Essa assessoria é para 
prestação de serviços de 
orientação parlamentar e 
instituição. A empresa jurí-
dica contratada pelo valor 
de R$ 174 mil acompanhará 
de perto os projetos e ações 
governamentais de interes-
se do município.

Na visão do vereador tuca-
no, o valor é muito elevado 
para o que está classificado 
como um “acompanhamen-
to”. Para o vereador, tal me-
dida da prefeitura é brincar 
com o dinheiro público. “É 
brincar com o dinheiro pú-
blico, são R$ 174 mil para 
vir aqui e fazer acompanha-
mento de projetos. Temos 
muitos servidores capacita-
dos que poderiam estar rea-
lizando este serviço. Parece 
até que a prefeitura é um 
brinquedo na mão de algu-
mas pessoas”, comenta o ve-
reador. 

SINOP | Prefeitura de Sinop contratou assessoria parlamentar no valor de R$ 174 mil até 2021

Valor é considerado muito elevado 

FIM DA CARÊNCIA

Energisa poderá 
cortar fornecimento 
dos atrasados a 
partir de primeiro 
de agosto

A Aneel manteve também o direito de cobrar 
taxa de religação

Decreto seguiu o estabelecido pelo Governo Federal

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), de-
cidiu que as concessionárias 
que fornecem energia elé-
trica poderão voltar a cortar 
o fornecimento dos consu-
midores que deixarem de 
pagar suas contas a partir de 
primeiro de agosto.

A relatora do proces-
so que decidiu pela libera-
ção, Elisa Bastos Silva, diz 
reconhecer as dificuldades 
econômicas encontradas 
pela população em razão da 
pandemia, mas ponderou 
que a possibilidade de corte 
é o único meio que as dis-
tribuidoras têm de evitar a 
inadimplência.

A Aneel manteve tam-
bém o direito das distribui-
doras de cobrar taxa de re-
ligação após a regularização 
da situação de inadimplên-
cia. Apesar de permitir a pos-
sibilidade de corte do forne-
cimento para os devedores, a 
Agência manteve as políticas 
públicas para atender a po-
pulação mais vulnerável e 
aceitou estender a suspensão 

de cortes para as 9,5 milhões 
de famílias de baixa renda 
que estão enquadradas no 
programa nacional de Tarifa 
Social. Elas ficam impossi-
bilitadas do rompimento do 
fornecimento até o dia 31 de 
dezembro deste ano, perío-
do que fica em vigência o de-
creto de calamidade pública 
no país.

 Ainda assim, a Aneel 
aceitou estender a suspensão 
de cortes para as 9,5 milhões 
de famílias de baixa renda 
enquadradas no programa 
Tarifa Social até 31 de de-
zembro — período de vigên-
cia do decreto de calamidade 
pública. 

As distribuidoras deve-
rão mandar aviso aos con-
sumidores sobre a retomada 
dos cortes de fornecimento. 
A diretora lembrou, porém, 
que as empresas deverão 
cumprir uma nova lei apro-
vada pelo Congresso e san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), que 
proíbe o desligamento de 
serviços públicos nas sextas-
-feiras, sábados, domingos, 
feriados e no dia anterior ao 
feriado.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Vereador questiona contrato da prefeitura 

Najara araújo/Câmara Dos DeputaDos

SORRISO

Câmara aprova Fundeb permanente

DECRETO DE MENDES

Academias, salões e barbearias voltam a ser 
enquadrados como serviços essenciais

Até 2026 União destinará 26% dos recursos para o Fundo 

CLEMERSON SM

COM AGÊNCIA BRASIL

Em segundo turno, a 
Câmara dos Deputados vo-
tou a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), que tor-
na o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb), um 
recurso permanente para a 
educação brasileira. O atual 
Fundeb acaba em 31 de de-
zembro deste ano.

O texto da relatora da 
proposta, a deputada fe-
deral Professora Dorinha 
(DEM-TO), foi aprovado de 
forma avassaladora, foram 
492 votos favoráveis, seis 
contrários e uma abstenção.

Apesar da ampla vo-
tação favorável ao projeto 
o Governo bem que tentou 
boicotar a proposta, tentan-
do inserir no texto a destina-
ção de um percentual com-
plementar da União para as 
famílias com crianças em 
idade escolar enquadradas 
em situação de pobreza ou 
extrema pobreza.

 Uma alternativa nada 
republicana para inserir na 
destinação ao Fundeb os 
recursos do Renda Brasil, já 

DA REPORTAGEM

O Governo do Esta-
do alterou o Decreto nº 
522/2020 e as academias, 
salões de beleza e barbearias 
voltam a ser considerados 
como serviços essenciais, se-
guindo o estabelecido pelo 
Governo Federal, nos decre-
tos 10.282 e 10.344, ambos de 
2020. A alteração já foi assi-
nada pelo governador Mau-
ro Mendes e será publicada 
na próxima edição do Diário 
Oficial do Estado.

“Nós decidimos fazer 
uma alteração no decreto, 
incluindo as academias, sa-
lões de beleza e barbearias 
nesses segmentos de ativi-
dades essenciais, conforme o 
decreto do Governo Federal. 
Assim, eles poderão atender, 
desde que respeitadas todas 
as normas de precaução, hi-
giene e distanciamento. La-
mentavelmente, a Covid-19 
está perdurando e temos que 
nos adaptar a esta realidade, 
tomando todas as medidas 
necessárias. Essa medida foi 
tomada com o aval da Secre-
taria de Estado de Saúde e a 
pedido do nosso secretário 
interino de Cultura, Esporte 
e Lazer, Alberto Machado, 
e pela indicação dos nossos 

Para o vereador o valor 
deveria ser investido em 
saúde. “O importante agora 
é a saúde, nossa prioridade 
deveria ser a saúde, mas não 
é assim que esta gestão pen-
sa. Este valor poderia con-
tratar ambulância, técnicos 
de enfermagem, ventilado-
res, entre outras ações para 
Sinop. 

Então fica os questiona-
mentos: Para que este tipo 
de contratação? O que esta 
empresa vem fazer em nos-
so município? Será que esse 
é um projeto usado para pa-
gar campanha eleitoral? La-
mentável este tipo de postu-
ra tomada por esta gestão”, 
enfatiza Rocha.  

A empresa contratada tem 
sua razão social de Gilmar 
Moura de Souza. Ele já ha-
via prestado serviços para a 
campanha da prefeita Rosa-
na Martinelli (PL) em 2016 e 
atualmente presta serviços 
também para o senador We-
lington Fagundes, que é ali-
nhado politicamente com a 
gestão sinopense. 

Agora o vereador Adenil-
son deve enviar ao Ministé-
rio Público a denúncia para 
averiguar se há alguma irre-
gularidade no contrato que 
tem vigência até 02 de julho 
de 2021.

que o Fundeb está fora do 
raio de alcance do teto de 
gastos.

Após negociação de 
modificações do texto da 
PEC com o governo federal, 
a relatora subiu a comple-
mentação da União para 23% 
em 2026, dos quais 5 pontos 
percentuais são destinados 
especificamente para edu-
cação infantil.

Pelo texto da relatora, 
a participação da União no 

deputados da base”, afirmou 
o governador.

Ainda de acordo com 
o documento também são 
considerados serviços essen-
ciais o exercício da advocacia, 
os serviços de contabilidade, 
os meios de hospedagem e 

Diego oliveira/sN

fundo será de 12% em 2021; 
15% em 2022; 17% em 2023; 
19% em 2024; 21% em 2025; 
23% em 2026. Atualmente, 
o governo federal aporta no 
Fundeb 10% da contribuição 
total dos estados e municí-
pios. 

“Em um esforço de al-
cançar o consenso amplo 
que incorporasse elemen-
tos da proposta do gover-
no, apresentada em julho 
de 2020, acordamos em 

a comercialização por meio 
virtual de produtos oriundos 
de atividades não essenciais, 
desde que a entrega seja efe-
tuada exclusivamente por 
delivery.

Com o decreto, a de-
cisão de abertura ou fecha-

uma complementação final 
de 23% em seis anos, com a 
priorização para educação 
infantil, etapa de ensino 
onde se concentra a maior 
demanda não atendida pelo 
sistema público de ensino. 
Isso trará grande impacto 
para a educação da primeira 
infância”, afirmou a relatora.

Agora o texto será en-
caminhado para o Senado 
para apreciação dos senado-
res em plenário.  

mento de academias, salões 
de beleza e barbearias passa-
rá a ser de responsabilidade 
das prefeituras municipais, 
assim como a adoção das 
medidas restritivas de com-
bate à propagação da Co-
vid-19.



Foto: RepRodução

DURANTE A PANDEMIA

MT: vendas caem e pequenos
produtores reduzem cultivo

SEXTA-FEIRA

Receita abre consulta ao 3º
lote de restituição do IRPF

Agricultor colhia até 500 pés de alface por semana

DA REPORTAGEM

O mato toma conta de 
15 canteiros que foram aban-
donados na propriedade de 
Roberto Pietro, em Campos 
Verde. Na área, o agricultor 
costumava colher até 500 
pés de alface por semana, 
mas com a pandemia e a 
queda de 70% nas vendas, o 
jeito foi reduzir os cultivos.

“A gente achava que era 
uma coisa passageira, mas 
infelizmente foi se agravan-
do cada vez mais e aí a gente 
foi perdendo venda e esta-
mos com a corda no pesco-
ço”, diz Roberto. No sítio do 
Lidiomar Pedroso, algumas 
hortaliças ainda vão para o 
lixo. Diante de tantos pre-
juízos, o produtor decidiu 
reduzir o plantio de alface. 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Receita Federal abre 
na sexta-feira (24), às 8h, 
a consulta ao terceiro lote 
de restituição do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) 2020. O crédito ban-
cário para 3.985.007 contri-
buintes será realizado no dia 
31 de julho, totalizando o va-
lor de R$ 5,7 bilhões.

Desse total, R$ 
2.056.423.308,19 são para 
contribuintes que têm prio-
ridade legal de recebimento: 

Foto: divulgação

Parceria melhorou eficiência do patrulhamento rural

SEGURANÇA NO CAMPO

Programa piloto reduz 
em 26% número de 
furtos em fazendas
DA REPORTAGEM

Defensivos químicos, 
fertilizantes, cabeças de gado, 
caminhonetes. A lista reúne 
os principais itens na mira 
dos criminosos que tiram a 
tranquilidade da área rural. A 
sensação de insegurança no 
campo é grande e para dimi-
nuí-la, é preciso estratégias e 
ações conjuntas. Um exem-
plo vem de um projeto piloto 
que teve início há 6 anos na 
região sul de Mato Grosso.

“O patrulhamento rural 
da décima-quarta Compa-
nhia Independente de Força 
Tática iniciou em 2014 em 
Rondonópolis. O patrulha-
mento era singelo e aos pou-
cos foi se estendendo. Em 
2017 implementamos fatores 
novos, com o preenchimento 
de cadastros durante visitas 
que fazemos às propriedades 
rurais. A ideia é inserir o ho-
mem do campo no contexto 
da segurança pública”, expli-
ca o Tenente-Coronel Gleber 
Candido Moreno, coman-
dante da 14 CIPM de Força 
Tática.

Essa inserção é fruto de 
um trabalho de aproximação 
entre a polícia e os produtores 
rurais, que abrem as portas 
das propriedades e fornecem 
informações importantes 
para o serviço. “Durante as 
visitas, o PM senta com pro-
prietário, com funcionários, 
faz preenchimento de dados 
sobre a propriedade, sobre a 
produção, orienta sobre se-
gurança anota as fichas ca-
dastrais dos funcionários, faz 
checagem de pessoas e veí-
culos. O objetivo é reduzir os 
índices de criminalidade no 
campo”, comenta.

Os dados vão para um 
cadastro da polícia. A fazenda 
é “georreferenciada” e recebe 
uma placa de identificação 
com um número “exclusi-
vo” para ela. Já os produtores 
passam a integrar um grupo 
de mensagens para agilizar o 
acionamento da polícia em 
ocorrências. “Esse aciona-
mento é simples, feito por 
grupo de WhatsApp. Já cria-
mos 5 grupos de WhatsApp 
com produtores da região”, 
reforça.

88.420 contribuintes idosos 
acima de 80 anos, 646.111 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, 47.170 contribuintes 
com alguma deficiência física 
ou mental ou doença grave e 
346.793 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério. Foram contem-
plados ainda 2.856.513 con-
tribuintes não prioritários 
que entregaram a declaração 
até o dia 28 de março.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pá-
gina da Receita Federal na 

AGRONEGÓCIO 

Estado nunca havia registrado tanta antecipação nas comercializações do grão 

Agricultores já vendem soja que
só vai ser colhida daqui 2 anos
DA REPORTAGEM

Resta pouca soja dispo-
nível para venda em Mato 
Grosso. No estado que mais 
produz o grão no Brasil, 
praticamente 96% da safra 
colhida este ano já foram ne-
gociados. Volume superior 
ao registrado nesta mesma 
época do ano passado, 84%. 
A antecipação mais expres-
siva também é vista na safra 
que será plantada a partir do 
dia 15 de setembro no estado. 
Quase 47% da oleaginosa que 
deve ser produzida no ciclo 
2020/21 já foram vendidos, 
contra 23% em igual período 
do ano passado. O cenário 
indica a demanda consisten-
te pelo grão e o olhar atento 
dos agricultores às oportuni-
dades que surgem no merca-
do.

O que mais chama a 
atenção, no entanto, não é 
ritmo acelerado das ven-
das... mas a precocidade na 
realização de negócios da 
temporada 2021/22. Sim, já 
há relatos em Mato Grosso 
de agricultores que começa-
ram a comercializar o grão 
que só vai ser colhido daqui 
a dois anos! Essa antecipação 
é inédita no estado. Normal-
mente as primeiras vendas 
de uma safra são registradas 
no mês de dezembro, cerca 
de 10 meses antes do início 
do cultivo. Desta vez, a nego-
ciação é feita cerca de 15 me-
ses antes do sinal verde para 
o plantio.

Responsável pela área 

de agricultura no Imea, Mar-
cel Durigon explica o atual 
cenário. “A gente acredita que 
o Dólar neste patamar eleva-
do, em torno de R$ 5,20/R$ 
5,30, acaba levando a saca de 
soja aqui em Mato Grosso e 
aqui no Brasil a patamares 
altos. Somado a isso, tem a 
relação de oferta e demanda 
com a quebra de safra dos 
Estados Unidos no ano pas-
sado – que acabou auxilian-
do as nossas exportações este 
ano – bem como o esmaga-
mento no mercado interno 
que está aquecido. Ou seja, 
são vários fatores que levam 
a negociações lá na frente. O 
mercado acaba querendo se 
antecipar mais para ter segu-
rança sobre a matéria-prima 
que vai abastecer a indústria 
processadora, até mesmo 
aquelas de fora do Brasil. E 
Mato Grosso, por ser respon-
sável por 10% da soja mun-
dial, acaba sendo sempre o 
foco. Logo, essa precocidade 
é estranha para o histórico, 
mas é interessante para o 
produtor”, analisa.

Por enquanto o Imea 
ainda não tem balanço sobre 
o volume já negociado para a 
safra 2021/22 e – consequen-
temente – ainda não tem 
como traçar o preço médio 
desta comercialização. “O 
que a gente vem perceben-
do é que não são em todas 
as regiões que estão rodando 
os negócios da safra 2021/22. 
São realmente negócios pon-
tuais, em algumas regiões e 
empresas, a preços bem di-

INÉDITO | Primeiras negociações envolvendo produção da safra 2021/22 foram confirmadas pelo Imea
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ferenciados. Como ainda está 
muito cedo, cada empresa 
acaba negociando um valor 
com o produtor, dependen-
do se a operação é em barter 

(troca de grãos por insumos) 
ou se não é. O que a gente vê 
é que nessa venda a prazo, 
logicamente os preços são 
um pouco menos que o os 

Do total de 60 bancadas de 
hidroponia, 30 vão ficar va-
zias até o fim da pandemia. 
Enquanto isso, ele aposta em 
outros cultivos na tentativa 
de sair do vermelho.

“Estou plantando 2,8 
mil pés de pimentão e 5 mil 
pés de couve. A expectativa é 
já começar a produção daqui 
a 40 dias. Plantei para ter um 
escape, não produzir só fo-
lhas para ver se melhoram as 
coisas. Vamos acreditar que 
até o final do ano acaba isso e 
que em 2021 a gente consiga 
conquistar o que não conse-
guimos em 2020.

Segundo o agrônomo 
da Empaer, Kênio Noguei-
ra, a falta de plantio deve 
trazer ainda mais prejuízos. 
“Quando você tem um solo 
produtivo, como era o caso 

internet. Na consulta à página 
da Receita, no Portal e-CAC, 
é possível acessar o serviço 
Meu Imposto de Renda e ver 
se há inconsistências de da-
dos identificadas pelo pro-
cessamento. Nesta hipótese, 
o contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declaração 
retificadora. A Receita dis-
ponibiliza, ainda, aplicativo 
para tablets e smartphones 
que facilita consulta às de-
clarações do IRPF e situação 
cadastral no CPF. Com ele 

é possível consultar direta-
mente nas bases da Receita 
Federal informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF. A 
restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer 
o resgate nesse prazo, deve-
rá fazer requerimento por 
meio da internet, median-
te o Formulário Eletrônico 
- Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no Portal e-CAC, no serviço 
Meu Imposto de Renda.

do solo do Roberto e você 
deixa de produzir, a pri-
meira coisa que vêm são as 
plantas daninhas. Com isso 

ele vai ter problemas lá na 
frente, quando ele voltar a 
cultivar. Vai gastar mais para 
produzir nesse solo”.

preços atuais, embora este-
jam próximos aos valores de 
negociação da safra 2020/21”, 
comenta.

A orientação é para que 

o agricultor faça as contas e 
fique atento ao câmbio na 
hora de decidir se vale ou 
não a pena negociar a produ-
ção com tanta antecedência.



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 

VENDAS

Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte a 
laser, com experiência e conhecimento em 
AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiência 
em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com experiência 
com almoxarifado / estoque e recebimento de 
mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio período, 
conhecimento em informática básica;
5-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em conta-
bilidade ou cursando ensino superior    em 
contabilidade, com experiência; 
8- Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento; 
9-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com experiência;
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 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – 
e-mail: rh@adestec.org.br 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da 
Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notifi cados ALEXANDRE JOSÉ GOLDANI, 
ADOLFO SCHIEFFER e VALDIR TODESCHINI, ora apontados como antigos 
CONFRONTANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 23829, em que se requer a retifi cação de 
matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imó-
vel rural situado no lugar denominado Atlântica, com área total de 365,00 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 216, Livro 02, deste 
C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Atílio Elias Rovaris, o qual CON-
FRONTA com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notifi cados. Fica 
Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTI-
FICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, 
nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos li-
mites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo 
§ 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova Ubiratã - MT, em 14 de julho de 2020. 

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

REMI MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ 
06.215.907/0001-54, instalada na Rua dos Manacás, nº 
842, Setor Industrial Sul, Sinop-MT, torna público que re-
quereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-
TE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação 
para atividades de fabricação de outras máquinas e equi-
pamentos de uso geral não especifi cados anteriormente 
anteriormente, peças e acessórios. 

ABCN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 
04.404.050/0001-95, localizada na Av. Vitória, nº 946, 
Centro, município de Ipiranga do Norte (MT) torna público 
que requereu junto a SEMA/MT – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente a Renovação da LO para a atividade 
de “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

E. F. DOS SANTOS - ME, CNPJ 07.817.209/0001-91, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a LP/LI/LO da área ampliada para atividades de Benefi cia-
mento de arroz / Atividades de pós-colheita / Fabricação 
de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho / 
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com 
atividade de fracionamento e acondicionamento Associa-
da / Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas 
não especifi cadas anteriormente / Comércio atacadista de 
cereais e leguminosas benefi ciados / Depósitos de merca-
dorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
-móveis, localizada na Rua Turmalinas, N 1254, Industrial 
1 Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

THAIS FELINI EIRELI, inscrito no CNPJ n° 
17.834.681/0001-96, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-
-MT a Licença de Operação (LO) para Atividades médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares. Localizada na Avenida Brasil, n° 2174, 
Edifício Alliance, 1° andar, sala 101, Centro, Município de 
Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

SOUZA E SESTUNPF LTDA - ME, CNPJ 37.415.745/0001-
21, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade de Comércio va-
rejista de vidros, localizada na Rua Mario Spinelli, N 2238, 
Bela Vista, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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Campo Novo do Parecis-MT, 22 de julho de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2020

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Tarcísio Nascimento da Silva

Pregoeiro

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 045/2020, 

destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

combustível óleo diesel S10, visando atender a demanda da frota 

municipal nos abastecimentos dos veículos e maquinários, realizados no 

posto avançado do pátio da Prefeitura Municipal de Campo Novo Do 

Parecis/MT, ficou FRACASSADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 003/2020 
– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa 
Especializada em obras e serviços de engenharia para Micro 
Revestimento em Diversas Ruas no Perímetro Urbano do Município de 
Ipiranga do Norte – MT, conforme Repasse n.º 893678/2019/MDR/CAIXA 
firmado entre o Município de Ipiranga do Norte e a União Federal”, obteve-
se o seguinte resultado: A empresa: THAIS SALTON GNOATO - EPP, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 
17.254.689/0001-83, com sede na Rua das Turmalinas, n.° 1983, Sala 1, 
Bairro Loteamento Industrial, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-
000, vencedora da presente licitação com valor global de R$ 320.930,84 
(Trezentos e Vinte Mil, Novecentos e Trinta Reais e Oitenta e Quatro 
Centavos). Ipiranga do Norte/MT, 22 de Julho de 2020.

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

AVISO DE ERRATA DE RESULTADO
CRED N° 007/2020 - INEX N° 007/2020

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado da referida 
licitação, tendo como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas ou 
pessoas físicas para a prestação de serviços médicos especializados 
visando a realização de perícias médicas para concessão de benefícios 
previdenciário, a qual foi julgada deserta nesta data.
Nova Mutum – MT, 17 de julho de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum/MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Julho 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preço para futura aquisição de 
máquinas e lavar louça com serviço de instalação, treinamento e 
manutenção fornecidos pela empresa contratada e materiais utilizados 
nas lavagens das quais foram vencedoras as empresas: Itens 830782, 
832250,  832251,  INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS E IRELI  i nsc r i ta  no  CNPJ sob  o  número 
21.286.632/0001-33 no valor de R$ 62.445,50.

O Município de Nova Mutum-MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 7 de Julho 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits de alimentação 
escolar para atender alunos no período da pandemia do coronavírus. Das 
quais foram vencedoras as empresas: Itens 823715, 829283, 829313, 
829396, 829408, 829466, 831195, 831200, 831202, 831203, 831205, 
837504, RICARDO VICENTE SOHN-ME inscrita no CNPJ sob o número 
08.117.493/0001-56 no valor de R$ 729.356,60; Itens 820228, 829284, 
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 153.000,00. 
Foram fracassados os itens: 833011.

Nova Mutum - MT, 22 de Julho de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

Nova Mutum/MT, 07 de Julho de 2020. 

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Prefeito Municipal

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Ari Genézio Lafin

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 
PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS E TABLETS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A 
INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE (INFORMATIZA APS) DE SORRISO MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 23/07/2020 até as 08:00 horas do dia 05/08/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 05/08/2020 
as 11:00 horas (horário de Brasília). 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 ou 
através do site www.bllcompras.org.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 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DO PREGÃO ELETRONICO N° 013/2020
AVISO DE CANCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 
Termo de Referência torna público o cancelamento do procedimento 
licitatório de Pregão Eletrônico nº 013/2020, tendo como objeto o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS SANEANTES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA E DESINFECÇÃO 
MICROBIOLÓGICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA 
DA COVID-19”. 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 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE AGOSTO 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. 065/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E ETANOL 
PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 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

AVISO DE LICITAÇÃO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 01/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E 
PARA REMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT a Empresa CLINICA 
MÉDICA BORSA EIRELI - CNPJ: 37.589.837/0001-28 para o Item 3.1.2 do Termo de 
Referência do Edital 029/2020. Matupá – MT, 22 de julho de 2020.  
RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA – Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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SÃO PAULO

Juanfran diz que não vai
deixar o time em dezembro

CRUZEIRO

Fred cobra R$ 3,3 milhões 
por direitos de imagem

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: getty images

Juanfran diz que não vai deixar o time em dezembro

Fred cobra milhões do Cruzeiro 

Lewis Hamilton recebe de Jean Todt o troféu de campeão 
da F1 em 2015 

DA REPORTAGEM

Juanfran pretende pro-
longar um pouco mais a sua 
trajetória com a camisa do 
São Paulo. Com contrato até 
o fim de dezembro deste ano, 
o lateral-direito afirmou que 
não deixará o clube ao fim de 
seu vínculo. “Eu não vou em-
bora em dezembro”, afirmou 
Juanfran no último episódio 
da série sobre o jogador pro-
duzida pela SPFCTV.

Um dos principais moti-
vos para a declaração do es-
panhol se deve à mudança de 
calendário das competições 
por conta do novo corona-
vírus. Libertadores, Cam-
peonato Brasileiro e Copa 
do Brasil vão terminar entre 
janeiro e fevereiro de 2021. 
Caso Juanfran não estenda 
seu contrato, ele não poderá 
disputar a reta final de ne-
nhuma dessas competições 
no ano que vem. E o desejo 
do jogador é de, pelo menos, 

DA REPORTAGEM

Além do processo que 
move na Justiça do Trabalho 
contra o Cruzeiro, em que 
discute o pagamento de R$ 
71 milhões que lhe considera 
devido, o atacante Fred tam-
bém trava outra batalha ju-
dicial com o clube mineiro, 
cobrando o pagamento de 
direitos de imagem, acorda-
dos em R$ 2,49 milhões, mas 
que se transformaram em R$ 
3.354.726,07 no pedido, por 
causa de multas e juros por 
atraso, além de correções.

O processo foi distribuí-
do em 31 de março, mas só 
teve uma primeira decisão 
em 6 de julho, com comu-
nicação na semana passada 
(15 de julho). A decisão da 19ª 
Vara Cível determinou o pa-
gamento integral do débito 
em três dias ou uma forma 
mais facilitada ao Cruzeiro. 
Além disso, determinou a 
queda do sigilo do processo, 
deferido anteriormente.

Num prazo de 15 dias 
após a comunicação da Justi-
ça, o Cruzeiro poderia ofere-
cer embargos, questionando 
a decisão, ou iniciar o paga-
mento do valor em até seis 

encerrar esses compromis-
sos pelo clube.

Não há, porém, nenhum 
acordo formal até o momen-
to para a permanência do 
lateral-direito. A diretoria de 
futebol, por sua vez, tem fa-
lado publicamente que não 
se preocupa com esse fato, 
pois sabe que a renovação 
por três meses ou mais será 
algo natural. Juanfran é con-
siderado pelo clube um joga-
dor que agrega não só den-
tro de campo como também 
fora dele. Com uma mentali-
dade europeia e com os seus 
35 anos, ele tem contribuído 
com os mais jovens e se tor-
nou titular absoluto do téc-
nico Fernando Diniz.

Contratado em agosto de 
2019, Juanfran tem 26 jogos 
pelo São Paulo e ainda não 
marcou nenhum gol. Na 
quinta-feira, diante do Bra-
gantino, às 19h, no Morumbi, 
pelo Campeonato Paulista, 
ele deve começar jogando.

vezes (com juros de 1% e cor-
reção monetária), mas desde 
que depositasse um sinal de 
30% do valor (R$ 1,2 milhão 
aproximadamente) no início 
do parcelamento. O prazo 
para embargos ainda está 
correndo.

Caso o pagamento não 
seja feito, a Justiça determi-
nou que seja procedida a pe-

DA REPORTAGEM

A frase dita por Lewis Ha-
milton depois do último GP 
da Hungria para criticar a 
falta de uma ação mais efeti-
va e organizada no combate 
ao racismo na Fórmula 1 não 
caiu bem para o presidente 
da Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA), 
Jean Todt. Em Hungaroring, 
o hexacampeão criticou a 
falta de planejamento no ato 
antirracista antes da largada, 
considerado rápido demais e 
sem que todos os pilotos se 
ajoelhassem. 

Todt respondeu a Hamil-
ton e ainda falou sobre a fra-
se “Vidas Negras Importam”, 
grande lema do antirracismo 
na atualidade.

“Hamilton tem uma forte 
sensibilidade para esse pro-
blema. É uma causa querida 
para ele. As pessoas são dife-
rentes. Alguns fazem gestos 
sensacionais, outros lutam 
pela causa em silêncio. Mas 
todos nós queremos que o 
racismo termine. Eu digo 
que a vida importa. De fato, 
vidas importam. Não são 

MANIFESTO

Todt minimiza 
críticas de Hamilton 
a pilotos por não se 
ajoelharem em ato

apenas os negros: ‘Todas as 
vidas são importantes’”, disse 
Todt.

Único piloto negro da 
história da F1, Lewis Hamil-
ton tem usado sempre uma 
camisa com os dizeres “Vidas 
Negras Importam”, enquan-
to seus colegas de pista têm 
vestido uma camisa com a 
frase “Fim ao Racismo”. An-
tes das duas primeiras corri-
das da temporada 2020, em 
Spielberg, 14 dos 20 pilotos 
ficaram de joelhos. Dois dos 
que ficaram de pé, Max Vers-
tappen e Charles Leclerc, 
alegaram que eram contra o 
racismo mas não precisavam 
se ajoelhar para mostrar isso.

Em Hungaroring, Hamil-
ton ainda disparou contra o 
presidente da Associação dos 
Pilotos, o francês Romain 
Grosjean, e disse em alto e 
bom som que o colega “não 
acha isso (os atos antirracis-
tas) importante”. O hexa-
campeão ainda criticou os 
ex-pilotos Jackie Stewart e 
Mario Andretti, que declara-
ram não ver o racismo como 
um problema dentro da Fór-
mula 1.
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Richard chega após destaque no
Flu e oscilação no Corinthians
DA REPORTAGEM

O Athletico confir-
mou nesta segunda-feira a 
contratação do volante Ri-
chard, de 26 anos, empres-
tado pelo Corinthians até 
o final de 2021. Nova opção 
no meio-campo para o téc-
nico Dorival Júnior, o joga-
dor chega após destaque no 
Fluminense e oscilação no 
Corinthians. Ele foi revelado 
pelo Comercial de Ribeirão 
Preto e também tem passa-
gem pelo Atibaia.

O comentarista Paulo 
Vinícius Coelho, o PVC, do 
Grupo Globo, opinou se o 
jogador pode ser um bom 
reforço no Furacão. Richard, 
que mede 1,91m, pode jogar 
de primeiro ou segundo vo-
lante.

“Eu acho o Richard 
muito bom jogador. Ele não 
conseguiu se firmar no Co-
rinthians, talvez pela con-
corrência, mas é um jogador 
que tem muito a ver com a 
maneira como o Athletico 
construiu o seu meio-campo 
nos últimos tempos. O Dori-
val, em teoria, quer um meio 
campista que saiba sair para 
o jogo, ter bom passe, e o Ri-
chard é isso”, disse PVC.

“Um jogador que pas-
sou pelo Atibaia e no Flu-
minense tinha qualidade 
na saída de jogo. Vai ajudar 
muito o Athletico. E vai ficar 
sempre um ponto de inter-
rogação do porquê ele não 
se deu bem no Corinthians, 
talvez pela concorrência ou 
turbulência. O Corinthians 
foi um time difícil de tra-
balhar nos últimos tempos, 
inclusive pelas mudanças de 
técnicos e estilos de jogo. É 
um bom reforço para o Ath-
letico, sim”, completa.

Richard chegou ao Flu-
minense em agosto de 2017 
por empréstimo do Atibaia-
-SP, como parte da negocia-
ção que envolveu a chegada 
de Robinho. Vindo como 
“contrapeso”, acabou se des-
tacando mais que o reforço 
principal, conquistou espaço 
e virou titular da equipe. No 
começo de 2018, o Tricolor 
exerceu o direito de compra, 
adquirindo 50% do jogador.

A estreia pelo Flu foi 
justamente contra o Athle-
tico, pelo Campeonato Bra-
sileiro, na derrota por 3 a 1 
para o Furacão, na Arena da 
Baixada. Naquele jogo, ele 
disputava a sua primeira par-
tida em uma competição de 

Foto: mailson santana

Estreia de Richard no Flu foi justamente contra o Athletico, em 2017 

ATHLETICO | Volante de 26 anos chega emprestado ao Furacão até o final de 2021

nhora e a avaliação dos bens 
do Cruzeiro para garantia da 
execução da determinação 
da Justiça.

O contrato de direitos de 
imagem do atacante foi fei-
to entre Cruzeiro e a Seven 
Sports Empreendimentos e 
Participações LTDA, cujos 
sócios são Fred e o irmão, 
Rodrigo Chaves de Melo. O 

contrato foi assinado em 22 
de dezembro de 2017, an-
tes mesmo da comunicação 
pelo Atlético-MG da rescisão 
de contrato com Fred, um 
dia depois. A proposta ao jo-
gador também chegou antes 
da rescisão no BID, que saiu 
em 18 de dezembro, um dia 
depois da formalização do 
interesse cruzeirense.

primeira divisão na carreira. 
Jogou por 74 minutos até ser 
substituído com câimbras e 
foi elogiado por torcedores 
em redes sociais.

Felipe Siqueira, setoris-
ta do Fluminense, analisou a 
passagem de Richard no Tri-
color carioca. “Ele se destaca 
nos desarmes e pela entre-
ga no campo, mas é tímido 
na saída de bola. Assumiu o 
posto de titular pouco depois 
da chegada. Em 2018, perdeu 
a vaga momentaneamente 
para Airton, mas logo a recu-
perou atuando praticamente 
o ano inteiro como titular 
e despertando interesse do 
Corinthians”.

Depois de sair do Flu-
minense, Richard foi com-
prado pelo Corinthians por 
cerca de R$ 10 milhões no 
fim de 2018 e com um con-
trato de quatro anos. Come-
çou a temporada 2019 como 
titular, mas perdeu espaço 
com os retornos de Gabriel 
e Renê Jr. Com a concorrên-
cia, foi emprestado para o 
Vasco, a pedido de Vanderlei 
Luxemburgo. No cruzmalti-
no, ele disputou 25 jogos em 
seis meses. Richard voltou ao 
Corinthians no início do ano 
depois que o técnico Tiago 

Nunes decidiu que não con-
taria mais com Ralf no elen-
co. A aposta seria em volan-
tes mais versáteis e Richard, 
então, se encaixava no esti-
lo, como explica o repórter 
Marcelo Braga. O setorista 
do Corinthians comenta so-

bre os principais momentos 
do jogador no clube paulista.

“Richard teve seu me-
lhor momento no início de 
2020. Enquanto o colombia-
no Cantillo ainda não estava 
regularizado na CBF, Tiago 
Nunes apostou nele ao lado 

de Camacho para montar o 
meio-campo no início do 
Paulistão. Sua melhor atua-
ção foi numa vitória contra 
o Botafogo-SP, na Arena, em 
jogo em que ele chegou bas-
tante ao ataque e deu até as-
sistência para gol de Boselli”.
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JUÍNA

Casal de idosos é atacado
por abelhas agressivas

SORRISO

Prefeitura sorteia os primeiros
ganhadores do IPTU 2020

AJUDAR NO TRATAMENTO

Campanha arrecada 
doações de máscaras 
de mergulhoFoto: Divulgação

Foto: Polícia civil

Foto: Divulgação

Abelhas atacavam em uma distância de até 50 metros da casa 

Campanha arrecada dinheiro para compra de máscaras de 
mergulho em MT 

Sorteio foi feito ontem pela manhã 

DA REPORTAGEM

Um casal de idosos foi 
atacado por um enxame de 
abelhas africanas na casa 
deles na terça (21) em Juí-
na. De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, a rua onde o 
ataque ocorreu teve que ser 
interditada por segurança 
enquanto as colmeias eram 
retiradas.

Os dois idosos, que têm 
mais de 65 anos, tiveram 
ferimentos leves e ficaram 
dentro de casa enquanto os 
bombeiros não chegavam. O 
caso foi registrado no setor 
industrial de Juína.

As abelhas, em grande 
número, se instalaram no 
forro da casa. Os militares ti-
veram que abrir a lateral do 
forro para conseguir retirar 
os insetos. De acordo com os 
bombeiros, as abelhas esta-
vam muito agressivas e, por 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
sorteou ontem pela manhã 
(22) os 3 primeiros prêmios 
do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) de 
2020. O sorteio foi realizado 
no Paço Municipal e totali-
zou R$ 74 mil. Os primeiros 
munícipes contemplados 
foram: o 1º prêmio de R$ 30 
mil para impressão online 
foi para Elizandro Luiz de 
Campos, do bairro Jardim 
Califórnia; o 2º prêmio de 
R$ 30 mil para pagamento 
em cota única foi para Car-
los José Cardoso, do bair-
ro Novo Horizonte III; e o 
3º prêmio, no valor de R$ 
14 mil para pagamento em 
cota única ou para a opção 
parcelada, foi para Carlos 
Sílvio Kracieski, do bairro 
Village.

Além destes três prê-
mios, será sorteado, durante 
quatro meses, o valor de R$ 
14 mil para os contribuin-
tes que optarem pelo paga-
mento parcelado do impos-
to (2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas). O 
oitavo prêmio, no valor de 
R$ 30 mil, será disputado 
por todos os contribuintes 
que estiverem em dia com o 
pagamento do imposto.

DA REPORTAGEM

Uma campanha está ar-
recadando máscaras de mer-
gulho para pacientes interna-
dos com o novo coronavírus 
no estado. A iniciativa come-
çou em Rondonópolis, mas 
se estendeu por todo o esta-
do. Os fisioterapeutas Ramon 
Tazoniero e Valentina Ber-
nardi estão na linha de fren-
te do combate à Covid-19 e 
afirmam que as máscaras de 
mergulho podem ser uma 
alternativa importante para 
pacientes com dificuldades 
para respirar. 

“O paciente quando 
chega na UTI ele apresenta 
desconfortos leves e quedas 
da saturação, do nível de oxi-
gênio no sangue”, explicou 
Ramon.

Ligadas a um respira-
dor, as máscaras podem aju-
dar a estabilizar os pacientes 
em leitos semi intensivos, 
evitando que eles sejam in-
tubados e ocupem um leito 
de Unidade de Terapia Inten-

siva (UTI). “Temos estudos 
que trazem que em pacientes 
com Covid-19, temos uma 
média de 15 dias de interna-
ção com o paciente intubado. 
Com a máscara, conseguimos 
reverter isso em 24 ou 48 ho-
ras e liberar essa vaga”, disse 
Valentina. Foi levando isso 
em consideração e avalian-
do estudos e testes feitos por 
outros países que mostraram 
a eficiência do acessório, que 
os fisioterapeutas de todo o 
estado se uniram e criaram 
uma campanha de arrecada-
ção. Segundo eles, são aceitas 
máscaras usadas ou doações 
em dinheiro para comprar os 
equipamentos novos. A arre-
cadação está sendo feita por 
meio de uma vaquinha onli-
ne. Somente para Rondonó-
polis, um dos lugares mais 
afetados pelo vírus no esta-
do, a expectativa é conseguir 
40 máscaras de mergulho. Os 
acessórios serão distribuídos 
em três hospitais do muni-
cípio que atendem pacientes 
com o novo coronavírus.

DA REPORTAGEM

Economizar na hora das 
compras é um dos principais 
objetivos de todo consumi-
dor. E foi pensando em faci-
litar o dia a dia dessas pessoas 
que a Secretaria de Fazenda 
(Sefaz), em parceria com a 
Empresa Mato-grossense de 
Tecnologia da Informação 
(MTI), criou e disponibilizou 
o serviço “Menor Preço”, vin-
culado o Programa Nota MT. 

A ferramenta permite que 
os usuários avaliem os valo-
res praticados por cerca de 
100 mil estabelecimentos 
comerciais mato-grossenses.

Para utilizar a ferramenta 
é preciso ser cadastrado no 
Programa MT. O registro 
pode ser feito pelo site ou 
pelo aplicativo disponível 
para dispositivos móveis. De 
acordo com a Sefaz, o acesso 
ao Menor Preço não é vincu-
lado aos sorteios do Progra-
ma Nota MT. 

Sendo assim, aqueles usu-
ários que não quiserem par-
ticipar dos concursos podem 
fazer o cadastro no Nota MT 
apenas para utilizar a pes-
quisa de preço.

No Menor Preço, o consu-
midor pode pesquisar o valor 
de qualquer tipo de produ-
to. Combustíveis, produtos 

alimentícios, equipamentos 
eletrônicos, móveis, artigos 
para casa, vestuário e calça-
dos são alguns dos produtos 
que podem ser pesquisados. 
O resultado mostrado é obti-
do das notas fiscais emitidas 
pelos estabelecimentos co-
merciais, com ou sem infor-
mação do CPF na nota.

Ao fazer a pesquisa de pre-
ço o usuário deve informar a 
descrição do produto ou fa-
zer a leitura, com a câmera 
do celular, do código de bar-
ras. Alguns parâmetros de 
busca são disponibilizados 
para auxiliar o consumidor 
como: palavras chaves, mu-
nicípio (localização), perío-
do em dias e valor máximo 
e mínimo.

No caso do período, por 
exemplo, o usuário pode in-
formar se quer buscar os va-
lores das últimas 24 horas ou 
dos últimos 30 dias.

Utilizando a geolocaliza-
ção e raio de busca, dispo-
nível apenas no aplicativo 
de celular, o Menor Preço 
fornece a localização exata 
do usuário, acompanhada de 
raio de distância para a pro-
cura de estabelecimentos. 
Nesse caso, são pesquisadas 
as notas fiscais dos estabele-
cimentos que estejam dentro 
da distância determinada em 

Foto: assessoria/seFaz

Ferramenta permite que usuários avaliem valores praticados

Novo serviço da Nota MT
facilita vida do consumidor
MENOR PREÇO | Consumidor pode buscar preços de produtos por localização e dia

De acordo com dados 
do Departamento de Tri-
butação, foram arrecadados 
R$ 15.663.781,50 o que cor-
responde a 54,53% do total 
projetado para este ano, que 
é de R$ 28.779.821,64.

Para quem ainda não 

isso, a rua teve que ser inter-
ditada. As abelhas atacavam 
em uma distância de até 50 
metros da casa.

Os militares colocaram 
equipamentos de segurança 
e contaram com a ajuda de 
um apicultor da cidade para 

capturar os insetos. A opera-
ção levou três horas até que 
toda colmeia fosse retirada 
do forro da residência.

relação à geolocalização do 
cidadão.

Os resultados encontra-
dos são ordenados com base 
no menor preço, similarida-
de da palavra chave com o 
produto, venda mais recente 
e localização do cidadão e do 
estabelecimento. Com isso, 
o consumidor poderá visua-
lizar na lista ou no mapa os 
valores com detalhamento 
do endereço do comércio e 
horário da última venda.

“O Menor Preço considera 
a descrição de nota, ou códi-
go de barras informado na 
nota fiscal. O preenchimento 
dessas informações é de res-
ponsabilidade do estabele-
cimento, podendo dificultar 
a busca caso a descrição do 
produto comercializado es-
teja incorreta ou incomple-
ta”, explica o superintenden-
te de TI da Sefaz e analista da 
MTI, Ricardo Crudo.

Crudo ressalta ainda que o 
Menor Preço atualiza as in-
formações dos valores pra-
ticados no mercado a cada 
24 horas, durante o período 
da noite, buscando os dados 
das notas fiscais transmitidas 
e aprovadas pela Sefaz. “Para 
a pesquisa, é considerada a 
última venda de cada estabe-
lecimento para aquele pro-
duto disponível na base. Ou 

imprimiu a guia, basta aces-
sar o site da Prefeitura e 
gerar o documento, ou en-
tão retirar pessoalmente 
no Paço Municipal, no De-
partamento de Tributação. 
Outros locais que permitem 
a impressão do documento 

são o Centro de Eventos Ari 
José Riedi, o Ganha Tempo, 
e a Sala do Cidadão, na Zona 
Leste. Nas subprefeituras 
dos distritos de Boa Espe-
rança e Primavera, também 
é possível imprimir a guia 
do IPTU.

seja, há um atraso de até um 
dia entre a venda de um pro-
duto e que esse valor esteja 
disponível para a pesquisa”.

É importante destacar que 
a Secretaria de Fazenda, por 
meio do Menor Preço, ape-

nas divulga o valor dos pro-
dutos e mercadorias com 
base nas notas fiscais. Não 
há estímulo de consumo, in-
dicação de qualidade ou de 
estabelecimento comercial. 
Além disso, pela legislação, 

não há obrigação do esta-
belecimento em praticar o 
valor exibido pela consulta. 
Cabe ao cidadão utilizar as 
informações disponibiliza-
das para avaliar as melhores 
opções para sua compra.
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