
SINOP

Coleta
mecanizada
de lixo
em Sinop

Inovação com
produção
artesanal de
milk-shake

A Prefeitura de Sinop deu 
início na mudança do sistema 
de coleta de lixo, trocando a 
forma manual pela automati-
zada, moderna e muito mais 
segura. A coleta automatizada 
consiste em um caminhão 
equipado para coletar os 
resíduos acondicionados em 
contêineres de lixo, de forma 
mais efi ciente e ambiental-
mente correta.            Página  - 4

Cremoso, saboroso e geladinho. 
Bebidas refrescantes têm ganhado 
cada vez mais espaço para driblar 
o calor mato-grossense. É também 
uma excelente opção de sobreme-
sa e, para muitos, momentos de 
lazer.                                 Página  - 2

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

PALMEIRAS

PRODUTORES RURAIS

Gómez deve
solicitar
liberação

Assistência
técnica
melhora
tomada
de decisão

O Palmeiras tem até hoje 
para regularizar o contrato de 
Gustavo Gómez e inscrevê-lo 
para o mata-mata do Paulis-
tão. A negociação, porém, está 
emperrada por divergências 
fi nanceiras do acordo fi rmado 
entre as partes e pode acabar 
melando.
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Há produtores rurais que 
herdam o conhecimento do 
campo com a sucessão familiar 
e há aqueles como o Ari Antônio 
Soares que, em 2016, decidiu 
trocar a profi ssão de operador 
de máquinas para empreender 
na cadeia produtiva do leite.
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DIVULGAÇÃO

SEMEC

As escolas e Cemeis de Sorriso então pedindo para que os pais não levem as crianças até 
as unidades para entrega e retirada dos materiais escolares. A secretária de Educação 
disse que os pais têm comparecido às unidades escolares para a retirada dos materiais.
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ADESÃO

92% das famílias de Sorriso estão
retirando os materiais nas escolas
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Notou que a maioria das pessoas estava de 
máscara e que nunca havia lhe passado pe-
los pensamentos usar tal proteção. Afinal era 
desembargador, estava acima dos juízes

Os indicadores mais recentes sugerem que o pior 
momento para a atividade econômica ficou para trás. 
Após a vertiginosa queda entre março e abril, resultante 
das medidas sanitárias de combate à pandemia, há uma 
recuperação palpável que parece continuar na entrada 
deste terceiro trimestre.

Consumo, produção industrial e movimento nas 
cidades mostram dinamismo suficiente para mitigar as 
expectativas mais pessimistas para o desempenho do 
Produto Interno Bruto neste ano. Se, no auge da cri-
se, algumas projeções chegaram a apontar retração da 
economia na casa dos 10%, hoje já se espera uma queda 
mais próxima de ainda alarmantes 5%.

Tamanha volatilidade em poucas semanas é evi-
dência da gravidade da crise e de suas ramificações para 
todo o tecido econômico e social. Entretanto a rapidez 
da melhora nas estimativas tampouco deixa de ser sur-
preendente.

Para tanto contribuem decisivamente as políticas 
públicas, em especial o auxílio temporário de R$ 600 
mensais direcionado aos grupos mais vulneráveis da 
sociedade. A pesquisa do IBGE que visa medir o im-
pacto da Covid-19 em diferentes dimensões confirma a 
importância do programa.

Receberam algum tipo de benefício governamen-
tal em junho nada menos que 43% dos domicílios bra-
sileiros, abrangendo quase a metade da população. Nos 
lares mais pobres, justamente os mais afetados pelo 
colapso da atividade, o alcance passa dos 80%.Como so-
lução emergencial, a manutenção do poder de compra 
facilita um retorno mais rápido do consumo conforme 
as medidas de distanciamento social vão sendo relaxa-
das —daí o progresso observado nas últimas semanas.

Numa perspectiva de mais longo prazo, porém, a 
fragilidade permanece. Nem todos os empregos serão 
recuperados, com riscos em especial para os de menor 
qualificação, mais vulneráveis às transformações lega-
das pela pandemia.

Nesse sentido, será política e economicamente es-
pinhosa a redução dos auxílios emergenciais nos pró-
ximos meses. As projeções para o crescimento em 2021 
permanecem tímidas —a alta esperada, em torno de 
3,5%, mostra-se insuficiente para recuperar o nível de 
atividade do final do ano passado.A crise consolidou a 
compreensão da importância de transferências diretas 
de renda. A possibilidade de convertê-las em algo mais 
permanente, mesmo que em valores menores, certa-
mente será explorada em vários países.

No Brasil, que padece de elevada dívida pública e 
baixo dinamismo econômico, cumpre rever as estrutu-
ras de impostos e gastos de modo a abrir espaço para 
uma ação social mais decisiva e eficaz.

Editorial

Auxílio vital

Ranking dos Políticos - Facebook

APELO POR
REABERTURA
O presidente do Sindicato dos Estabele-

cimentos de Ensino de Mato Grosso (Sinepe), 
Gelson Menegatti, traçou um quadro dra-
mático da situação das unidades no Estado. 
Com evasão de 39% e inadimplência de 44%, 
as escolas não estão conseguindo sobrevi-
ver à crise pandêmica. “Está muito crítica 
a situação, muito difícil. Se as escolas não 
abrirem, além das 10 que já fecharam no 
interior e mais 15 na Região Metropolitana, 
vamos ter três vezes mais esse número de 
fechamento”, afirmou Menegatti. “Temos 
que reabrir urgentemente”.

VAIDADE E
ARROGÂNCIA
Em um vídeo divulgado em suas redes so-

ciais, o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinhei-
ro não poupou críticas ao governador Mauro 
Mendes, a quem ele considera uma pessoa 
cheia de “vaidades e arrogância”. Emanuel 
recorreu a episódios polêmicos em que Men-
des esteve envolvido nesta semana e em que 
suas declarações geraram repúdio por al-
guns segmentos e setores da sociedade. “Em 
uma semana, governador, o senhor agrediu, 
ofendeu cinco ou seis setores da sociedade”, 
disparou o prefeito.

PLEITO AO
SENADO
Mesmo tendo o nome avalizado pelos De-

mocratas em março deste ano, para disputar 
a eleição suplementar ao Senado, o ex-go-
vernador Júlio Campos admitiu que o cená-
rio pode mudar para o processo eleitoral que 
foi adiado para novembro. Segundo ele, uma 
nova reunião da sigla deve ocorrer nos pró-
ximos meses, quando for deflagrada o início 
do processo eleitoral. Nos bastidores, é sabi-
do que Júlio não tem o total apoio do gover-
nador Mauro Mendes, que tem preferência 
pelo vice-governador Otaviano Pivetta e até 
pelo atual senador tampão Carlos Fávaro.Crédito: Reprodução/Facebook

IMAGEM DO DIA

“Nem todos os empregos serão recuperados, 
com riscos em especial para os de menor qua-
lificação, mais vulneráveis às transformações 
legadas pela pandemia

“

Era um sábado como outro qualquer na 
vida do desembargador. Praia e sol, resol-
veu caminhar. Ficou surpreso com tantas 
pessoas, com a beleza das corredoras de 
fim de semana.

Até tentou acompanhar algumas, para 
quem sabe tentar flertar, mas a idade, so-
mada à imensa barriga (pança), foram 
obstáculos impeditivos para executar seu 
plano.

Notou que a maioria das pessoas es-
tava de máscara e que nunca havia lhe 
passado pelos pensamentos usar tal pro-
teção. Afinal era desembargador, estava 
acima dos juízes. Se considera um into-
cável.Em sua caminha, o desembargador 
encontro dois guardas civis, responsáveis 
pela segurança e cumprimentos das leis 
municipais, que o avisaram que na praia 
se deve usar máscara. Indignado, este 
responde:

“(Desembargador) O senhor sabe com 
que está falando?”;

“(Guarda Civil) Sim, com uma pessoa 
que descumpre as leis!”;

“(Desembargador) Saiba que sou um 
jurista, aquele que interpreta e julga se 
uma lei é justa e vale para um caso ou ou-
tro, então logo a lei é o interesse do mais 
forte”.

“(Guarda Civil) Em primeiro lugar, 
acho que não entendi. Está dizendo que 
a justiça tendo ao mais forte, no seu caso 
ela está ao lado do senhor?”

“(Desembargador) Sim, é isso. Você 
sabe que as leis podem ser democráticas, 
e outras ditatoriais, e tem aquelas que são 
aristocráticas”.

“(Guarda Civil) Entendo que existem 
variações para esta ou aquela lei”.

“(Desembargador) Logo, a classe mais 

forte, em cada sociedade é aquela que 
controla as leis, e assim regula seu gover-
no?

“(Guarda Civil) Concordo”.
“(Desembargador) Assim, cada gover-

no cria leis para sua melhor governança 
e manutenção de seu poder. As leis demo-
cráticas se aplicam a governos democrá-
ticas, leis ditatoriais, as ditaduras, e uma 
vez que classe que controla as leis declare 
o que é justo, para si mesma e depois para 
os governos. Declarando injusto aquele 
que viola as leis. Aqui segue a lógica, a lei é 
o interesse do mais forte, e isso se aplica a 
todas sociedades”.

“(Guarda Civil) Deixa-me analisar o que 
me disse. Entendo que a justiça é algo bom, 
mas você me fala as leis são os interesses 
dos mais fortes, e isso é justiça, ou o que 
seja justo. Lhe pergunto, é justo obedecer 
às leis?”

“(Desembargador) Sim, julgo justo”.
“(Guarda Civil) Mas aquele que julga 

essa ou aquela lei, pode errar e se enga-
nar?”

“(Desembargador) Obvio, todos pode-
mos errar”.

“(Guarda Civil) Sendo assim, o senhor 
será autuado! Por que estamos em uma de-
mocracia, então as leis são democráticas, 
e se a lei é a conveniência do mais forte, 
logo o poder pertence a população, e não a 
uma casta de juízes que se pensam acima 
da lei”.

Dito isso o desembargador perdeu a 
cabeça e tentou agredir os guardas civis, 
sendo contido a força e algemado. Tendo a 
ação filmada e compartilhada nos meios 
midiáticos, revelando a face hipócrita do 
juiz.

Sócrates: “Quem melhor conhece a ver-
dade é mais capaz de mentir”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: diá-
logo sobre justiça

Entre o sossego e a comunicação
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e não têm a menor paciência para espe-
rar que a outra pessoa veja e responda.

Sequências de inconvenientes men-
sagens tentando chamar a atenção, 

textos “despeja-
dos” aos montes, 
seguidos de inter-
rogações cobran-
do uma reposta, 
chamadas de voz 
como forma de 
“apressar” o in-
terlocutor e por aí 
vai.

Esse tipo de 
coisa é fora da 

realidade. Use o comunicador e espere 
que a pessoa responda. Se a conversa é 
tão urgente assim e você viu que o ca-
marada não respondeu, tenha educação 
e busque outra forma de contato, afinal, 
com tanta tecnologia disponível, às ve-
zes o melhor é recorrer ao bom e velho 
telefone ou, em situações mais extre-
mas, bater na porta da pessoa...

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

A forma com que algumas pessoas se relacionam com o 
WhatsApp me faz ter vontade de abandonar o comunicador e 
utilizar apenas meios mais, digamos, tradicionais de comuni-
cação. Só não toco essa ideia em frente por conta do transtor-
no que isso vai causar para meus contatos “civilizados”. Mas 
que dá vontade, ah, isso dá!

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

POR  LEANDRO CARECA
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O WhatsApp é, sem dúvidas, uma 
das mais expressivas ferramentas de 
comunicação de todos os tempos, não 
necessariamente por seus recursos, 
mas pela le-
gião de usu-
ários que 
tornou o apli-
cativo prati-
camente um 
“padrão” no 
que diz res-
peito à comu-
nicação ins-
tantânea.

Acontece 
que, como já abordei várias vezes por 
aqui, pessoas de diferentes perfis pas-
saram a usar a mesma plataforma e, 
tratando o recurso com níveis diferen-
tes de prioridade, a não se “entender” no 
que diz respeito ao tempo de resposta 
das mensagens.

Eu estou no grupo que tenta respon-
der o mais rápido possível, até mesmo 
pelo fato de usar o software em todas as 
atividades profissionais que atuo, mas 
sem me tornar “escravo” do celular, afi-
nal preciso dedicar tempo e atenção à 
uma infinidade de coisas, além, é claro, 
de reservar algum tempo para a família.

Algumas pessoas simplesmente 
fazem questão de não entender que os 
demais não vivem em função do “zap”, 

EDUARDO FACIROLLI

O prefeito de Alto Taquari, Fabio Garbugio (PDT), 46 anos, morreu domingo 
(26) vítima da Covid-19. A morte dele foi confirmada pelo secretário de Saúde, 
Michel Souza, e também pelo vice-prefeito, Marco Julie. Garbugio tinha hi-
pertensão e começou a sentir os primeiros sintomas há oito dias. Ele estava 
internado em um hospital particular em Goiânia. O prefeito teve os primeiros 
sintomas no dia 18. Na terça (21), decidiu procurar ajuda médica e já começou 
a tomar medicamentos. Na quinta (23) a mulher dele, Silvana Scutti Garbugio, 
também começou a passar mal.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo de Mato 
Grosso entrou com ação 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), para que não 
seja obrigado a efetuar pa-
gamento de um “auxílio 
emergencial” de R$ 1,1 mil 
aos professores concursa-
dos que estão na expectati-
va de ser contratados pelo 
Estado.

A Assembleia Legislati-
va havia promulgado uma 
lei que cria o auxílio aos 
professores da “categoria 
V”, que não chegaram a ser 
contratados por conta da 
suspensão das aulas decor-
rente da pandemia. Mas se-
gundo a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), essa cate-
goria não existe. 

“Além de criar o auxí-
lio emergencial e impor 
ao Poder Executivo o seu 
imediato pagamento, a Lei 
nº 11.157/2020 determina o 
seu pagamento a uma classe 
de professores (professores 
da categoria V) inexistente 
na estrutura de carreira de 
professores da educação 
estadual, conforme se de-
preende da documentação 
anexa. Desse modo, a fim 
de justificar o pagamento 
do auxílio emergencial, há a 
tentativa de criação de uma 
classe na carreira de profes-
sores na carreira de profes-
sor na educação básica”, diz 
trecho da ação.

Na visão da PGE a lei pro-
mulgada pela ALMT criou 
uma nova classe de profes-
sores para o serviço público 
que se entende ser incons-
titucional.  Outra irregulari-

INCONSTITUCIONAL | Objetivo é não pagar auxílio emergencial a classe de professores que não existe

Ao todo são 11.776 professores aptos para contratação

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Projeto concede 
incentivos fiscais a 
empresas que garantam 
emprego a mulheres 
vítimas de abuso

A propositura foi idealizada por advogada membro da 
Comissão da Mulher 

Comissão mista vai discutir sistema tributário 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva analisa o projeto de lei 
637/2020 que concede in-
centivos fiscais a empresas 
que contratarem mulheres 
vítimas de violência domés-
tica e familiar, diminuindo 
3% do Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) às que preencher 
entre 2% e 5% de seus cargos 
por mulheres que passaram 
por esses abusos. As empresas 
ainda devem ficar isentas do 
pagamento de IPVA.

A proposta, apresentada 
pelo deputado Romoaldo Jú-
nior (MDB), e idealizada pela 
advogada Deise Cristina Sa-
nábria Carvalho, além de cha-
mar a atenção de empresários 
e a própria sociedade para 
esse tipo de crime, visa gerar 
oportunidades para a mulher 
no mercado de trabalho.

De acordo com medi-
da, a empresa que contratar 
mulheres nessas condições, 
receberá um selo com o título 
“Empresa Amiga da Mulher”, 
para gerar a publicidade, de-
monstrando o apoio à causa. 
O benefício será concedido 
desde que a violência sofrida 
pela trabalhadora possa ser 
comprovada por documen-
tos e apresentação de medi-
da protetiva de urgência. “Os 
incentivos fiscais irão possi-
bilitar maior número de con-
tratações e contribuir para 
o retorno dessas vítimas ao 
mercado de trabalho”, defen-
deu Romoaldo ao ressaltar 
que com a aprovação da Lei 
Maria da Penha, o Brasil deu 
um passo importante para 
diminuir a violência contra 
a mulher, entretanto a reali-

dade ainda é perturbadora e 
inaceitável. A advogada Deise 
Cristina, membro da Comis-
são da Mulher da Associação 
Brasileira de Advogados em 
Mato Grosso (ABA-MT) e 
da Comissão de Defesa dos 
Direito da Pessoa com Defi-
ciência da OAB/MT e ainda 
advogada do Núcleo de Práti-
cas Jurídicas da Faculdade de 
Cuiabá, contou que apesar de 
seu currículo profissional, já 
viveu na pele um relaciona-
mento abusivo.

Para a advogada, a ma-
téria tem grande relevância, 
pois em meio a pesquisas e 
conversas com mulheres fra-
gilizadas, ela percebe que a 
história se repete e a maio-
ria prefere se sujeitar a uma 
relação abusiva, para que os 
filhos não sejam privados do 
sustento e do conforto que 
muitas vezes é proporcionado 
pelo agressor. “Essas mulhe-
res necessitam de uma opor-
tunidade para reconstruir a 
vida. A conquista de um em-
prego proporciona a chance 
de mudança, dignidade, inde-
pendência e autoestima”, dis-
se a advogada.

De acordo com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica - “Violência Doméstica 
durante a pandemia de Co-
vid-19”, os feminicídios cres-
ceram 150% em Mato Grosso, 
entre março e abril deste ano, 
em comparação com o mes-
mo período de 2019. O esta-
do passou de seis vítimas em 
2019 para 15 em 2020. Em 
março, o número de femini-
cídios saltou de dois para dez. 
Já em abril, passou de quatro 
para cinco casos. Os dados 
foram divulgados no último 
mês junho.

Foto: Ilustração 
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Governo de MT entra com ação no STF 

Foto: semec

SORRISO

Educação vê bons resultados 
na entrega de material

REFORMA TRIBUTÁRIA

Congresso reinstala comissão 
para discutir esta semana

92% das famílias estão retirando os materiais 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As escolas e Cemeis 
de Sorriso então pedindo 
para que os pais não levem 
as crianças até as unidades 
para entrega e retirada dos 
materiais escolares.

A secretaria de Educa-
ção e Cultura do município, 
Lúcia Drechsler lembra aos 
responsáveis pelas retiradas 
das atividades que tomem 
os cuidados necessários, 
como o uso de máscara, a 
lavagem frequente das mãos 
com sabão e o álcool 70⁰ de-
vem ser tomados.

“Solicitamos que na 
retirada das atividades im-
pressas vá apenas uma pes-
soa por família e reiteramos 
mais uma vez o cuidado em 
não levar crianças. Sabe-
mos que elas (crianças) estão 
com saudades das escolas, 

DA REPORTAGEM

COM RÁDIO AGÊNCIA

Após meses suspen-
sa em razão da pandemia, 
a discussão sobre a reforma 
tributária volta ao Congres-
so Nacional. Nesta semana, 
será reinstalada a comissão 
mista para discutir o sistema 
tributário brasileiro, com a 
participação de senadores e 
deputados.

Na última semana, o 
governo apresentou a pri-
meira parte da proposta para 
um novo modelo de tributa-
ção de bens e serviços.

A proposta não reduz 
nem aumenta impostos, ape-
nas torna mais simples a co-
brança. E prevê a unificação 
de dois impostos federais, 
PIS e Cofins, criando a CBS 
- Contribuição sobre Bens 
e Serviços, com alíquota de 
12%.

Hoje tramitam no Con-
gresso duas propostas de 
emenda à Constituição: uma 
na Câmara e outra no Sena-

dade trazida pela lei é a de-
terminação de que o Estado 
deve regulamentar o paga-
mento emergencial. 

A impossibilidade dessa 
regulamentação aconte-
ce porque os interinos são 
contratados conforme a de-
manda (afastamento, férias 
ou licenças dos efetivos) e 
pela localidade/necessida-
de (município que necessi-
ta do professor, disciplina 
a ser lecionado), não tendo 
como o Estado regulamen-
tar a questão enquanto as 
aulas estão suspensas, já que 
os interinos “não possuem 
qualquer vínculo com o Es-
tado”.

IMPACTO 
FINANCEIRO
Ao todo são 11.776 profes-

sores que possuem cadas-
tros aptos para uma con-
tratação pelo Estado e caso 
todos eles sejam enquadra-
dos no auxílio emergencial, 
o impacto aos cofres públi-
cos seria de R$ 79.448.747,64 
até dezembro de 2020.

“Realmente, no contexto 
de crise econômica viven-
ciada no Brasil, potenciali-
zada ao extremo em razão 
da pandemia associada ao 
Covid-19, a determinação 
de pagamento de auxílio 
emergencial cujo montante 
atingirá praticamente R$ 80 
milhões de reais é passível 
de causar severos prejuízos 
ao Estado de Mato Grosso 
e comprometer a concreti-
zação de inúmeras políticas 
públicas de extrema rele-
vância, o que impactará a 
população mato-grossense 
em sua integralidade”, cons-
ta em outro trecho da ação.

dos Cemeis, mas nossa fun-
ção enquanto educadores e 
pais é preservá-las”, salienta.

Ainda de acordo com a 
secretária, todas as unidades 
escolares de Sorriso estão 
organizadas e preparadas 
para a entrega e para o re-
cebimento das atividades 
impressas e que todas as fa-
mílias já foram avisadas do 
cronograma.  “As famílias 
já foram avisadas sobre o 
cronograma de retirada por 
grupos de aplicativos. Além 
de lembrar cuidados bási-
cos como o uso da máscara 
e do álcool 70⁰; sugerimos 
que quem for retirar leve 
sua própria caneta para assi-
nar; pois a intenção é redu-
zir contato e evitar qualquer 
forma de contágio da Co-
vdi-19”, explica a Drechsler.

As atividades são en-
tregues e retiradas quinze-
nalmente e foi ainda criado 

do. A ideia do governo é jun-
tar as três e chegar ao IVA - 
Imposto de Valor Agregado.

O senador Roberto Ro-
cha, presidente da comis-
são da Reforma Tributária, 
está otimista e acredita que 
a votação do texto unificado 
ocorra ainda este ano na Co-
missão

Sobre a pauta no Se-
nado, o senador Marcos Ro-
gério, do Democratas, que 
presidiu a última sessão, dis-
se que o plenário deve votar 
até oito medidas provisórias 
nesta semana. Uma delas é a 
que prevê recursos para esta-
dos, Distrito Federal e muni-
cípios durante a pandemia

Também nesta semana 
senadores se preparam para 
votar o Fundeb. A proposta 
assegura a inclusão do Fun-
do no texto da Constituição 
e garante mais recursos para 
que estados e municípios in-
vistam na educação de crian-
ças e jovens.

A proposta aprovada na 
Câmara aumenta de 10% para 

DIvulgação

ainda grupos de whatsapp 
para que os pais e responsá-
veis fiquem atualizados com 
as orientações passadas pe-
los professores.

A secretária disse ainda 
que os pais têm compare-
cido às unidades escolares 
para a retirada dos mate-
riais. E que uma pesquisa re-
alizada pela pasta apontou 
que 92% das famílias aderi-

23% a contribuição da União 
ao Fundeb até 2026.

O senador Flávio Arns, 
do partido Rede, foi o esco-
lhido para relatar a PEC do 

ram à proposta que é classi-
ficada como essencial para 
que os alunos continuem 
tendo suas vagas.

“Lembramos que é es-
sencial a retirada e entrega 
do material com as ativida-
des completas; pois do con-
trário o aluno pode perder 
a vaga na unidade escolar 
onde está matriculado por 
faltas”, explica.

novo Fundeb no Senado. De 
acordo com o presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre, o 
Fundeb é uma das priorida-
des da Casa.



Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

IMÓVEL

Caixa Federal autoriza pausa no 
Financiamento imobiliário: 2 meses

NOVA XAVANTINA

Safrinha deixa produtores otimistas

Medida entrou em vigor ontem 

Produtores animados com safrinha 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Desde ontem (27) é pos-
sível pedir mais dois meses 
de pausa no pagamento de 
prestações do crédito imo-
biliário contratado com a 
Caixa Econômica Federal. A 
medida vale para financia-
mentos de imóveis do Pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida (Faixas 1,5, 2 e 3) e do 
Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimos.

Segundo a Caixa, os 
clientes pessoas física e jurí-
dica que já tiveram a pausa 
temporária de 120 dias con-
cluída poderão prorrogar 
o prazo por mais 60 dias. 
Quem ainda não optou por 
essa alternativa também po-
derá solicitar a pausa de 180 
dias. Para as empresas, a op-
ção de pausa é válida para os 
financiamentos à produção 
de empreendimentos e para 

DA REPORTAGEM

Os trabalhos das co-
lhedeiras seguem em pleno 
vapor rumo à reta final da 
colheita da safrinha de mi-
lho e de gergelim em Nova 
Xavantina. Segundo o pre-
sidente do Sindicato Rural 
do município, cerca de 40% 
das lavouras de milho foram 
colhidas. A média de produ-
tividade está em 110 sacas 
de milho por hectare, o que 
é deixa os produtores satis-
feitos. Na safra 19/20 foram 

Foto: Divulgação

Equipamentos vão contribuir com pesquisas relacionadas ao 
uso de água em sistemas de produção agropecuários 

MEDE CONSUMO DE ÁGUA

Embrapa está 
construindo os 2 maiores 
lisímetros do Brasil
DA REPORTAGEM

Estão em fase de insta-
lação dois lisímetros, nome 
dado ao equipamento utiliza-
do para medir o consumo de 
água dos cultivos agrícolas, 
como explica o pesquisador 
Danilton Luiz Flumignan, da 
Embrapa Agropecuária Oes-
te. 

Quando estiverem 
concluídos, serão os maio-
res do Brasil e estarão entre 
os maiores do mundo. Os 
lisímetros são do tipo pesa-
gem direta, terão aproxima-
damente 35 toneladas, com 
cerca de 20 m² (cada). Os dois 
equipamentos vão contribuir 
com as pesquisas da Unida-
de, relacionadas ao uso de 
água em sistemas de produ-
ção agropecuários irrigados e 
sem irrigação.

“Trata-se de um tanque, 
instalado no campo, pre-
enchido internamente com 
solo do próprio local e que 
conta com um sistema de pe-
sagem, o qual monitora a va-
riação da massa do mesmo. 
Com este monitoramento 
obtém-se o consumo hídri-
co, tecnicamente chamado 

de evapotranspiração”, expli-
ca Flumignan.

Ele informou ainda que 
esses lisímetros estão inse-
ridos no contexto das pes-
quisas relacionadas ao Zo-
neamento Agrícola de Risco 
Climático (ZARC) e também 
do portfólio ‘Agricultura Irri-
gada’ da Embrapa, através da 
busca por soluções que este-
jam alinhadas ao desafio de 
inovação da Embrapa Agro-
pecuária Oeste que consiste 
em apresentar soluções que 
podem “aumentar a eficiên-
cia do uso de água em siste-
mas agrícolas irrigados de 
grãos, hortaliças, frutíferas e 
gramíneas”.

Erica Alves da Silva 
Bonin, chefe adjunta de Ad-
ministração, informa que o 
projeto foi contratado com 
recursos da Embrapa, através 
de um esforço da Chefia, jun-
to a Diretoria Executiva da 
instituição, que possibilitou a 
viabilização do recurso para 
a obra de construção civil no 
valor de R$ 144,7 mil. “Essa 
construção vai gerar inúme-
ros benefícios para a pesqui-
sa. É um grande avanço”, co-
memora Erica.

plantados 11 mil hectares 
como grão. Já na cultura do 
gergelim, a colheita chegou 
aos 70% das áreas cultivas. 
Endrigo Dalcin disse que fo-
ram plantados cerca de 5 mil 
hectares com gergelim no 
município.

A produtividade média 
está na casa dos 700 quilos 
por hectare. Por se tratar de 
uma nova cultura no muni-
cípio, e mesmo com a falta 
de experiência, os produto-
res estão contentes com os 
resultados da safrinha.

AGRONEGÓCIO 

Ari Antônio Soares é produtor de leite em Itiquira

Assistência técnica melhora tomada
de decisão de produtores rurais
DA REPORTAGEM

Há produtores rurais 
que herdam o conhecimen-
to do campo com a sucessão 
familiar e há aqueles como o 
Ari Antônio Soares que, em 
2016, decidiu trocar a profis-
são de operador de máquinas 
para empreender na cadeia 
produtiva do leite. Em quatro 
anos, o produtor passou a ser 
uma referência na região de 
Itiquira, após seguir as orien-
tações da Assistência Técnica 
e Gerencial (ATeG) do Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Rural de Mato Grosso 
(Senar-MT). Ele e a esposa 
Cristina Vieira são proprie-
tários do Sítio Nossa Senhora 
Aparecida e viram a situação 
melhorar somente a partir 
de 2018, quando passaram a 
ser assistidos pela ATeG, por 
meio do Programa Senar Tec 
Leite Comajul. Em dois anos 
houve aumento na produção 
de 52l/dia para 196l/dia e re-
dução no custo de produção, 
alcançando margem líquida 
de R$ 0,56/l.

“Antes não sabíamos 
nada sobre manejo, o dinhei-
ro que sobrava era só para 
comprar ração. Agora, todo 
mês seguimos as orientações 
do técnico de campo creden-
ciado junto ao Senar-MT, fa-
zemos os investimentos que 
eles recomendam e assim 
tomamos gosto pelo campo”.

Sob a orientação téc-
nica, o produtor concluiu 
os cursos de Inseminação 
Artificial, Associativismo e 
Cooperativismo do Senar-

-MT, substituiu utilitários 
por animais de produção, 
construiu uma sala de orde-
nha com fosso, implantou 
ordenha mecânica e instalou 
um resfriador na proprieda-
de, o que reduziu custos com 
transporte.

É por meio das orienta-
ções técnicas gratuitas que a 
Assistência Técnica e Geren-
cial do Senar-MT contribui 
para o desenvolvimento do 
agronegócio em Mato Gros-
so. Com cinco anos de atua-
ção, o Programa atualmente 
atende cerca de 400 proprie-
dades em 24 municípios do 
Estado.

Segundo o coordenador 
da ATeG, Armando Urenha, a 
meta é auxiliar o processo de 
tomada de decisão dos pro-
dutores rurais. “Queremos 
expandir de maneira que os 
nossos atendimentos durem 
de dois a três anos – confor-
me a cadeia produtiva – e 
que o produtor tenha con-
dições de tomar as melhores 
decisões para a sua proprie-
dade”.

Ao todo, cinco cadeias 
produtivas são assistidas: 
Gado de Leite, Gado de Cor-
te, Olericultura, Fruticultura 
e Piscicultura. Cada um dos 
18 técnicos de campo creden-
ciados junto ao Senar-MT 
analisa os casos individual-
mente e foi essa caracterís-
tica que ajudou o produtor 
Leandro Almeida dos Santos.

Pecuarista na região do 
Pantanal, Leandro afirma 
que a produtividade da sua 
fazenda atingiu a marca de 

MELHORAMENTO | Por meio das orientações técnicas gratuitas Senar contribui para o desenvolvimento do agronegócio
Foto: Divulgação
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83%, superior ao dobro da 
média da região que é 40%. 
“Já estávamos fazendo mo-
dificações e após as sugestões 
dos técnicos do projeto vi-

mos que trilhávamos o cami-
nho certo”.

Dentre as dicas recebi-
das estiveram investimentos 
em construir novas cercas e 

os financiamentos de aquisi-
ção e construção de imóveis 
comerciais (modalidade in-
dividual). As opções de paga-
mento parcial dos encargos 
ou carência também serão 
estendidas para até 180 dias, 
porém não poderão ser uti-
lizadas em conjunto com a 
pausa.

A Caixa lembra que du-
rante o período de pausa, o 
contrato não está isento da 
incidência de juros remune-
ratórios, seguros e taxas. Os 
valores dos encargos pausa-
dos são acrescidos ao saldo 
devedor do contrato e dilu-
ídos no prazo remanescen-
te. A taxa de juros e o prazo 
contratados inicialmente 
não sofrem alteração.

Clientes pessoa física 
com contratos em dia ou 
com até 180 dias em atraso 
(clientes que utilizaram o 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço - FGTS para 

reduzir uma parte da pres-
tação também podem optar 
pela pausa); clientes pessoa 

jurídica com contratos em 
dia ou com atraso de até 60 
dias (duas prestações).

mais divisões de pasto, me-
lhorar a qualidade da água e 
mudar o tipo do gado fazem 
parte da lista de mudanças 
na propriedade. “Não existe 

milagre, tudo é suado, mas 
aplicando conhecimento, 
trocando ideia e investimen-
to no local correto, os resul-
tados vão melhorar”.



FRANCISCO GEMELLI, CPF: 251.508.399-49, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a renovação e alteração da outorga 
N° 346 de 09 de maio de 2016 da Fazenda Castelo, na 
zona rural do município de Sorriso – MT. Não foi determi-
nado estudo de impacto ambiental.

CLESLEY DELUQUE MENDES - ME, CNPJ 
33.359.426/0001-95, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para as ativi-
dades 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e 
pintura de veículos automotores, 45.20-0-01 - Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res e 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores, localizado na Rua Iraí, nº 
350, Industrial 2ª Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

LEO JAIME SILVA SOUZA EIRELI - ME, CNPJ 
23.511.163/0001-34, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Fabricação de laticínios / Fabricação de sorvetes 
e outros gelados comestíveis, localizada na Travessa Pei-
xes, N 351, Jardim Primavera, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 

VENDAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS

CONCORRÊNCIA N.º 007/2020

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executi-
vo do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2010, 
devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚ-
BLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que venderá, 
pela maior oferta, imóveis localizado na  AREA DE TERRA COM 582M² CON-
TORNO 09, DESMEMBRADA DA AREA REMANESCENTE DE RUAS COM 
AREA DE 2.096.236,88M², SITUADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO EX-
PANSÃO URBANA DE JUINA, CONTORNO DO BAIRRO M05 ENTRE AVE-
NIDA LONDRINA, CUIABÁ E MATO GROSSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA – LEI Nº 1.243/2011, do Patrimônio Público Municipal, relacio-
nados e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 007/2020.
O Edital da Concorrência n.º 007/2020, do qual é parte integrante o presen-
te Aviso de Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
27/07/2020, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPAR-
TAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa 
Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal trans-
parência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de 
propostas designada para o dia 31/08/2020, às 08:00 horas (Horário Local).
Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas 
no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, 
n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUÍNA-MT), ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. 
Juína-MT, 27 de Julho de 2020.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente

Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020 – SRP 25/2020

Processo Administrativo Licitatório Nº 62/2020

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de 
apoio, nomeada através da portaria Nº 114/2020, torna público para conheci-
mento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
29/2020 - SRP 25/2020, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL RE-
GISTRO DE PREÇOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ATENDENDO 
A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  Com abertura 
marcada para o dia 27/07/2020 e homologada no dia 27/07/2020, teve como 
vencedor a empresa:
•	 ELETROTECNICA	ELETRIZAN	LTDA	ME	cadastrada	no	CNPJ	nº	
01.484.672/0001-82, por apresentar o valor de R$ 263.500,00 (duzentos e ses-
senta e três mil reais). 

Santa Carmem, 27 de julho de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 114/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 046/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 
Municipal n° 545 de 10 de junho de 2020, faz saber que a licitação modalidade 
Pregão Presencial – SRP nº 046/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPOR-
TE DE PASSAGEIROS TIPO MICRO ONIBUS VISANDO ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Por interesse próprio da Administração, o Pregoeiro torna pública a SUSPEN-
SÃO temporária da Licitação Pregão Presencial – SRP nº 046/2020.

 Peixoto de Azevedo, 27 de julho de 2020.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo Licitatório Nº144/2020. Concorrência Nº 002/2020. A Prefeitura 
Municipal De Confresa/Mt Torna Público, Para O Conhecimento Dos Interes-
sados, O Resultado Do Processo Licitatório Na Modalidade Concorrencia Nº 
002/2020, Conforme Segue: Objeto: Contratação De Empresa Para Execu-
ção De Serviços De Engenharia Sendo Terraplanagem, Pavimentação, Dre-
nagem E Serviços Complementares Conforme Contrato De Financiamento 
Nº0530378-82 Firmado Entre Caixa Economica Federal - Cef E Prefeitura 
Municipal De Confresa-Mt. Adjudicado/Homologado Para A Empresa:   Semec- 
Serviços De   Engenharia E Construções Ltda Cnpj: 15.062.243/0001-21 End:  
Av. Industrial, Nº257  Setor Industrial   Confresa-Mt, Cep 78.652-000  Fone: (66) 
3564-1122/1144  Email: Semecltda@Gmail.Com Representante:  Rodrigo San-
tana De Moura Vencedora  Do Certame, No Valor Global  De R$ 8.621.361,30 ( 
Oito Milhões Seiscentos Vinte E Mil  Trezentos Sessenta E Um  Reais E Trinta  
Centavos). Confresa-Mt, 24  De  Julho De  2020. Ronio Condão Barros Milho-
mem  Prefeito Municipal

CEZAR QUEIROZ  DA SILVA
Presidente da C.P.L. - Portaria nº002/2020.

leiloesjudiciais.com.br/mt
0800-707-9272

Confrontando c/ Córrego,
Gleba 2-E. 

Inicial R$ 1.728.036,00
(PARCELÁVEL)

FAZENDA 974HA
EM JURUENA/MT

Pregoeira Municipal

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de Ipiranga 

do Norte - MT, torna público que realizará no dia 07/08/2020, às 07:30h, 

na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Girassóis, n.º 387, 

Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços 

para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de Sódio Utilizado no 

Tratamento de Água Municipal”, conforme planilha de especificação e 

quantitativos constante no Edital. A presente licitação é para participação 

exclusiva de Micro e Pequenas Empresas. Os interessados poderão 

consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O 

Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 

Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no 

site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, portal de transparência, aba 

PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 27 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

SAAE DE IPIRANGA DO NORTE - MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 27 de Julho 
2020, com início às 09:00, tendo como objeto registro de preços para 
futura e eventual aquisição de embalagens plásticas para montagem de 
kits de alimentação. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 837577, 
837589, SUPER UTIL COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
15.392.562/0001-03 no valor de R$ 15.525,00. Fica aberto o prazo para 
interposição de recursos com base nos termos da lei nº 10.520/2002.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Nova Mutum - MT, 27 de Julho de 2020.

Objeto: registro de preço para aquisição de EPIS, Medicamentos, testes 
para detecção da COVID-19, e contratação de serviço de locação de 
equipamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. - Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por LOTE - Data de 
abertura: 07 de agosto de 2020. Horário: 09h10min – local: www.bll.org.br 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 27 de julho de 2020.

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 30.07.2020 às 09:00 horas, por 
conveniência administrativa. Nova Mutum - MT, 27 de julho de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 033/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 27 de julho de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, 
a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: PRODETER – ME PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA 
INSCRITA NO CNPJ N° 09.089.367/0001-06 com valor total de R$ 255.288,00. Matupá – 
MT, 27 de julho de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 034/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 11 de agosto de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO E ARAME 
OVALADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 069/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 27 de agosto de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial  
 

  

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2020

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 067/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PALESTRA VIRTUAL POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA A 
FORMAÇÃO DE LEITOR LITERÁRIO AOS PROFESSORES DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada para disponibilização de palestra 
virtual de profissional devidamente qualificado para formação continuada 
dos profissionais da educação infantil e fundamental até quarto ano da 
rede municipal de Ensino de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: FATUM 
EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 29.773.619/0001-10. VALOR GLOBAL: R$ 
4.000,00 (Quatro mil reais). VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 2020.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 11 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. 067/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVES PLANEJADOS PARA 
UNIDADES DE SAUDE (PSF´s), REDE DE FRIOS (VACINAS) E 
FARMÁCIA CIDADÃ 24 HORAS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE E SANEAMENTO”. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO GLOBAL 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.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA E SACOS DE PAPEL 
SEMI IMPERMEAVEL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA “ECO 
SORRISO”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S)”. Sagrou-se vencedora a empresa: VICENTE 
SAMPAIO SILVA ME, CNPJ Nº 20.091.649/0001-72, ITEM COD. Nº 
839548 Valor R$ 0,38, perfazendo o valor global de R$ 51.300,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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 068/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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 067/2020.

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇAO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS 
HOSPITALARES PARA AQUISIÇÃO DE CATETER PICC, CATETER 
VENOSO DUPLO E CATETER VENOSO TRIPLO PARA A SECRETARIA 
DE SAÚDE E SANEAMENTO. FINALIDADE: a presente aquisição 
refere-se a compra emergencial de materiais hospitalares para uso no 
atendimento dos pacientes em tratamento no Hospital de Campanha e 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no combate a pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da 
Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: DIHOL 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 26.792.580/0001-90. 
VALOR GLOBAL: R$ 13.727,82 (Treze mil, setecentos e vinte e sete reais 
e oitenta e dois centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 068/2020

Prefeito Municipal

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



NÃO É GARANTIA

Melhor campanha da 1ª fase não
leva título paulista há 10 anos

GRÊMIO

Sem gols há 8 jogos, Everton procura “dias melhores”

Foto: Divulgação

Foto: lucas uebel

Último campeão que aproveitou a vantagem foi o Santos de Neymar 

Everton passou em branco novamente contra o Ypiranga

DA REPORTAGEM

Impossível dizer se Red 
Bull dá asas, mas a empresa 
montou os dois melhores 
times da fase de grupos do 
Paulista, em 2019 e 2020. 
Assim como o Bragantino 
deste ano, soberano com 23 
pontos, o Red Bull Brasil foi 
o primeiro colocado da fase 
de grupos no ano passado. 
Não serviu para nada. Aca-
bou eliminado nas quartas-
-de-final pelo Santos, segun-
do colocado em sua chave.

A vantagem do maior 
número de pontos era a de 
jogar a segunda partida do 
mata-mata em casa. Isto 
porque havia ida e volta nas 
quartas e nas semifinais, di-
ferente deste ano, quando só 
haverá uma partida nestas 
duas fases. Mesmo antes da 
mudança, o suposto benefí-
cio de ser o melhor na etapa 
de classificação não leva ao 
título desde 2010, quando o 
Santos de Neymar foi a sen-
sação e o campeão. Nos últi-
mos dez anos, o vencedor do 
Paulista sempre foi um time 
abaixo na tabela. No ano pas-
sado, o vice-campeão foi o 
São Paulo, nono colocado na 
classificação geral. É a mes-
ma maneira com o Santos se 
classificou neste ano.

DA REPORTAGEM

Jota Quest já cantava 
no início dos anos 2000 
a busca por “dias melho-
res”. Serve para todos nós 
em meio a uma pande-
mia, serve para Everton. 
O atacante do Grêmio, 
como disse o técnico Re-
nato Gaúcho, “já teve fa-
ses melhores”.

No empate em 1 a 1 
com o Ypiranga, na ma-
nhã de domingo, o Cebo-
linha chegou a oito jogos 
sem balançar as redes, 
seu maior jejum em dois 
anos. Na quarta passada, 
perdeu pênalti no Gre-
-Nal da retomada. 

Desde o início de 2018, 
Everton não fica tan-
to tempo sem fazer gol. 
Entre fevereiro e março 
daquele ano, foram nove 
partidas em branco, to-
das como titular. 

Em 2019, o maior pe-
ríodo foi de seis jogos. Na 
temporada atual, o últi-
mo gol foi na vitória por 
5 a 0 sobre o Esportivo, 
em 3 de fevereiro.

Os números de Ever-
ton na temporada estão 
longe de uma crise téc-

Se valesse apenas a clas-
sificação da primeira fase, o 
São Paulo seria campeão em 
2011 e 2013 e o Palmeiras ga-
nharia em 2017 e 2018.

nica. Maior “garçom” da 
equipe, deu três assistên-
cias e também participou 
diretamente do gol de 
Diego Souza no empate 
de domingo. 

Soma três bolas na 
rede e é o vice-artilhei-
ro do Grêmio. No duelo 
diante do Ypiranga, não 
se escondeu do jogo. 

Lo  início, lançou para 
finalização de Diego Sou-
za. Já no segundo tempo, 
deixou dois adversários 
no chão antes de conse-
guir um escanteio. 

Foi também dele o 
passe para Matheus Hen-
rique perder a principal 
chance criada na etapa.

“A marcação é muito 
rígida. No momento que 
(Everton) pega a bola, 
tem dois ou três adver-
sários. Importante é que 
tem nos ajudado. 

A entrega é sempre in-
tensa. É um dos melhores 
do Brasil disparado, nível 
de Seleção, procurado 
pelos clubes europeus. 
Daqui a pouco volta a fa-
zer os gols”, afirmou Re-
nato.

DA REPORTAGEM

Na 5ª colocação na 
tabela do Campeonato 
Mineiro, o Cruzeiro se-
gue vivo na briga pela úl-
tima vaga nas semifinais 
da competição. Para pas-
sar de fase, a Raposa terá 
o confronto direto diante 
da Caldense, 3ª colocada, 
na quarta (29), às 20h30, 
em Poços de Caldas, pela 
última rodada da primeira 
fase do Estadual.

Além de conquistar 
os três pontos na casa da 
equipe adversária, o time 
do técnico Enderson Mo-
reira precisa vencer por 
três ou mais gols de vanta-
gem no placar para avan-
çar no Estadual. 

No domingo, a Calden-
se derrotou o Tupynam-
bás, em Poços, por 4 a 0. 
Com isso, a equipe do Sul 
de Minas soma 20 pontos 
em 10 jogos, com seis vitó-
rias e 10 gols de saldo. 

O Cruzeiro tem 17 pon-
tos, cinco vitórias e cinco 
gols de saldo.Se vencer o 
jogo por pelo menos três 
gols de vantagem, o Cru-

CENÁRIOS

Placar elástico ou 
tropeço do Atlético-MG 
com vitória simples

zeiro iguala os 20 pontos 
da Caldense e o núme-
ro de vitórias (seis para 
cada lado). Dessa forma, a 
classificação será definida 
no saldo de gols: com o 
Cruzeiro chegando a oito 
diante de sete a favor da 
Veterana.Outro cenário 
para a classificação envol-
ve o Atlético. Com o em-
pate diante do América, o 
time alvinegro terminou a 
10ª rodada em quarto lu-
gar com 19 pontos. 

Na próxima rodada, o 
Galo enfrenta o Patroci-
nense, no Mineirão.

Se o time alvinegro 
tropeçar, basta uma vitó-
ria simples diante da Cal-
dense para o Cruzeiro se 
classificar às semifinais do 
Campeonato Mineiro. 

No caso de empate, o 
Atlético-MG chegaria a 
20 pontos e cinco vitó-
rias, e a Raposa também 
somaria 20 na tabela de 
classificação, mas com seis 
vitórias. Se perder, o time 
alvinegro fica estacionado 
com 19 pontos, enquanto 
o Cruzeiro vai a 20, se der-
rotar a Caldense.
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Gómez cogita pedir liberação por divergência em acordo
DA REPORTAGEM

O Palmeiras tem até 
terça-feira (28) para regula-
rizar o contrato de Gustavo 
Gómez e inscrevê-lo para o 
mata-mata do Paulistão (nas 
quartas de final, o time rece-
be o Santo André). A negocia-
ção, porém, está emperrada 
por divergências financeiras 
do acordo firmado entre as 
partes e pode acabar me-
lando. Os empresários do 
zagueiro paraguaio cogitam 
notificar o clube oficialmen-
te e pedir sua liberação por 
descumprimento de con-
trato caso as exigências não 
sejam atendidas. Antes dada 
como certa pelo Palmeiras, 
a renovação do vínculo que 
venceu no final do mês pas-
sado (e teria validade até ju-
nho de 2024) travou porque 
os representantes de Gómez 
cobram um reajuste salarial, 
com base em uma cláusula 
de readequação cambial.

O zagueiro recebe em 
reais, mas com base na co-
tação do dólar da época em 
que ele chegou, em 2018. 
Pela cláusula em questão, o 
Palmeiras se comprometeu 
a reajustar seus vencimentos 
caso houvesse uma flutuação 
cambial superior a 10%. Essa 
margem foi superada com 
sobras devido à alta expo-
nencial do dólar nos últimos 

tempos. Os empresários do 
jogador cobram, portanto, 
que o salário seja reajustado 
exatamente à cotação atual. 
A diretoria entregou contra-
propostas em valor inferior, 
sob o argumento de que se 
trata de uma situação finan-
ceira atípica, e que a cláu-
sula faz observações quanto 
ao “princípio da boa-fé” e ao 
“contexto econômico”.

Segundo os dirigentes, 
o montante exigido beira os 
vencimentos de astros do fu-
tebol europeu. Uma quantia 
considerada pelo Palmeiras 
impossível de ser paga, ain-
da mais diante do impacto 
causado pela pandemia da 
Covid-19. 

Apesar do imbróglio, 
o departamento jurídico do 
clube entende estar protegi-
do por um instrumento par-
ticular (uma espécie de pré-
-contrato) firmado entre as 
duas partes, que poderá ser 
utilizado como garantia caso 
Gómez queira sair.

Fato é que se o novo 
contrato não for registrado 
até terça, data-limite para 
inscrição e substituição de 
até quatro jogadores na rela-
ção das equipes, o paraguaio 
estará fora também da reta 
final do Campeonato Paulis-
ta. Por esse motivo, ele já foi 
desfalque diante de Corin-
thians e Água Santa.

Foto: cesar greco

Gustavo Gómez, do Palmeiras, na Academia

PALMEIRAS | Empresários e clube têm diferentes interpretações sobre readequação cambial dos ganhos

O Campeonato Paulista 
tem particularidades, como 
só ter os quatro grandes nas 
quatro primeiras colocações, 
após o título, seis vezes nos 

últimos 20 anos: 2000, 2009, 
2011, 2015, 2018 e 2019. Nas 
outras 14 temporadas, houve 
sempre um time do interior 
nas finais.



SINOP

Coleta
mecanizada
de lixo
em Sinop

Inovação com
produção
artesanal de
milk-shake

A Prefeitura de Sinop deu 
início na mudança do sistema 
de coleta de lixo, trocando a 
forma manual pela automati-
zada, moderna e muito mais 
segura. A coleta automatizada 
consiste em um caminhão 
equipado para coletar os 
resíduos acondicionados em 
contêineres de lixo, de forma 
mais efi ciente e ambiental-
mente correta.            Página  - 4

Cremoso, saboroso e geladinho. 
Bebidas refrescantes têm ganhado 
cada vez mais espaço para driblar 
o calor mato-grossense. É também 
uma excelente opção de sobreme-
sa e, para muitos, momentos de 
lazer.                                 Página  - 7

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

PALMEIRAS

PRODUTORES RURAIS

Gómez deve
solicitar
liberação

Assistência
técnica
melhora
tomada
de decisão

O Palmeiras tem até hoje 
para regularizar o contrato de 
Gustavo Gómez e inscrevê-lo 
para o mata-mata do Paulis-
tão. A negociação, porém, está 
emperrada por divergências 
fi nanceiras do acordo fi rmado 
entre as partes e pode acabar 
melando.

 Página - 6

Há produtores rurais que 
herdam o conhecimento do 
campo com a sucessão familiar 
e há aqueles como o Ari Antônio 
Soares que, em 2016, decidiu 
trocar a profi ssão de operador 
de máquinas para empreender 
na cadeia produtiva do leite.
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DIVULGAÇÃO

SEMEC

As escolas e Cemeis de Sorriso então pedindo para que os pais não levem as crianças até 
as unidades para entrega e retirada dos materiais escolares. A secretária de Educação 
disse que os pais têm comparecido às unidades escolares para a retirada dos materiais.

          Página 3

ADESÃO

92% das famílias de Sorriso estão
retirando os materiais nas escolas

Mato Grosso 
terça-feira, 28 de julho de 2020
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