
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT in-
forma aos seus leitores que 
seguirá presando pela qua-
lidade da informação neste 
período, porém, em tira-
gem menor em respeito, 
principalmente, aos seus 
funcionários. Da apuração 
à distribuição, muita gente 
está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos 
uns aos outros. Tudo ficará 
bem!

IPIRANGA

A Polícia Civil e a PRF apreenderam um carregamento de 180 tabletes de pasta base de cocaína e prende-
ram uma pessoa em flagrante em Ipiranga do Norte. O prejuízo estimado ao narcotráfico, com essa apreen-
são, é de R$ 3 milhões.              Página -4

Divulgação

Divulgação

PRF

Cinco homens foram detidos na zona rural de Apiacás 
durante uma ação da Polícia Civil e da Sema de combate 
a crimes ambientais na região. Eles trabalhavam em um 
garimpo ilegal. Os suspeitos foram autuados em flagrante 
por usurpação e por poluição.                                         Página -4

APIACÁS

Operação apreende máquinas 
em garimpo ilegal; 5 são presos

Procon-MT
alerta os
cortes de
energia
A partir de hoje, as concessioná-
rias de energia elétrica pode-
rão retomar o corte de energia 
elétrica por falta de pagamento. 
A Aneel aprovou a revisão da Re-
solução Normativa nº 878/2020, 
que estabelece a volta do corte 
para consumidores residenciais 
e comerciais que atuam no seg-
mento de atividades considera-
das essenciais.     Página  -4
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A educação básica desempenha papel 
fundamental no processo de aprendizagem 
das pessoas, pois é neste período que são 
construídos todos os pilares, que servirão de 
base para toda vida. A educação básica efi -
ciente transforma a história de um país e o 
destino de uma sociedade.

Um dos atores deste processo é o Profes-
sor, que nas últimas décadas não tem sido 
valorizado como deveria, pois a maioria dos 
governantes não assegura a devida priorida-
de à educação. Falta gestão, falta motivação, 
falta valorização institucional. Sem esque-
cer, ainda a péssima remuneração conferida 
aos profi ssionais da educação. Os educado-
res precisam ser tratados com respeito e dig-
nidade.

A falta de sensibilidade dos dirigentes, 
em não valorizar a educação tem causado 
um atraso sem precedentes na evolução de 
nossa civilização, pois só através da educa-
ção é possível garantir o pleno desenvolvi-
mento das pessoas, o desempenho da verda-
deira cidadania, a qualifi cação profi ssional 
e a conquista de um espaço no mercado de 
trabalho. A educação é um princípio consti-
tucional e deve ser tratada como prioridade 
nacional. O Brasil só será capaz de construir 
uma sociedade justa, onde as pessoas pos-
sam viver com dignidade, quando os nossos 
governantes investirem de forma maciça na 
educação.

A universalização do ensino precisa sair 
da letra fria da lei e ocorrer no mundo real. 
O Estado precisa garantir condições de tra-
balho de forma digna aos profi ssionais da 
educação para que as crianças sejam alfa-
betizadas na idade certa. É preciso motivar 
os alunos com o pagamento de bônus, que 
deverão ser pagos no fi nal do ano letivo, 

objetivando reduzir a evasão escolar e as-
sim melhorar a qualidade do processo de 

aprendizagem. O Governador de MT está na 
contramão da história, em dezembro de 2019 
ajuizou uma ação perante o STF para reduzir 
as verbas aplicadas na educação, aquela Corte 
por maioria aceitou o pedido. O que é extre-
mamente lamentável, pois ao mesmo tempo 
que busca reduzir a verba da educação, pro-
põe aumentos signifi cativos para os cargos do 
alto escalão do governo.

O artigo da Constituição do Estado de Mato 
Grosso, que fora declarado inconstitucional 
preceituava o seguinte:

“Art. 245 O Estado aplicará, anualmente, 
nunca menos de 35% da Receita resultante de 
impostos, inclusive a proveniente de transfe-
rências, na manutenção e desenvolvimento 
de educação escolar”.

É importante ressaltar que o percentual 
que acaba de ser declarado inconstitucional 
pelo STF, julgamento ocorreu em 08,06.2020, 
mediante provocação do atual governador, 
fora inserido em nossa Constituição Estadu-
al, através da Emenda Constitucional nº 66, 
de 03 de julho de 2013, ou seja, quase 7 anos 
de vigência e só agora foi alterado, o que de-
monstra a falta de compromisso do governa-
dor com a educação de nosso Estado.

Mato Grosso é um Estado pujante, tem 
condições de transformar a educação. Só 
falta sensibilidade social e vontade política. 
Lamentavelmente temos um governante que 
não valoriza a educação e despreza os seus 
profi ssionais. O Estado deve garantir ensino 
de qualidade para todos, pois através da edu-
cação é possível transformar a vida das pes-
soas.

EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS É BA-
CHAREL EM DIREITO E PROFESSOR DE HIS-
TÓRIA

A importância da educação básica

EDIVALDO ROCHA DOS 
SANTOSEfi ciência sem “luxo”?
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mum da mesma forma que o aparelho 
top de linha vai atender. Em outras pa-
lavras, você não precisa pagar por algo 

que não vai utilizar.
Além disso exis-

te a questão da mar-
ca. Alguns produtos 
são mais caros pura 
e simplesmente por 
conta da marca, sem 
agregar absolutamen-
te nada de diferente 
ao produto com rela-
ção aos concorrentes. 
Pagar por “marca” 
passa longe de ser 
uma boa ideia.

Sabendo exata-
mente o que você precisa, conhecendo 
o perfi l das marcas e do mercado é pos-
sível, sim, evitar os preços abusivos dos 
lançamentos sem abrir mão da qualida-
de e de ter produtos que atendam ple-
namente suas necessidades. Não temos 
motivos para gastar à toa, não é mesmo?

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Contar com orientação profi ssional é sempre uma boa ideia na 
hora de escolher equipamentos de tecnologia. Pelo costume 
com a área ele vai ter uma visão muito mais abrangente do que 
existe disponível no mercado e vai conseguir entender suas 
necessidades, orientando para que você faça as melhores esco-
lhas sem gastar muito. Evite, é claro, as opiniões de quem está 
vendendo o produto, pois a imparcialidade pode ser deixada 
de lado e você corre o risco de receber indicações que sejam 
vantajosas para ele...
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633
66 9 9994-3338

Na edição passada eu falei que, em 
linhas gerais, lançamentos não são um 
bom investimento quando estamos fa-
lando em equipa-
mentos tecnoló-
gicos, por conta 
da desvalorização 
que tais itens so-
frem em pouco 
tempo e por con-
tarem com recur-
sos que, via de 
regra, não temos 
urgência em uti-
lizar.

Mas muita 
gente tem a dú-
vida de como é 
possível, então, ter bons equipamentos 
sem ter que encarar os preços dos lan-
çamentos. A receita é relativamente 
simples: basta que você espere algum 
tempo, para que o produto tenha seu 
preço reduzido de forma expressiva. O 
motivo? Outras unidades passam a ser 
produzidas, a “corrida” inicial passa e 
com maior oferta e menor procura é na-
tural que o preço caia. Com esse tempo, 
também, outros fabricantes apresen-
tam produtos iguais ou até mesmo me-
lhores, tirando o tal item de evidência.

Você precisa, também, conhecer 
suas reais necessidades. Um aparelho 
intermediário atende um usuário co-

Cortes de luz voltam neste sábado 

Procon-MT alerta consumidores
sobre retomada do corte de luz
VOLTA DO CORTE | Aneel aprova revisão da norma sobre os serviços das distribuidoras na pandemia

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

A partir de hoje (1º), as 
concessionárias de energia 
elétrica poderão retomar 
o corte de energia elétrica 
por falta de pagamento. A 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) apro-
vou a revisão da Resolução 
Normativa nº 878/2020, 
que estabelece a volta do 
corte para consumidores 
residenciais e comerciais 
que atuam no segmento 
de atividades considera-
das essenciais, desde que 
estes sejam devidamente 
informados ou avisados 
previamente sobre a ação. 
A distribuidora deve en-
viar ao consumidor uma 
nova notifi cação sobre a 
existência de pagamentos 
pendentes, ainda que já 
tenha encaminhado aviso 
em período anterior para 
o mesmo débito.

A Aneel decidiu tam-
bém manter a proibição de 
cortes de energia por falta 
de pagamento para al-
guns grupos de consumi-
dores que se enquadram 
nos perfi s descritos pela 
agência enquanto durar o 
estado de emergência da 
pandemia. Conforme pre-
vê o Decreto Legislativo nº 
6/2020 que o prazo atu-
almente vai até o fi nal de 
2020. São eles:

- Consumidores de bai-
xa renda;

- Unidades onde mo-
rem pessoa que dependa 
de equipamentos elétricos 
essenciais à preservação 

da vida;
- Unidades que deixa-

ram de receber a fatura 
impressa sem autorização 
do consumidor;

- Aqueles em locais sem 
postos de arrecadação em 
funcionamento (como 
bancos e lotéricas, por 
exemplo) ou nos quais a 
circulação de pessoas seja 
restringida por ato do po-
der público. Com as novas 
regras, diversas atividades 
também devem ser reto-
madas pelas distribuidoras 
a partir do dia 1º de agosto, 
tais como: 

- Atendimento presen-
cial ao público: a ANE-
EL também ressalta que 
“eventuais restrições de-
vem ser discutidas com a 
autoridade de saúde local, 
que tem competência legal 
para avaliar a viabilidade 
da execução dos serviços 
no contexto de restrições 
frente à pandemia”.

- Entrega da fatura im-
pressa na residência do 
consumidor: se a leitura 
do consumo residencial 
não for possível, a empre-
sa deve oferecer condições 
para a auto releitura ou fa-
zer a média do consumo 
dos últimos 12 meses.  

- Cumprimento de pra-
zos e indicadores anterior-
mente exigidos: a norma 
prevê também que os ser-
viços solicitados que não 
foram atendidos, tal como 
o ressarcimento por danos 
causados em equipamen-
tos, devem ser regulariza-
dos.

A educação básica desempenha papel 
fundamental no processo de aprendiza-
gem das pessoas



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

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

KITNET Contendo: Sala 

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 

MADEIREIRA PARIRI LTDA - EPP CNPJ: 33.734.082/0001-
57. Torna público que requereu a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA, Alteração da Razão Social, de 
uma Serraria com Desdobramento de Madeira em Bruto 
e Produção de Cavaco no Município de Juara – MT. Não 
determinado EIA/RIMA. (ECO D´ MATA ENGENHARIA 
(66) 99639-2253).

FAZENDA PIONEIRA, proprietário: MAURO BOCOLLI, 
CPF: 431.224.189-91. Torna público que requereu a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMA-
TUR/PG, o Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO), de um 
Armazém Grãos no Município de Porto dos Gaúchos – MT. 
Não determinado EIA/RIMA.

ARANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 
05.151.770/0001-59, instalada na Rua dos Manacás, nº 
1133, Setor Industrial Sul, Sinop-MT, torna público que 
requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-
TE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para 
atividade de fabricação de estruturas metálicas. 

ROMEU PARIZOTTO, CPF nº 099.355.339-72, Cédula de 
Identidade RG nº 11-R-288.880 SSP/SC, torna público que 
requer junto a Secretaria de Meio Ambiente de Cláudia o 
pedido de LP/LI/LO, para atividade de Armazéns Gerais, 
situado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida III, localiza-
da na Rodovia BR 163 Km 912, mais 30 Km a direita, Zona 
Rural, no município de Cláudia – MT. Não foi realizado o 
EA/RIMA. 

M R RIZZARDO EIRELI, CNPJ: 21.901.980/0001-73, tor-
na público que requereu Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Matupá-MT, a mudança de titularidade da LO nº 
004/2019, referente à atividade “Manutenção e Reparação 
de Veículos Automotores”, situado à  Av. Sebastião Alves 
Junior, nº 704, Bairro ZI005, Matupá-MT.

Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência 
comprovada;
2-Atendente de Consultório, com expe-
riência em digitação de laudos ultrasso-
nográficos;
3-Torneiro mecânico industrial, com 
experiência;
4-Atendente de balcão, com experiência 
em peças de caminhões; 
5-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
6-Soldador, com experiência;
7-Auxiliar de serralheiro, com experiência 
e referências; 
8-Auxiliar administrativo I, com experiên-
cia em faturamento;
9-Telefonista, disponibilidade meio perío-
do, conhecimento em informática 
básica;
10-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
11- Enfermeira, com COREN ativo;
12- Motorista e Montador, com experi-
ência;
13-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
14-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo diurno e noturno, cursando ensino 
superior.

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

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

13h30min às 16h30min. 

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

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

www.adestec.org.br – 
e-mail: rh@adestec.org.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 045/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
545/2020, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão 
Eletrônico - SRP nº 045/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei 13.979/2020, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada 
pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor pro-
posta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL EM ATENDIMEN-
TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 13/08/2020 - Horário: 09:00 ho-
ras (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 08h do dia 
03/08/2020 às 18h do dia 12/08/2020 através do site www.bll.org.br. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site 
www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Lici-
tações no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César 
Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo 
suporte da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de julho de 2020.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

Ipiranga do Norte – MT, 31 de Julho de 2020.
Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 230/2020, torna 
público que não houve vencedor a Licitação na Modalidade de Pregão, na 
forma Eletrônica N.º 005/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em 
conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 
2002, do Decreto n.°10.024 de 20 de Setembro de 2019 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes, Lei Complementar 123/2006 e alterações e 
Decreto Municipal nº 03/2010, de 04 de Janeiro de 2010, Licitação 
destinada ao “Registro de Preços para Contratação de Empresa 
Especializada para Executar a Locação de Equipamento - Raio X para 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no município de Ipiranga 
do Norte – MT, pelo período de 12 (doze) meses, haja vista a única 
empresa participante não satisfez os requisitos de habilitação exigidos no 
certame público, ocasionando uma LICITAÇÃO FRACASSADA. 
Encaminho este resultado a autoridade superior para deliberação.

AGENOR VICENTE PELISSA CPF: 614.721.409-82 IE: 
13.280.951-6, Localizada Gleba Vale do Rio Carajás, S/Nº, 
Zona Rural, União do Sul-MT, solicita o comparecimento 
do funcionário Francisco Barbosa de Miranda da Concei-
ção, CTPS 69974 SÉRIE 00038/MA, no prazo de 72 horas 
sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura 
Abandono de Emprego. Sinop/MT 01 de agosto 2020.

01,04,05/08/2020

 

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

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeira, comunica a todos os 
interessados que realizou no dia 10 de julho de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, a 
“PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DECORAÇÃO NATALINA 
DO MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: RIBEIRO 
COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 09.237.458/0001-33 com valor total de 
R$ 24.584,00, AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ: 
41.748.138/0001-50 com valor total de R$ 3.000,00, DIA DE FESTA LTDA - CNPJ: 
19.023.784/0001-00 com valor total de R$ 59.090,00 e MP3 DISTRIBUIÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPP - CNPJ: 
17.063.665/0001-47 com valor total de R$ 45.424,00.  Matupá – MT, 31 de julho de 2020.   

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial -  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 036/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 17 de agosto de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 073/2020, 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, 31 de julho de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 072/2020.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇAO PARA AQUISIÇÃO DE 
CONTAINER PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 1000 
LITROS PARA USO EM LOCAIS INDICADOS PELA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA MUNICIPAL. FINALIDADE: a presente contratação tem 
como objetivo adquirir cinco containers de plástico pra lixo, conforme 
determinação da Vigilância Sanitária para atender locais públicos com 
grande concentração de pessoas, atendendo as ações ambientais 
previstas no PROGRAMA ECO SORRISO e recolhimento de produtos 
recicláveis das unidades de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. CONTRATADA: PAULO RODRIGO 
PERTUSATTI – ME, CNPJ Nº 15.191.132/0001-15. VALOR GLOBAL: R$ 
10.000,00 (Dez mil reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
Sorriso-MT, 31 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2020

Ari Genézio Lafin
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Cinco homens foram detidos na zona rural de Apiacás 
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DA REPORTAGEM

Cinco homens foram de-
tidos na quinta-feira (30) na 
zona rural de Apiacás duran-
te uma ação da Polícia Civil 
e da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema) de 
combate a crimes ambientais 
na região. Eles trabalhavam 
em um garimpo ilegal.

Os suspeitos de 51, 52, 55, 
58 e 65 anos foram autuados 
em flagrante por usurpação 
(produzir bens ou explorar 
matéria prima pertencente 
à União sem autorização le-
gal) e por poluição (construir 
ou fazer funcionar, estabele-
cimentos, obras ou serviços 
potencialmente poluidores, 
sem licença).

O trabalho foi deflagrado 
em apoio à equipe da Sema 
para fiscalização de um ga-
rimpo situado em uma pro-
priedade rural situada na 
estrada W3. Chegando às 
proximidades, as equipes 
avistaram uma escavadeira e 
barulho de motores em fun-

cionamento.
Os policiais e fiscais fo-

ram recebidos por um ho-
mem que se apresentou com 
o proprietário do local e foi 
solicitado que o mesmo des-
ligasse o motor que estava na 
beira do córrego e chamasse 
as outras pessoas que esta-
vam garimpando dentro de 
uma escavação.

No local foram encontra-
dos três motores, sendo dois 
em funcionamento de uma 
s draga de seis polegadas. 
Foi constatada a existência 
de um córrego, que passa ao 
lado do garimpo, um bra-
ço do rio Das Primas, cujas 
águas estavam sendo utiliza-
das para a garimpagem.

Também foi localizada 
uma máquina escavadeira, 
que não estava em funciona-
mento, porém, utilizada no 
garimpo. As equipes cons-
tataram quatro garimpeiros 
trabalhando dentro de um 
buraco. As cinco pessoas fo-
ram conduzidas para a De-
legacia de Apiacás. Todos os 
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Cinco homens foram detidos na zona rural de Apiacás

Operação apreende máquinas 
em garimpo ilegal e 5 são presos
CRIME AMBIENTAL | No local foram encontrados 3 motores, sendo 2 
em funcionamento de uma draga

materiais utilizados no ga-
rimpo foram apreendidos 
pela Sema.

Os conduzidos foram in-
terrogados e responderão 
pelos crimes de usurpação 
(produzir bens ou explorar 

CRIME AMBIENTAL

Operação apreende 
máquinas em 
garimpo ilegal 
e 5 são presos

SINOP

Associação cobra do Detran retomada
das provas teóricas e das práticas

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil, por meio 
de investigação da Delegacia 
Especializada de Repressão 
a Entorpecentes (DRE) e a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de Mato Grosso apre-
enderam um carregamento 
de 180 tabletes de pasta base 
de cocaína e prenderam uma 
pessoa em flagrante em Ipi-
ranga do Norte. O prejuízo 
estimado ao narcotráfico, 
com essa apreensão, é de R$ 
3 milhões.

O carregamento, que 
totalizou 186,36 kg do en-
torpecente, foi apreendido 
na quinta após os policiais 
abordarem um veículo Ford 
F350 que seguia de Ipiranga 
do Norte para Sorriso.

No momento da aborda-
gem, o veículo trafegava sem 
a placa dianteira e o condu-
tor, 31 anos, informou que 
havia saído de Juara e segui-
ria para Itaberaí/GO. Contu-
do, o homem estava bastan-
te nervoso ao ser abordado 
e os policiais iniciaram os 
procedimentos de busca no 

DA REPORTAGEM

Representantes das auto-
escolas de várias cidades do 
Norte de Mato Grosso reali-
zaram uma carreata em Si-
nop cobrando a reabertura 
das Circunscrições Regionais 
de Trânsito (Ciretrans), além 
da volta da aplicação de pro-
vas práticas e teóricas. Esti-
ma-se que o prejuízo para 
as empresas é de mais R$ 10 
milhões devido à paralisação 
dos serviços em Mato Grosso, 
em decorrência da Covid-19. 

veículo e identificaram um 
fundo falso preparado sob a 
carroceria do compartimen-
to de carga, onde estavam os 
tabletes da droga. Após rece-
ber voz de prisão, o suspei-
to relatou aos policiais que 
fez o transporte de drogas 
em duas ocasiões anteriores 
e que em cada uma das via-
gens recebeu o valor de R$ 
15 mil.

O delegado titular da 
DRE, Vitor Hugo Bruzulato 
Teixeira, explica que a apre-
ensão é fruto de uma inves-
tigação que já vinha em an-
damento na unidade policial 
e contou com a parceria da 
PRF para que fosse possível 
abordar e prender o con-
dutor do veículo e a droga. 
“Essa parceria que estamos 
firmando com a PRF para 
que possamos reforçar a atu-
ação em prol da segurança 
pública de nosso estado e 
no combate ao tráfico de en-
torpecentes”. O veículo com 
a droga e o traficante preso 
foram encaminhados em es-
colta até a sede da DRE em 
Cuiabá.

Um dos representantes da 
Associação dos Centros de 
Formação de Condutores do 
Norte de Mato Grosso, Ga-
briel Júnior Finco, disse que 
em outros setores houve au-
xílio mínimo para que, den-
tro do possível, pudessem dar 
continuidade aos trabalhos. 
“Sugerimos que seja traçado 
um plano de atendimento 
mínimo em regime especial 
e que se faça o uso de recur-
sos tecnológicos como fil-
magens durante aulas”, disse 
ao site Só Notícias. Ele disse 

matéria prima pertencente 
à União sem autorização le-
gal) e por poluição (construir 
ou fazer funcionar, estabele-
cimentos, obras ou serviços 
potencialmente poluidores, 
sem licença).

ainda que o setor teve que-
da devido à pandemia. “Os 
consumidores sabem que o 
Detran não está trabalhando. 
Em algumas cidades desde 
novembro do ano passado, 
não há provas, então nin-
guém se arrisca a abrir um 
processo de habilitação com 
todas essas incertezas”.O De-
tran suspendeu atendimento 
presencial em diversos mu-
nicípios devido à situação 
epidemiológica da Covid-19 
em Mato Grosso. A Autarquia 
está seguindo as recomenda-

ções de medidas sanitárias 
em conformidade com a 
classificação de risco defini-
da pela secretaria de Estado 
de Saúde. Alguns serviços 
podem ser feitos podem ser 
feitos online.

Participaram autoescolas 
de Alta Floresta, Cláudia, Co-
líder, Feliz Natal, Guarantã 
do Norte, Juara, Juína, Lucas 
do Rio Verde, Matupá, Nova 
Mutum, Novo Mundo, Pei-
xoto de Azevedo, Sorriso, Ta-
purah, Terra Nova do Norte, 
dentre outras.


