
GRE-NAL

Nos momentos de decisão, quando tudo está posto à prova, cresce ao invés de 
se esconder.                  Página -6

MICRO E PEQUENOS
Subsídio parcial aos empresários

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
um projeto de Lei que autoriza o Executivo a conceder subsídio par-
cial da taxa de juros remuneratórios de operações de crédito a micro 
e pequenos empreendedores que residem em Mato Grosso.
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GC NotíCias

DivulGação

DivulGação

Portal Da CiDaDe

O quadrilátero central de Sinop está para sofrer um processo de amplia-
ção das vagas de estacionamento. O projeto organizado pela prefeitura 
terá em sua primeira fase de adequações na avenida das Sibipirunas, 
entre as avenidas das Figueiras e Júlio Campos. A previsão é que com 
os novos espaços, cerca de 150 novas vagas para estacionamento sejam 
criadas no setor mais movimentado do município.                            Página -3

MAIS ESPAÇO

Região central de Sinop terá 150
novas vagas para estacionamento

Algodão:
MT colheu
quase 40%
das lavouras
A semana começou com 
céu azul e movimentação 
intensa na Fazenda Beira-
-Rio, em Campo Verde. É 
época de colher o algodão, 
que nesta safra ocupou 1,2 
mil hectares na proprieda-
de. Pelo menos 35% já foram 
colhidos.   Página  -4
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Mal se livrou do período de convalescença da Co-
vid-19, o presidente Jair Bolsonaro pôs-se a viajar pelo 
país a cumprir agendas regionais. Não fosse este um pe-
ríodo em que governantes responsáveis deveriam de-
sestimular aglomerações, nada haveria a estranhar.

Em passagem pelo sul do Piauí e o norte da Bahia 
na quinta (30), Bolsonaro vestiu chapéu sertanejo, an-
dou a cavalo e inaugurou um sistema de abastecimento 
de água cujas obras haviam sido iniciadas na gestão de 
Dilma Rousseff (PT).

Num palanque típico, saudado por um público de-
certo selecionado pela oligarquia local, como é típico, 
o presidente fez um discurso típico. Elogiou a bancada 
de congressistas da região, disse que “ninguém gover-
na sozinho” e prometeu ajudar a resolver problemas da 
localidade em conjunto com “o Parlamento brasileiro”.

Foi mais um desdobramento na tentativa do chefe 
de governo de transitar do exotismo belicoso, que pre-
valeceu nos primeiros 18 meses do mandato, para con-
dutas mais próximas das que o sistema presidencialista 
brasileiro concita.

Facultada pela Carta a possibilidade da reeleição, 
parece natural que o incumbente, ainda mais um com 
elevada taxa de rejeição para o início do mandato, aja 
para atenuar os focos de insatisfação popular. E o Nor-
deste, que desde meados da década passada descarrega 
votos em presidenciáveis petistas, é um bastião dessa 
resistência. A crise carreada pela pandemia também 
mostrou a Jair Bolsonaro a importância da agenda eco-
nômica inclusiva num país atravessado por uma desi-
gualdade atroz.

A ajuda emergencial de R$ 600 atenuou a impo-
pularidade presidencial nos estratos de renda mais bai-
xa, e agora o governo busca desesperadamente trans-
formar uma parte do que era auxílio transitório num 
programa permanente de transferência de renda mais 
ambicioso e custoso que o Bolsa Família.

Enquanto isso, no Congresso o jogo ficou mais 
denso. Uma parte dos deputados costura um bloco em 
torno de MDB e DEM, o que complica a tentativa do 
Planalto de cooptar apoio parlamentar por meio de ne-
gociações de cargos e verbas com o chamado centrão.

A aprovação de generoso aumento de gastos para 
a educação, via Fundeb, e as invectivas sibilinas ou es-
cancaradas para burlar o teto de dispêndios federais 
indicam que uma resultante dessas movimentações de 
presidente e parlamentares pode ser a corrida de to-
dos para aumentar ainda mais as despesas e o endivida-
mento do erário.

Eis um risco a ser monitorado e evitado, até por 
interesse egoísta eleitoral. Afinal, a história recente já 
deixou clara a relação entre a gastança de hoje e a crise 
econômica —e política— de amanhã.

Editorial

Bolsonaro do sertão

Ranking dos Políticos - Facebook

“FALTA DE
RESPEITO”
A primeira-dama Virginia Mendes re-

chaçou comentários feitos em um grupo 
de WhatsApp sobre a internação do gover-
nador Mauro Mendes em São Paulo, em 
decorrência de uma pneumonia. Virginia 
reproduziu mensagens de um grupo cha-
mado “Cuiabania 300 News” atribuídas ao 
sindicalista Antonio Wagner, ao advogado 
Baltazar Ulrich – que era presidente do 
Central de Abastecimento (Ceasa) mas dei-
xou o cargo no início da gestão Mendes – e 
ao produtor cultural Palmiro Pimenta. Na 
conversa, os participantes fizeram brinca-

APÓS
MANOBRA
O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho, adiou a segunda 
e última votação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da Reforma da Previdên-
cia do funcionalismo público de Mato Gros-
so. O parlamentar concedeu vista de cinco 
dias aos deputados Silvio Fávero, Wilson 
Santos, Ulysses Moraes, Elizeu Nascimento 
e Dilmar Dal’Bosco. A mensagem voltou à 
pauta após o recesso parlamentar de duas 
semanas.

REELEIÇÃO
NA CAPITAL
Presidente do MDB em Cuiabá, Francis-

co Faiad disse ter a certeza de que o pre-
feito Emanuel Pinheiro sairá candidato à 
reeleição. O anúncio, na visão dele, deve 
ocorrer somente no prazo final das conven-
ções partidárias. Pela legislação eleitoral 
aprovada neste ano, as convenções – que 
são o momento em que os partidos definem 
seus candidatos e coligações – estão auto-
rizadas a ocorrer a partir de 31 de agosto 
até 16 de setembro.

Crédito: Guarda Municipal
IMAGEM DO DIA

“A crise carreada pela pandemia também mos-
trou a Jair Bolsonaro a importância da agenda 
econômica inclusiva num país atravessado 
por uma desigualdade atroz

“
Não há pior forma de enfrentar uma situa-

ção de emergência do que negar a sua própria 
existência. Quem não sabia disso, está apren-
dendo com a pandemia da Covid-19, a um sus-
to altíssimo de vidas.

No mundo inteiro, os países que estão al-
cançando os piores resultados, tanto em nú-
mero de vítimas como em devastação eco-
nômica, são aqueles governados por líderes 
negacionistas, que minimizaram a gravida-
de da crise, ironizaram e desacreditaram as 
recomendações de cautela, confundiram a 
opinião pública e desorganizaram os minis-
térios e órgãos responsáveis pelas políticas 
de saúde. Nesses países, muitos milhares de 
famílias choram novas mortes todas as sema-
nas, enquanto os seus dirigentes exibem-se 
em jet-skis, motocicletas ou cavalos, sem um 
gesto de empatia, uma palavra de compaixão 
ou uma demonstração de solidariedade. Dos 
escombros dessa tragédia, nascerá o futuro, 
ainda repleto de incertezas, mas certamente 
bastante diferente do mundo que conhecía-
mos pré-Covid-19.

Nesse futuro de contornos imprecisos, 
uma presença é certa, embora não desejada: a 
emergência climática. Seus sinais são eviden-
tes, cada vez mais frequentes e mais intensos. 
No entanto, a esse respeito também, há nega-
cionistas, não muitos, mas muito bem ancora-
dos no poder político e econômico.

Há exatos vinte anos apresentei minha 
dissertação de mestrado no Programa de Pla-
nejamento Energético da Coordenação de Pós-
-Graduação em Engenharia – COPPE, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
com o título Controle do Patrimônio Ambien-
tal Brasileiro. Mais tarde, a obra gerou um livro 
com o mesmo nome, publicado pela editora da 
Universidade do Estado do RJ, hoje disponível 
apenas em versão digital.

Relendo aquele estudo, observo que, ao 
discutir a complexa interação entre Ecologia 
e Economia – ambas palavras derivadas do 
grego Óikos, que significa casa – sublinhei os 
efeitos danosos, tanto para o meio ambiente 
como para a atividade econômica,  dos “efei-
tos dramáticos da alteração do clima terrestre, 
tais como, degelo da calota polar, liberando 
gigantescos icebergs, inundações, secas, mu-
dança no regime dos ventos, entre outros”.

Em trabalhos posteriores, de cuja realiza-
ção participei no Tribunal de Contas da União, 

foram identificados gravíssimos impactos po-
tenciais para o Brasil resultantes das mudan-
ças climáticas globais, tanto nas zonas costei-
ras e no setor agropecuário, como na segurança 
hídrica do Semiárido e na Amazônia Legal 
(Acórdãos TCU 2293, 2354, 2462 e 2513/2009).

Em outro trecho daquele livro, sublinhei 
que, embora a Constituição de 1988 conceitue o 
meio ambiente saudável como um direito fun-
damental da pessoa humana e sua preservação 
como um dos princípios da atividade econômi-
ca, e malgrado a abundante legislação ambien-
tal vigente, a simples norma jurídica não tem 
sido obstáculo ao secular processo de degra-
dação ambiental em nosso país. Com tristeza, 
constato que essa afirmativa continua válida 
duas décadas depois.

Com preocupação, verifico que o Brasil tem 
tratado a emergência ambiental com desprepa-
ro, truculência e incompetência bem maiores 
até que as observadas na emergência de saúde 
pública, ignorando os alertas de cientistas, as 
propostas da sociedade, os direitos dos vulne-
ráveis e as normas de proteção e gestão am-
bientais. A vergonhosa artimanha de “passar 
a boiada enquanto ninguém está olhando” não 
irá vitimar apenas a nossa rica biodiversidade 
e nossos preciosos ecossistemas, mas também 
nocauteará a nossa economia, especialmente 
nos setores mais dinâmicos do agronegócio, 
cujas exportações têm sustentado a balança 
comercial e os indicadores macroeconômicos 
brasileiros. Somente ineptos muito primitivos 
imaginam que “ninguém está olhando” e que a 
“passagem da boiada” não cobrará um alto pre-
ço no futuro próximo.

Com franqueza, desejo que dentro de vinte 
anos não seja necessário retornar ao assunto 
para lamentar uma tragédia ainda maior que 
a atual. Para tanto, é fundamental que o Brasil 
reconheça a emergência climática que iremos 
enfrentar nos próximos anos e mobilize o me-
lhor de nossa inteligência e capacidade para 
que a necessária recuperação econômica da 
presente crise não nos conduza a um abismo 
mais profundo.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE

Emergência ambiental

O banco que não é “banco”
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desde que renomados e conhecidos, 
são uma boa opção. sem burocracia e 
contando com uma série de vantagens 
eles podem agradar os usuários que 

precisam apenas de ser-
viços mais “superficiais”, 
como cartão de crédito, 
conta bancária simples e 
algumas opções de crédito 
pessoal. Se você pensa em 
financiamentos e outras 
opções mais complexas, 
seu destino continua sen-
do o banco tradicional, ao 

menos por hora.
Temos que ter em mente, também, 

que o relacionamento com essas ins-
tituições só vai fazer com que você te-
nha um pouco mais de limite de cartão 
ou de crédito pessoal com o passar do 
tempo, algo bem menos sólido do que 
pode acontecer com um bom relacio-
namento em um banco tradicional, que 
tende a abrir, com o tempo, um leque 
muito maior de possibilidades.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Usar bancos virtuais exige uma série de cuidados que vão 
desde a checagem da solidez da empresa até a certeza de 
estar utilizando o aplicativo e os canais oficiais de comuni-
cação. As tentativas de golpes contra os usuários desses tais 
serviços tende a aumentar cada vez mais com sua populari-
zação.

CLIC 
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POR  LEANDRO CARECA
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Sinop - R$ 600,00 anual
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Em tempos onde a tecnologia nos 
permite fazer uma infinidade de coisas 
sem sair do lugar, um novo elemento 
surgiu em nossas vidas: o banco vir-
tual. São instituições 
financeiras que traba-
lham com a maioria 
dos serviços oferecidos 
por um banco “físico”, 
mas que você não pre-
cisa ir até uma agência 
para abrir conta, fazer 
transações e resolver 
problemas.

Algum tempo atrás falei sobre tais 
serviços em uma série de artigos, mas 
algumas pessoas estão conhecendo os 
bancos virtuais agora, com sua maior 
popularização, e tenho recebido vários 
pedidos de informações e dicas sobre 
a, digamos, “novidade”.

Chamar de “novidade” é meio “for-
çado”, eu sei. Muita gente que estiver 
lendo esse texto já vai estar, inclusive, 
negativado por essas instituições. É, 
meu povo, tanta praticidade acaba por 
aproximar você do crédito, e isso, evi-
dentemente, tem seus riscos. Planeja-
mento financeiro é fundamental para 
evitar problemas, e uma boa parte das 
pessoas não se preocupa com esse “pe-
queno detalhe” e o endividamento, em 
pouco tempo, está batendo na porta.

Seja como for, os bancos virtuais, 

LUIZ HENRIQUE LIMA

Imagem forte. Um cachorro morreu trancado no porta-malas de 
um carro que estava no estacionamento de um mercado em Várzea 
Grande, na quarta (6). De acordo com a Guarda Municipal, o animal foi 
esquecido pelo dono que estava fazendo compras no local. A Guarda 
foi acionada pelo próprio estabelecimento que percebeu que o cachor-
ro estava preso no veículo. No local, o dono do animal disse aos agen-
tes que está passando por muitos problemas, o que fez com o que ele 
esquecesse o cachorro no carro. O homem foi encaminhado à delega-
cia para prestar esclarecimentos. Os agentes apreenderam o celular e 
os documentos dele.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Contribuintes que solici-
tarem abertura de uma nova 
Inscrição Estadual (IE) em 
Mato Grosso estarão isen-
tos do pagamento da Taxa 
de Serviços Estaduais (TSE), 
desde que o pedido seja re-
alizado por meio da REDE-
SIM. A desoneração consta 
no Decreto 588/2020, pu-
blicado no Diário Oficial de 
quarta-feira (05), que alterou 
o Regulamento do Sistema 
Tributário Estadual.

O Decreto isenta, ainda, 
o valor da TSE cobrado nos 
casos em que o contribuinte 
retificar a Escrituração Fiscal 
Digital (EFD), durante o pe-
ríodo de pandemia da Co-
vid-19.

Com a medida, o pro-
cedimento do registro das 
empresas mato-grossenses 
no Cadastro de Contribuin-
tes do ICMS (CCE) fica mais 
ágil e menos oneroso para os 
empresários, simplificando 
o cumprimento das obriga-
ções acessórias. Além disso, 
contribui para a desburocra-
tização administrativa.

Antes, para abrir uma ins-
crição estadual, o contri-
buinte precisava comprovar 
ao Fisco o recolhimento do 

BENEFÍCIO | Isenção será concedida para a abertura de novas empresas, e de retificação de escrituração digital

Deliveries podem funcionar até às 22h 

EM UMA HORA

Horário de votação 
terá alteração

o horário deve ser das 8h às 18h

A proposta visa amenizar os prejuízos causados pelo coronavírus 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde de ontem 
(06), o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Ro-
berto Barroso, disse que o 
horário de votação das elei-
ções municipais deste ano 
deverá sofrer uma altera-
ção, por conta da pandemia 
de covid-19.

De acordo com o mi-
nistro, o horário deve ser 
estendido em uma hora, 
indo então das 8h às 18h. 
“E nós estamos igualmen-
te definindo, com base em 
cálculos estatísticos e de-
mográficos, a conveniência, 
ou não, de recomendar-
mos, não seria vinculante, 
que cada grupo de faixa 
etária votasse em um de-
terminado horário”, disse 
Barroso em coletiva virtual 
com a imprensa.

A ideia, segundo o 
presidente do TSE é que os 
primeiros horários de vota-
ção sejam reservados para 
os eleitores que tenham 
mais de 60 anos e que es-
tão no grupo de risco. Com 
isso o objetivo é impedir a 
formação de filas e aglome-
rações para que o risco de 
transmissão de vírus seja 
menor.

A expectativa é que, 
nas próximas semanas, o 
TSE chegue à definição de 
horário e fluxo de votação 
por faixa etária, a partir de 
estudos que estão sendo 
feitos pelo Setor de Estatís-
tica do tribunal e por uma 
consultoria externa do Ins-
tituto de Matemática Pura e 

Aplicada (Impa).
No mês passado, o tri-

bunal já havia anunciado 
que vai excluir a necessi-
dade de identificação bio-
métrica, por meio de im-
pressão digital, tendo em 
vista o risco de contágio 
por covid-19. Uma consul-
toria sanitária também está 
trabalhando na elaboração 
de um protocolo de segu-
rança para a realização das 
eleições municipais em no-
vembro.

Para a adoção das me-
didas de segurança para 
mesários e eleitores, o TSE 
vai propor uma parceria 
público-privada com enti-
dades de classe, federações 
e empresas para a aquisi-
ção de materiais e equipa-
mentos “com o mínimo de 
gastos de dinheiro público”. 
“Para que, com o apoio da 
livre iniciativa brasileira, 
possamos realizar eleições 
seguras e sem a utilização 
de recursos que, neste mo-
mento, podem ser aprovei-
tados em outros lugares”, 
disse Barroso.

Sobre a realização de 
campanhas de rua e co-
mícios, o presidente do 
TSE afirmou que, diante 
da diversidade de cená-
rios da pandemia no país, 
a questão será definida pe-
los municípios, que são os 
responsáveis pelas regras 
de comportamento de dis-
tanciamento e isolamento 
social.

O pleito está marcado, 
em primeiro turno, para 15 
de novembro e, em segun-
do turno, para 29 de no-
vembro.

Foto: RobeRto Jayme/tSe

Foto: Divulgação

Governo isenta contribuintes
da Taxa de Serviços Estaduais

Foto: Divulgação

MAIS ESPAÇO

Centro de Sinop terá ampliação
de vagas para estacionamento 

EM TRAMITAÇÃO

Projeto visa conceder subsídio parcial
aos micro e pequenos empresários em MT

Obras devem estar concluídas em 30 dias 

DA REPORTAGEM

O quadrilátero central 
de Sinop está para sofrer 
um processo de ampliação 
das vagas de estacionamen-
to. O projeto organizado 
pela prefeitura terá em sua 
primeira fase de adequações 
na avenida das Sibipirunas, 
entre as avenidas das Fi-
gueiras e Júlio Campos.  

“É um projeto para es-
tacionamento ao lado dos 
canteiros centrais. Um me-
tro e meio de cada lado, 
igual na avenida ( Júlio Cam-
pos). Tínhamos essa ideia de 
fazer, de experimentar para 
ver se vai dar certo. Eu acre-
dito que vai funcionar”, afir-
mou o secretário de Obras 
do município, Edilson Ri-
beiro Rocha, o Ticola, ao 
site Só Notícias. Ainda de 
acordo com o secretário, a 
previsão de conclusão das 
obras é de 30 dias. A pre-
visão é que com os novos 
espaços, cerca de 150 novas 
vagas para estacionamen-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Está em tramitação na 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso um projeto de 
Lei que autoriza o Executivo 
a conceder subsídio parcial 
da taxa de juros remunerató-
rios de operações de crédito 
a micro e pequenos empre-
endedores que residem em 
Mato Grosso.

A proposta é do depu-
tado estadual Elizeu Nasci-
mento (DC) e visa amenizar 
os prejuízos econômicos 
causados pelo coronavírus.

“Cabe registrar que os 
micro e pequenos empre-
endedores estão sendo se-
veramente afetados pela cri-
se econômica gerada pelos 
impactos da Covid-19, uma 
vez que muitas atividades 
comerciais foram suspensas 
e estabelecimentos fechados 
no estado. O fato prejudicou 
e tem prejudicado sobrema-
neira a vida desses empresá-
rios, que têm a duras penas 
envidado esforços para man-
terem seus negócios funcio-
nando regularmente e de 

valor de 1 UPF/MT, que no 
mês de agosto corresponde 
a R$ 155,73. Isso demandava 
tempo, uma vez que o pro-
cesso de abertura só tinha 
andamento após a confirma-
ção do pagamento.

De acordo com a Secre-
taria de Fazenda (Sefaz), 
agora o processo será 100% 
online e automático, sem 
necessidade de intervenção 
humana. O benefício é per-
manente, ou seja, a isenção é 
válida para todos os pedidos 
de abertura de novas empre-
sas realizados a partir da pu-
blicação do Decreto.

Em relação a Escrituração 
Fiscal Digital (EFD), o Decre-
to 588/2020 também isentou 
a Taxa de Serviços Estaduais 
(TSE) para as retificações dos 
arquivos referentes aos me-
ses de fevereiro a julho desse 
ano. Normalmente, é cobra-
do dos contribuintes o valor 
de 2 UPF/MT por documen-
to fiscal substituído.

A isenção será concedi-
da somente nas retificações 
transmitidas até o dia 31 de 
agosto. A Sefaz adotou a me-
dida tendo em vista a difi-
culdade dos contadores para 
entrarem em contato com 
seus clientes nesse período 
de isolamento social, ocasio-
nado pela Covid-19.

to sejam criadas no setor 
mais movimentado do mu-
nicípio. A segunda fase das 
adequações compreende a 
avenida Sibipirunas, entre 
as avenidas Júlio Campos 
e Embaúbas. Ticola ainda 
explicou que a intenção da 
prefeitura é expandir o pro-
jeto para todas as avenidas 
do quadrilátero central. Se-
ria uma maneira, segundo 
ele, de postergar a implan-
tação do estacionamento 
rotativo pago, proposto na 
gestão anterior. “Pode ser 
que um dia vá acontecer isso 
(implantar o estacionamen-
to pago), mas a intenção da 
prefeita é retardar. Atender 
a população de uma manei-
ra diferente e, em especial, 
os comerciantes da cidade”.

De acordo com o se-
cretário, as obras são exe-
cutadas com recursos pró-
prios. Os valores não foram 
detalhados. Em novembro 
de 2017, uma pesquisa feita 
pelo Centro de Informações 
Socioeconômicas da Une-

forma rentável, para susten-
tarem suas famílias e garan-
tirem o emprego de centenas 
de pessoas”, destacou o par-
lamentar.

Assim, destaca que os 
impactos econômicos oca-
sionados, como a diminui-
ção da renda da população, 
o aumento vertiginoso do 
desemprego, a diminuição 
da arrecadação tributária es-

Foto: amm

mat (Cise) apontou que 37% 
dos moradores de Sinop 
eram contrários ao paga-
mento de estacionamento 
rotativo, 34% disseram ser 
indiferentes e 29% concor-

daram com a proposta. A 
lei que instituiu o sistema 
de estacionamento pago foi 
aprovada na câmara de ve-
readores em dezembro de 
2014.

tatal, por exemplo, sendo os 
micros e pequenos empre-
endedores os maiores afe-
tados pela crise econômica, 
considerando que retiram o 
seu sustento mensalmente 
das suas atividades empre-
sariais e não possuem reser-
va de capital para manter, 
durante a pandemia, as suas 
famílias, os seus estabeleci-
mentos empresariais e os sa-

lários dos seus funcionários.
Importante assinalar 

ainda que esses pequenos 
empresários têm imensa 
dificuldade para acessar as 
linhas de crédito disponibi-
lizadas pelo mercado ban-
cário, pois não conseguem 
atender às rigorosas exigên-
cias necessárias à demons-
tração de capacidade para 
saldar a dívida no futuro.



Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CONHECIMENTO

Faculdade CNA vai abrir
mais 4 polos no estado

ENTIDADES AVALIAM

Baixa inflação permitiu o corte nos juros

Novas unidades devem ser implantadas em diferentes regiões 

Para CNI, Selic baixa é importante para conter 
efeitos da crise 

DA REPORTAGEM

Quatro municípios do 
interior de Mato Grosso vão 
se tornar polos da Faculda-
de CNA: Confresa, Tangará 
da Serra, Rondonópolis e 
Nova Mutum. Com as novas 
unidades, o estado passará 
a contar com cinco polos, já 
que atualmente possui um 
em Cuiabá. O avanço para 
cidades mais distantes da 
Capital, reforça o importan-
te processo de interiorização 
do ensino, levando o conhe-
cimento para as regiões que 
têm no agronegócio um dos 
principais pilares da econo-
mia. A meta é ofertar três 
cursos tecnólogos a partir do 
primeiro semestre do ano 
que vem: Gestão de Recursos 
Humanos, Logística – ambos 
com duração de dois anos – e 
Gestão em Agronegócio, com 
duração de três anos. As aulas 
são na modalidade de educa-
ção à distância (EAD). Apenas 
as provas são presenciais. 
As formações são validadas 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A redução da taxa Selic 
( juros básicos da economia) 
para 2% ao ano era esperada 
e resulta da baixa inflação, 
que está abaixo do nível mí-
nimo da meta (2,5%) no acu-
mulado de 12 meses. Essa é a 
avaliação de entidades do se-
tor produtivo, que conside-
ram positivo o corte de 0,25 
ponto percentual anunciado 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central. Em nota, a Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI) informou que a 
manutenção da inflação em 
níveis baixos permite que o 
Copom continue a cortar os 
juros nas próximas reuniões 
para estimular o consumo e 
o investimento em meio e 
conter os impactos da crise 
econômica provocada pela 

Foto: arquivo pessoal

Vacinas foram encontradas enterradas em fazenda 

APÓS ARRENDAMENTO

2 mil doses de vacina
para gado enterradas
DA REPORTAGEM

O proprietário de uma 
fazenda na região de Santo 
Antônio de Leverger encon-
trou 2.265 doses de vacinas 
para gado enterradas em 
uma vala do terreno. Segun-
do ele, a terra estava arrenda-
da há cerca de três anos para 
uma empresa de pecuária. 
Entre as vacinas estavam 1,2 
mil doses contra aftosa, 825 
contra antirrábica e outras 
240 doses contra brucelo-
se. As datas de vencimentos 
eram de 2017 a 2019.

O advogado do fazen-
deiro, Eduardo Mahon, afir-
mou que encaminhou uma 
denúncia formal ao Institu-
to de Defesa Agropecuária 
de Mato Grosso (Indea-MT) 
solicitando uma séria de me-
didas como a contagem e 
vacinação assistida do gado 
criado na região e imediato 
bloqueio das Guias de Trân-
sito Animal. Após solicitação 
do proprietário, o Instituto 
de Defesa Agropecuária Mato 
Grosso (Indea-MT) esteve na 
propriedade e realizou visto-
ria.

Conforme relatório, as 

vacinas estavam lacradas. 
Os agentes orientaram 

o proprietário a fazer o des-
carte dos produtos em lixão 
sanitário ou incinera-los em 
um local segura na proprie-
dade.

O gado não vacina-
do pode transmitir doenças 
como raiva e brucelose aos 
seres humanos. No entanto, 
segundo o Indea, os animais 
vistoriados na fazenda estão 
sem sintomas de doenças 
transmissíveis. Na denún-
cia encaminhada ao Indea, é 
apontado crime contra a saú-
de coletiva, economia e meio 
ambiente.

“A dosagem substancial 
sonegada do Indea ao re-
banho pode indicar tanto a 
desídia criminosa por parte 
da empresa quanto uma pro-
vável configuração de outros 
fatos típicos penais que se 
denominam ‘boi de papel’”, 
diz em trecho do documen-
to. ‘Boi de papel’, nesse caso, 
é o termo usado para se re-
ferir ao crime de lavagem 
de dinheiro, furto de gado, 
sonegação fiscal e falsidade 
ideológica contra o Serviço 
de Inspeção Federal (SIF).

AGRONEGÓCIO 

Colheita mais rápida que a média das últimas cinco safras

MT já colheu quase 40% das lavouras
DA REPORTAGEM

A semana começou 
com céu azul e movimenta-
ção intensa na Fazenda Bei-
ra-Rio, em Campo Verde. É 
época de colher o algodão, 
que nesta safra ocupou 1,2 
mil hectares na proprieda-
de. Pelo menos 35% já foram 
colhidos, segundo Alexan-
dre Lopes, consultor técni-
co da área. “O pessoal tem 
aproveitado o máximo que 
pode para poder avançar na 
colheita. A colheita aqui em 
Campo Verde está a todo va-
por, aqui é uma área extensa 
de algodão, então não pode 
perder tempo né”, comenta.

O ritmo do trabalho na 
fazenda retrata o atual cená-
rio no estado. Até agora 39,8% 
das lavouras foram colhidos. 
Área que supera a que esta-
va colhida no ano passado e 
também média das últimas 
cinco safras para o período, 
conforme acompanhamento 
do Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea).

Mais do que esta agili-
dade, no entanto, o que tem 
deixado os agricultores or-
gulhosos é a qualidade da 
pluma que sai do campo. 
“Esse ano foi um ano que a 
gente julga um ano bom para 

o algodão, um ano em que a 
chuva ocorreu de maneira 
normal, apesar de ter tido 
alguns veranicos durante o 
ciclo. E o resultado é bom, 
o algodão está bom, a quali-
dade também está boa”, con-
firma Lopes, que também é 
agricultor e cotonicultor na 
região.

Nesta safra, Mato grosso 
deve produzir cerca de 2 mi-
lhões de toneladas de pluma, 
um recorde. Pouco menos 
de oitenta por cento já foram 
negociados, segundo o Imea. 
A preocupação agora é com 
o restante da produção. Hoje 
a arroba da pluma disponível 
vale cerca de R$ 89 no esta-
do, preço considerado baixo 
pelos agricultores.

“A gente julga que estes 
valores, diante de um custo 
de produção elevado como 
é o do algodão, eles não en-
quadram né. Como eu disse 
antes, nós estamos tendo a 
sinalização de que será um 
ano de boa produtividade. 
Esse algodão que já foi ‘usi-
nado’ é de uma qualidade 
também que se considera 
boa, mas os preços pratica-
dos são ruins. Então o setor 
entende que isso pode ser 
um complicador para esse 
ano”, conclui Alexandre Lo-
pes.

ALGODÃO | Com intensificação dos trabalhos nas últimas semanas, colheita da pluma está mais rápida
Foto: Divulgação
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pelo Ministério da Educação 
(MEC), do Governo Federal.

A faculdade CNA é a 
instituição de ensino supe-

rior do Sistema CNA, que 
engloba três organizações: a 
Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária; o Se-

nar e o Instituto CNA. Os cur-
sos da instituição possuem 
conceito 4 (em uma escala de 
1 a 5) no MEC.

pandemia do novo corona-
vírus. “A continuidade do 
afrouxamento monetário 
deve contribuir para a que-
da no custo do crédito. Neste 
momento, de intensa neces-
sidade de financiamento por 
parte das empresas, para a 
manutenção dos empregos 
e para o pagamento de des-
pesas fixas, o crédito pode 
ser determinante entre uma 
empresa abrir ou fechar suas 
portas nos próximos meses”, 
informou, no comunicado, 
o presidente da CNI, Rob-
son Braga de Andrade. Na 
avaliação da CNI, a retração 
da atividade econômica, que 
provocou a queda nos preços 
de diversos bens e serviços, 
abriu espaço para que a Selic 
fosse reduzida sem ameaçar 
o cumprimento da meta de 
inflação, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN).



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800250100  430118611
279002800653100  028105241
279002701564300  027634541
279002701370400  030035471
279002800066400  822056121
279002800901700  026229099
279002701673000  051234283
279002701359200  925530521
279002701313300  007206841
279002800489200  899555011
279463100   024785880001
279002701133500  013883161
279002701450700  867794199
279002800913400  024537769
279002800844500  851255557
279002700567400  971285709
279002701124500  036943111
279002701261300  049447856
279002701196300  020633611
279002701348500  002326920
279397200005000  037691761

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

Alderico de Carvalho da Silva, CPF n° 503.529.031-04, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o pedido 
para a Licença Prévia, de Instalação e de Operação da 
Borracharia e Lavajato do Derico, localizada na Avenida 
das Figueiras n° 4800, Bairro Jardim Itália III, no município 
de Sinop - Mato Grosso, para a atividade de serviços de 
borracharia para veículo automotores

JOSÉ PEDRO RODRIGUES FILHO – ME CNPJ n° 
04.127.232/0001-66 torna público que requereu da Comis-
são de Municipalização de Licenciamento Ambiental Colí-
der - MT, a Licença de Operação da empresa denominada, 
MECANICA E PEÇAS PARANÁ, Localizada na AV. MARE-
CHAL RONDON Nº 1675, CENTRO, SETOR LESTE no 
Município de Colíder – MT.

A Prefeitura Municipal de General Carneiro CNPJ nº 
03.503.612/0001-95, torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Licença 
Previa e Licença de Instalação (LP e LI) para a construção 
de Drenagem de Aguas Pluviais em diversas Ruas do mu-
nicípio de General Carneiro/MT.

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, inscri-
ta sob o CNPJ nº 03.238.631/0001-31, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Mineração e Turismo, as Licenças Prévia e de Instalação, 
referente a construção da Casa do Artesão, localizadas na 
Rua Min. Cesar Cals, s/n, Centro, na Praça Publica, no 
município de Peixoto de Azevedo/MT.

BEDIN INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 
33.192.633/0001-06, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a Ou-
torga de direito de uso de recursos hídricos para captação 
superfi cial no Córrego Gonçalvez, afl uente do Rio Teles Pi-
res, para atividades diversas no loteamento cidade nova, 
município de Sorriso/MT. Coordenadas geográfi cas do 
ponto de captação: 55°43’36,072”W, 12°36’5,182”S. Não 
foi determinado o EIA-RIMA.

UNIDAS S.A., estabelecido na Avenida Bruno Martini, 
Qd.02, Lote nº11, Jardim Florença, Sinop/MT, inscrito no 
CNPJ nº 04.437.534/0001-30, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop/MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO da atividade de Lavagem de veículos. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

MF PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 31.012.059/0001-23 
- ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA - Aos 31/07/2020, às 17hrs, na sede da companhia. 
Convocação: Totalidade do capital social. Mesa: Presi-
dente: Jose Aparecido Magon, Secretária: Celma Lucia 
Freitas Magon. Deliberações: Aprovada por unanimidade: 
redução do capital social de R$ 935.966,00 (novecentos 
e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais) 
para R$ 870.305,00 (oitocentos e setenta mil, trezentos 
e cinco reais). Retifi cação da Ata da Primeira Assembleia 
Geral Extraordinária. Alteração do endereço da sede da 
empresa. Nada mais.

Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência com-
provada;
2-Atendente de Consultório, com experiência em 
digitação de laudos ultrassonográfi cos;
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 experiência em 
faturamento;
9-Telefonista, disponibilidade meio período, 
conhecimento em informática 
básica;
10-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
11- Enfermeira, com COREN ativo;
12- Motorista e Montador, com experiência;
13-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
14-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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020

Processo Licitatório Nº 032/2020 Tipo: Menor Preço Por Item A Prefeitura Mu-
nicipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira Ofi cial 
Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Inte-
ressados Que Realizará Licitação No Dia 20/08/2020, Às 08h00, Para Futura 
E Eventual Contratação De Pessoa Jurídica Para Prestação De Serviços Es-
pecializados Em Exames De Imagens, Com Objetivo De Atender A Necessi-
dade Da Secretaria De Saúde Do Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme 
Especifi cações Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Dis-
ponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da 
Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir 
Das 08h00min Às 11h00min E No Site Ofi cial Do Município: Www.Novomundo.
Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 06 De Agosto De 2020. Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Ofi cial

Antônio Mafi ni
Prefeito Municipal

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Ipiranga do Norte – MT, 06 de Agosto de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, 
designada através da Portaria Municipal n.º 230/2020 e 276/2020 no uso 
de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal 10.520 de 17 de julho 
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que se consagrou vencedora do Pregão Eletrônico n.º 
006/2020, para “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Defensa Metálica, tipo semi-maleável simples para aplicação em 
sinalização na Rodovia MT-010”, a seguinte Empresa: 1) SR TRADE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n.º 00.221.068/0001-09, localizada na Rua Sisa, n.° 608, Bairro Cidade 
Industrial Satélite de São Paulo, na Cidade de Guarulhos - SP, CEP: 
07.221-030, vencedora da presente licitação com o valor global de R$ 
85.484,56 (Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e 
Cinquenta e Seis Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

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

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

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 388 de 02 de Março de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020 para Registro de Preços, do tipo 
MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com a 
Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
EMERGENCIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NA PANDEMIA DO COVID-19”, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
2. DAS RETIFICAÇÕES: 
2.1. Fica retificada, DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA. 
2.2. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente estabelecido 
conforme abaixo: 

2.3. O início da sessão pública será às 08h00min do dia 13 de Agosto de 2020, na sala de Licitações, Sede Administrativa do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 02 e 03, 
Bairro Centro, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 001/2020 poderá ser adquirido no 
endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min. 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 023/2020, de 26 de 
julho o de 2020, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

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

 

 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial 
 
 
 

EMPRESA ITENS VLR. TOTAL  

GRÁFICA BOM PREÇO LTDA 
01, 06, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 

31, 32, 35, 38, 39, 40, 49, 54 
R$ 26.816,30 

4D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA 

02, 03, 04, 05, 10, 17, 20, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 33, 34, 42, 44, 45, 

46, 48, 50, 52 

R$ 21.391,90 

MARIA LUIZA P. DE MATOS 07, 08, 09, 41, 43, 47, 51, 53 R$ 13.026,60 
GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 11, 21 R$ 4.445,00 
VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI 13 R$ 2.704,00 
PROMO GRÁFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO 
VISUAL EIRELI 

16, 18, 36, 37 R$ 7.648,50 

VALOR TOTAL R$ 76.032,30 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 
RESULTADO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2020 - SRP 
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2020, cujo objeto é o registro de Preços 
para Futura e Eventual contratação de empresa para prestar serviços de confecção e impressão de diversos 
materiais gráficos para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Marcelândia/MT. Sagrou -se 
vencedora a empresa: 

Marcelândia/MT, 06 de agosto de 2020 . Publique-se. 

Raphaella Espíndola Benício 

Pregoeira Oficial 

Nova Mutum - MT, 06 de agosto de 2020.

Objeto: “Registro de preço para futura e eventual aquisição de sonômetro 
e calibrador sonoro” - Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por 
LOTE - Data de abertura: 18 de Agosto de 2020. Horário: 09h10min – 
local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2020
Objeto: contratação de empresa para construção de covas em alvenaria 
no Cemitério Municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data 
de Abertura: 24 de agosto de 2020. Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor 
preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 06 de agosto de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2020 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLMEIAS DE MADEIRA PARA ATENDER 
O PROGRAMA VITAMEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE”. Sagrou-se vencedora a empresa: 
JOÃO VALMIR AGOSTINI ME, CNPJ 18.847.793/0001-44, COD. ITEM 
nº 840453 R$ 140,00, VALOR TOTAL DE R$ 42.000,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

RESULTADO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2020

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público o resultado do procedimento 
licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020, tendo como 
objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E 
DECOLAGEM (PPD 05/23), TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES DO 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO – ADOLINO BEDIN – MT 
( S B S O ) ” .  S A G R O U - S E  v e n c e d o r a  a  e m p r e s a  P R I M O S 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 00.642.415/0001-69, valor global 
de R$ 7.930.144,58.



VINDO DO MIRASSOL

Algoz do São Paulo, Zé Roberto
é novo reforço da Ponte Preta

A VEZ DO INTERIOR

Salgueiro leva primeiro título
pernambucano para o interior

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Zé Roberto fará sua segunda passagem pela Ponte 

Salgueiro foi campeão nos pênaltis Dirigente fechou com o Tricolor para montagem do elenco

DA REPORTAGEM

Zé Roberto já tem novo 
clube após a eliminação do 
Mirassol no Paulistão. O 
atacante chegou em Cam-
pinas para realizar exames 
e assinar contrato até o fim 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro com a Ponte Pre-
ta.

Será a segunda passa-
gem do jogador de 26 anos 
pela Macaca. Em 2016, Zé 
Roberto teve uma curta 
passagem pelo time campi-
neiro, fazendo apenas cin-
co jogos. Um dos principais 
responsáveis pela elimina-
ção do São Paulo no Cam-
peonato Paulista, marcan-

DA REPORTAGEM

Pela primeira vez na his-
tória, o Campeonato Per-
nambucano tem um dono 
do interior. O Salgueiro 
derrotou o Santa Cruz nos 
pênaltis e levou a taça de 
forma inédita. Aliás, desde 
1944, quando o América/PE 
venceu seu sexto - e último 
- Estadual, um time fora do 
trio de gigantes do Recife 
não levantava a taça. Até o 
Carcará decidir fazer histó-
ria quarta-feira.

O Santa Cruz perde a 
chance de ser campeão in-
victo pela segunda vez em 
sua história. O Tricolor, de 
fato, terminou a campanha 
sem nenhuma derrota, mas 
amargou o vice. Ao longo 
dos 105 anos de disputa, o 
Campeonato Pernambuca-
no teve 11 edições em que 
o clube que levantou a taça 
não foi derrotado nenhuma 
vez.

do dois gols na vitória de 
3 a 2, o centroavante chega 
sob alta expectativa.

Na carreira, Zé colecio-
na uma passagem vitoriosa 
pelo São Bento em 2019, 
quando foi artilheiro da 
Série B, marcando 14 gols 
em 33 jogos. As boas atua-
ções lhe renderam a con-
tratação pelo Atlético/GO, 
onde fez só uma partida 
antes de se transferir para 
o Baniyas, dos Emirados 
Árabes. Após rescindir seu 
vínculo nos Emirados, ele 
foi para o Mirassol apenas 
treinar, mas acabou inscri-
to no Paulista e foi um dos 
destaques do time na fase 
final do estadual.

DA REPORTAGEM

O Operário-VG come-
ça a se revelar, pelo menos 
na parte da diretoria, para 
a sequência da temporada 
2020, que tem pela frente 
a Série D do Campeonato 
Brasileiro. Nesta semana, 
foi apresentada toda a parte 
de direção e administração 
do clube, que será respon-
sável pelo planejamento, 
documentação, finanças e 
montagem do elenco.

Além do presidente 
Éder Taques, que já estava 
no cargo, e da volta do Ge-
rente Marcelo Galiano, e 
do Supervisor André Xela, 
compõe a gestão o Diretor 
Márcio Cabral, comentaris-
ta esportivo e com experi-
ência no ramo do futebol, 
com passagem na categoria 
de base do São Paulo Fute-
bol Clube. Ele estava pré-
-acertado com o União an-
tes da pandemia, mas com 
mudança de planos, optou 
por fechar com o Tricolor.

SÉRIE D

Operário contrata 
Márcio Cabral e 
fecha diretoria

Sendo assim, nas próxi-
mas semanas, o novo técni-
co será contratado e o plan-
tel de jogadores formado, 
para dar início aos treina-
mentos, provavelmente no 
dia 17 de agosto, em Várzea 
Grande.

O Operário está no gru-
po A5 da Série D. Além do 
Tricolor, a chave é compos-
ta por União Rondonópolis, 
Águia Negra/MS, Goiânia, 
Goianésia/GO e Vitória/
ES. A Aparecidense deve 
entrar no lugar do CRAC, 
que desistiu da disputa. Ou-
tra vaga do grupo está em 
aberto e será definida no 
jogo entre Real Noroeste/
ES e Aquidauanense/MS, 
na preliminar;

A estreia do time de Vár-
zea Grande está marcada 
para ocorrer entre os dias 
19 e 20 de setembro. Se 
manter a tabela, e for ofi-
cializada a entrada da Apa-
recidense, o primeiro jogo 
será contra o time goiano, 
fora de casa.
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Grêmio reforça domínio 
e atinge marca histórica
DA REPORTAGEM

Nos momentos de deci-
são, quando tudo está posto 
à prova, cresce ao invés de 
se esconder. Isso até não é 
novidade quando tratamos 
deste Grêmio de Renato — e 
é um sobrenome importante 
porque certamente é assim 
que será lembrado. A vitória 
por 2 a 0 na final do segundo 
turno do Gauchão colocou o 
time na história ao atingir a 
maior série invicta de uma 
equipe como mandante no 
Gre-Nal. O treinador repe-
te insistentemente o mantra 
de “ficar marcado” no clu-
be com títulos. Pois bem, 
disputará o sétimo na atual 
passagem, desde setembro 
de 2016. O Grêmio está há 
13 clássicos sem perder em 
casa para o Inter — a última 
derrota (e única na Arena) foi 
em 2014. Superou não só o 
Inter de Coudet, mas a série 
invicta do Rolo Compressor 
com os gols de Maicon e Isa-
que. 

A atual geração ven-
cedora do Grêmio mantém 
sempre o nível de exigên-
cia no alto. Muito por conta 
de Renato, mas também de 
figuras como Pedro Gero-
mel, Kannemann e Maicon, 
partes da espinha dorsal do 
time. O Tricolor não é su-
perado pelo maior rival em 
jogos eliminatórios desde 
a final do Gauchão de 2015. 
Naquela ocasião, o coman-
dante era Felipão. Ou seja, 
Renato não sabe o que é ser 
eliminado ou perder um tí-
tulo para o Inter.

De setembro de 2016, 

quando retornou a Porto Ale-
gre, disputou seis Gre-Nais 
em mata-matas. Passou em 
todos. Agora, completa nove 
clássicos sem perder — e a 
zoeira foi grande nas redes 
sociais por parte dos atletas.

“Sempre prefiro jogar 
contra grandes times. Por-
que a concentração do time 
é ainda maior. Enfrentamos 
nosso maior inimigo. E mais 
uma vez fomos superiores. 
Os números não mentem. 
Não só pelo placar. Não é 
porque não perdemos há 
nove jogos. Independente do 
adversário, procuramos su-
perá-lo. Mais uma vez esta-
mos na final de campeonato 
por méritos”, relatou Renato.

O último gol sofrido foi 
em julho do ano passado, no 
empate em 1 a 1 no Beira-
-Rio. E foi marcado por um 
jogador do Grêmio, já que 
Paulo Miranda fez contra. 
Geromel e Kannemann jo-
gam juntos desde 2016. E ja-
mais perderam um Gre-Nal 
quando em campo ao mes-
mo tempo.

Na noite de quarta, o 
Grêmio entrou motivado e 
mordido para o clássico. O 
título descortinou um des-
contentamento com críti-
cas feitas ao desempenho 
recente em Gre-Nais apesar 
dos bons resultados. Os azuis 
queriam provar (de novo) 
sua supremacia.

“São nove Gre-Nais de 
invencibilidade. Acho que 
nestes últimos a gente to-
mou um gol. E o gol foi do 
Grêmio, contra do Paulo. 
Esse ano, foram três vitórias 
e um empate. Continuamos 

Foto: lucas uebel

Jogadores do Grêmio comemoram gol no Gre-Nal 

GRE-NAL | Última derrota em jogo valendo título ou classificação foi na final do Gauchão de 2015

respeitando, mas falarem 
que o Inter está melhor que o 
Grêmio? Aí é melhor comen-
tar com a camisa do Inter. Aí 
não está sendo profissional”, 
reclamou Renato.

Conseguiram com um 
jogo de imposição no meio-
-campo e velocidade para 

atacar o Inter. A concentra-
ção perdida contra o Novo 
Hamburgo sobrou. Como 
disse Renato, quando vale, o 
time do Grêmio geralmente 
responde à altura.

Diego Souza, um gigan-
te no ataque, cansou de ga-
nhar as jogadas aéreas. Deu, 

assim, ao aparar um cruza-
mento de Cebolinha, o pri-
meiro gol a Maicon. A van-
tagem no placar fez florescer 
mais ainda a tranquilidade 
do Grêmio, que chegou ao 
segundo gol com o jovem 
Isaque ao explorar erro de 
Moisés.

Os duelos com o Caxias 
na finalíssima devem ocorrer 
nos dias 26 e 29 de agosto, 
conforme relatado pela di-
retoria do Grêmio. O Trico-
lor perde Orejuela, suspenso 
pela expulsão, e Kannemann, 
pelo terceiro cartão amarelo, 
para a primeira partida.
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SINOP

Casos de dengue caem 
96,2% da janeiro a julho

PERDEM R$ 10 MIL

Idosos caem no golpe do
“oi mãe” pelo Whatsapp

SORRISO

Apesar da redução, 
número de acidentes 
ainda preocupa

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foram registrados 69 casos no período 

Foram registrados 766 acidentes no primeiro semestre

Dinheiro foi perdido em transferência para bandidos

DA REPORTAGEM

Os casos confirmados 
de dengue caem em Sinop. 
Comparados o mês de ja-
neiro/2020 que contabili-
zou 1.824, com julho/2020 
que registrou 69, o índice de 
queda chega a 96,2%. Con-
forme explica a prefeita Ro-
sana Martinelli, os trabalhos 
não pararam durante a pan-
demia do novo coronavírus, 
houve uma gama de medi-
das tomadas para alcançar 
este resultado.

“Apesar da estiagem ser 
um dos principais fatores 
para esta queda, não pode-
mos deixar de exaltar as di-
versas ações conjuntas reali-
zadas pela gestão, com apoio 
Corpo de Bombeiros, CDL, 
Aces e Defesa Civil. A po-
pulação também teve papel 
fundamental. Muitos abraça-
ram a causa e tomaram seus 
devidos cuidados, princi-
palmente com a limpeza do 
próprio quintal. Mas, os nú-
meros positivos não podem 
ser usados como desculpas 

DA REPORTAGEM

    
Dos 766 acidentes re-

gistrados em Sorriso de 
janeiro a junho deste ano, 
411 demandaram o atendi-
mento do Corpo de Bom-
beiros às vítimas. Os dados 
divulgados pela Secretaria 
Municipal de Segurança Pú-
blica, Trânsito e Defesa Civil 
(Semsep) trazem um dado 
que merece atenção: neste 
universo de 411 ocorrências 
com algum ferido, 346 en-
volveram motocicletas, 54 
foram atropelamentos a ci-
clistas e 11 foram atropela-
mentos a pedestres.

“São, sem dúvida, os 
usuários do trânsito mais 
expostos, por isso, estamos 
envidando esforços em to-
das as frentes para reduzir 
cada vez mais estes núme-
ros, que são na verdade pes-

DA REPORTAGEM

Dos 766 acidentes re-
gistrados em Sorriso de ja-
neiro a junho deste ano, 411 
demandaram o atendimento 
do Corpo de Bombeiros às 
vítimas. Os dados divulgados 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil (Semsep) tra-
zem um dado que merece 
atenção: neste universo de 
411 ocorrências com algum 
ferido, 346 envolveram mo-
tocicletas, 54 foram atropela-
mentos a ciclistas e 11 foram 
atropelamentos a pedestres.

“São, sem dúvida, os 
usuários do trânsito mais ex-
postos, por isso, estamos en-

vidando esforços em todas 
as frentes para reduzir cada 
vez mais estes números, que 
são na verdade pessoas que 
amargam muito sofrimento 
na recuperação, que preci-
sam se afastar do trabalho, 
ou que, infelizmente, podem 
até perder a vida, causando 
um sofrimento gigantes-
co, tanto para suas famílias, 
quanto para os demais en-
volvidos na fatalidade”, des-
taca o titular da Semsep, José 
Carlos Moura.

Ainda preocupantes, os 
números mostram uma re-
dução em relação ao mesmo 
período de 2019, quando 455 
acidentes com vítimas foram 
registrados no município.

DA REPORTAGEM

O Ministério Público do 
Trabalho em Mato Grosso 
(MPT-MT) obteve a conde-
nação do Estado de Mato 
Grosso em ação civil públi-
ca movida para garantir o 
cumprimento de uma série 
de obrigações trabalhistas, 
entre elas a de fornecer aos 
trabalhadores do Hospital 
Regional de Sinop, gratuita-
mente, os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) 
adequados ao risco e em 
perfeito estado de conserva-
ção e funcionamento.

O juiz do Trabalho 
William Guilherme Correia 
Ribeiro, da 1º Vara do Tra-
balho de Sinop, levou em 
consideração, ao publicar a 
decisão, as provas obtidas 
em inspeções realizadas pelo 
próprio MPT.

O magistrado também 
condenou o Estado de Mato 
Grosso a pagar uma indeni-
zação por danos morais co-
letivos no valor de R$ 500 
mil. O valor será revertido, 
na fase de execução, a um 
fundo público ou a projetos 
compatíveis com os interes-
ses coletivos objetos da ação. 
Após o trânsito em julgado 
da decisão, ou seja, quando 
forem analisados todos os 
recursos cabíveis, o Estado 
de Mato Grosso, em caso de 
descumprimento das obri-
gações estabelecidas, poderá 
pagar multa diária de R$ 2 
mil.

Uma das medidas a serem 

adotadas em relação ao hos-
pital é a de apresentar e man-
ter atualizado o Alvará de 
Prevenção contra Incêndio e 
Pânico. Durante o processo, 
a Fundação de Saúde Comu-
nitária de Sinop admitiu não 
possuir o alvará, apresentan-
do, como defesa, apenas o 
protocolo do pedido feito ao 
Corpo de Bombeiros.

Outra obrigação imposta 
pela Justiça do Trabalho é de 
regularizar o Programa de 
Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e o 
Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), 
com o objetivo de promo-
ver e preservar a saúde dos 
trabalhadores. A administra-
ção do hospital deverá zelar 
pela eficácia do PCMSO e do 
PPRA, de modo que os pro-
gramas correspondam à rea-
lidade da unidade hospitalar.

Além disso, deverá man-
ter articulação entre o PPRA 
- parte integrante do conjun-
to mais amplo das iniciativas 
do empregador no campo 
da preservação da saúde e 
da integridade dos trabalha-
dores - com o disposto nas 
demais Normas Regulamen-
tadoras (NRs), em especial 
com o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacio-
nal (PCMSO).

O juiz também determi-
nou que o Estado de Mato 
Grosso implemente efetiva-
mente o Plano de Prevenção 
de Riscos de Acidentes com 
Materiais Perfurocortantes 
no Hospital Regional de Si-

Foto: Clemerson menDes

Estado terá de garantir medidos a funcionários do HR Sinop 

Estado terá de garantir medidas
de saúde a funcionários do HR
GOVERNO NA MIRA | Magistrado também condenou Estado a pagar indenização por danos morais coletivos: R$ 500 mil

soas que amargam muito 
sofrimento na recuperação, 
que precisam se afastar do 
trabalho, ou que, infeliz-
mente, podem até perder 
a vida, causando um sofri-

para se acomodar, logo o 
período de chuva retorna e 
precisamos estar em alerta, 
para que Sinop não seja alvo 
novamente do Aedes aegyp-
ti”, ressalta a gestora.

Entre as ações, estão à 
contração de 60 novos co-

laboradores, mutirões de 
limpeza com o recolhimen-
to de potenciais criadouros, 
vistorias com drones e a ca-
sas fechadas com visitas em 
horários diferenciados, in-
cluindo os finais de semana. 
Durante a pandemia os tra-

balhos contínuos em pontos 
estratégicos, bloqueios quí-
micos mediante notificações, 
atendimentos de denúncias, 
inspeção em bocas de lobos 
e também as atividades edu-
cativas continuaram sendo 
realizadas.

nop, bem como comunique 
à Previdência Social a ocor-
rência de acidentes de tra-
balho ocorridos no local até 
o primeiro dia útil seguinte 

ao da ocorrência e, em caso 
de morte, de imediato, à au-
toridade competente, nos 
termos do art. 22 da Lei nº 
8.213/91.

O Estado também foi con-
denado a manter no Hospi-
tal Regional de Sinop o Pla-
no de Proteção Radiológica 
(PPR), da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN), 
para os serviços de radio-
diagnóstico aprovado pela 
Vigilância Sanitária.

mento gigantesco, tanto 
para suas famílias, quanto 
para os demais envolvidos 
na fatalidade”, destaca o ti-
tular da Semsep, José Carlos 
Moura. Ainda preocupantes, 

os números mostram uma 
redução em relação ao mes-
mo período de 2019, quan-
do 455 acidentes com víti-
mas foram registrados no 
município.
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DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso enviou mais de 
24 mil testes rápidos de 
Covid-19 para os 17 mu-
nicípios que compõem a 
região Norte do estado, a 
exemplo de Alta Floresta e 
Peixoto de Azevedo.

Todos os testes já fo-
ram recebidos pelas pre-
feituras, que devem enca-
minhá-los para a atenção 
básica de Saúde. No total, 
o Estado adquiriu 400 mil 
testes rápidos, sendo que 
300 mil estão sendo dis-
tribuídos para os 141 mu-
nicípios de Mato Grosso. 
Os outros 100 mil estão 
à disposição do Centro 
de Triagem Covid-19, na 
Arena Pantanal, e dos hos-
pitais administrados pelo 
Executivo. Além destes, 
mais 100 mil testes foram 
doados por uma empresa.

“Sabemos que há uma 
dificuldade muito gran-
de dos municípios para a 
aquisição, e por isso o Es-
tado têm dado mais essa 
contribuição”, afirmou o 
governador Mauro Men-
des.

O governador ressal-
tou que a testagem auxilia 
as pessoas com sintomas 
leves a iniciarem o trata-
mento de forma precoce. 
A base de cálculo usada 
para a distribuição é de 
8,5% da população de cada 
município.

“Com o teste rápido 
disponível já na UPA, na 

DETECÇÃO DA COVID |  Testes foram distribuídos para as 17 prefeituras da região
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Profissionais da Saúde atuam no combate à pandemia

policlínica ou no PSF, o 
paciente que estiver con-
taminado já consegue des-
cobrir a doença no início 
e partir para o tratamen-
to precoce. Isso evita que 
a situação se agrave e ele 
venha a precisar de uma 
UTI. É uma ferramenta 
que ajuda a salvar vidas”, 
destacou.

Para o secretário de 
Estado de Saúde, Gilber-
to Figueiredo, a iniciativa 
é uma forma do Governo 
de Mato Grosso incenti-
var a testagem e reforçar 
a atuação da atenção pri-
mária à Saúde, “que é uma 
responsabilidade dos mu-
nicípios”.

“Além de fornecer tes-
tes, o Estado também atua 
fortemente no Centro de 
Triagem da Covid-19, que 
amplia consideravelmen-
te o número de diagnósti-
cos realizados da Baixada 
Cuiabana e facilita o aces-
so ao tratamento precoce”, 
pontuou Figueiredo.

Os testes adquiridos 
pelo Governo custaram 
até 11 vezes mais bara-
tos que os adquiridos em 
outros estados. Enquanto 
os preços praticados nos 
demais estados variaram 
entre R$ 55 a R$ 199 por 
cada teste, o Governo de 
Mato Grosso conseguiu 
adquirir diretamente de 
uma fabricante chinesa 
por U$S 3 dólares, ou seja, 
R$ 17,83, considerando 
frete e o valor do dólar 
pago nas aquisições.

Mais de 24 mil testes são
enviados à região Norte


