
CÂMARA

Diário traz
especial para
aniversário
de Sinop

Bolsonaro:
título de cidadão
sinopense

Até a próximo dia 14 de 
setembro, data em que 
Sinop comemora 46 anos 
de fundação, o Diário do 
Estado MT programou, 
sempre às quartas-feiras, 
a publicação de um espe-
cial contando a história da 
jovem cidade. A pesqui-
sa foi desenvolvida pelo 
professor de história, Dr. 
Tiago Alinor.          Página  - 7

Os vereadores de Sinop aprovaram 
em primeira e única votação, por 
unanimidade, o projeto de decreto 
legislativo que concede título de 
cidadão sinopense honorário ao 
presidente Jair Bolsonaro. A pro-
positura é de autoria do vereador 
Dilmair Callegaro.           
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 Divulgação

Divulgação

IRRITADA

Motorista
atravessa
carreta em
praça de
pedágio

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Uma caminhoneira, bas-
tante irritada, trancou o acesso 
à praça de pedágio na BR-163 
na noite de segunda (10). Ela 
atravessou a carreta na pista 
para impedir a passagem de 
outros veículos no local após se 
revoltar com a cobrança feita 
pela atendente.
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Em virtude da crise causada 
pelo coronavírus, o Diário do 
Estado MT informa aos seus 
leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação 
neste período, porém, em tiragem 
menor em respeito, principal-
mente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita 
gente está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

Portal SorriSo

Divulgação

A Secretaria de Infraestrutura publicou edital de licitação para 
contratação de empresa de engenharia para executar os serviços 
de implantação e pavimentação da MT-423, que liga União do Sul 
a Cláudia. No total, são 28,5 km de asfalto.           Página3
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Governo atende pedido e vai
concluir o asfalto da MT-423
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Vacinas estão chegando, porque são mais 
de cem candidatas em todo o mundo

Pouco menos de um mês antes de aceitar o con-
vite para fazer parte do governo Jair Bolsonaro, o en-
tão juiz federal Sergio Moro decidiu incluir a delação 
premiada do ex-ministro Antonio Palocci nos autos do 
processo que apura se a empresa Odebrecht doou, em 
troca de favores, um terreno para a construção do Ins-
tituto Lula.

A medida, acompanhada do fim do sigilo sobre o 
caso, ocorreu a seis dias do primeiro turno do pleito 
presidencial de 2018, no qual Bolsonaro tinha como 
principal adversário o candidato do PT, Fernando Ha-
ddad —que evocava o apoio e a memória de Luiz Iná-
cio Lula da Silva como trunfos de campanha.

Note-se que já decorriam, na ocasião, três meses 
desde a homologação do acordo judicial que permitiu 
a Palocci depor sobre supostos ilícitos cometidos pelo 
ex-presidente e outros expoentes petistas.

A divulgação do depoimento de Palocci serviria a 
apoiadores de Bolsonaro como munição contra o rival 
—à época preso, condenado por corrupção em outro 
processo.

Natural que se tenham levantado indagações à 
época sobre a conveniência da atitude de Moro. Não 
teria o juiz da Lava Jato imaginado que a revelação po-
deria repercutir na disputa eleitoral?

Na terça (4), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu que a delação premiada de Palocci não 
poderá ser usada na ação penal contra Lula que trami-
ta na 13ª Vara Federal de Curitiba. O ministro Gilmar 
Mendes, que votou nesse sentido, foi claro ao respon-
der à pergunta sobre a oportunidade da divulgação do 
depoimento às vésperas da votação.

Ele observou que a demora em incluir as declara-
ções de Palocci nos autos “parece ter sido cuidadosa-
mente planejada pelo magistrado para gerar verdadei-
ro fato político na semana que antecedia o primeiro 
turno das eleições presidenciais de 2018”. Ainda que 
não faça sentido atribuir o desenlace da eleição à ini-
ciativa de Moro, acumulam-se evidências de erros de 
procedimento cometidos pelo ex-juiz.

Como já se disse nesse espaço, a sofreguidão com 
que Moro se prontificou a participar do governo Bol-
sonaro abalou sua credibilidade —e, por extensão, a da 
Lava Jato. Indicou-se que ambições políticas se mistu-
ravam ao ímpeto, não raro messiânico, da força-tarefa 
de combate à corrupção.

Se é fato que a Lava Jato prestou serviços ines-
timáveis ao país, é forçoso reconhecer que cometeu 
excessos, impropriedades e desvios que cobram seu 
preço e não podem ser ignorados sob pena de estimu-
lar uma índole justiceira que ofende os princípios ba-
silares da Justiça num Estado de Direito.

Editorial

A Justiça contra Moro

Ranking dos Políticos - Facebook

VAGAS NO TJ
O presidente da Assembleia Legislativa 

Eduardo Botelho afirmou que os deputa-
dos devem apreciar nesta quarta (12), três 
Propostas de Emenda à Constituição (PEC). 
Dentre elas, a mais polêmica é a PEC da Pre-
vidência, que altera a idade mínima para 
aposentadoria dos servidores públicos es-
taduais. Para homens será de 65 anos, e 62 
anos para mulheres. Compulsoriamente 
quando completar 75 anos para ambos os se-
xos. Também deve ser apreciada a PEC que 
cria nove novas vagas para desembargador 
do Tribunal de Justiça de MT e uma terceira, 
que cria a Polícia Penal no Estado.

COMANDO DA
CAPITAL
Apesar de dizer não ser um projeto prioritá-

rio, o secretário de Estado de Fazenda, Rogério 
Gallo, confessou que tinha um desejo em dis-
putar a eleição para ser prefeito de Cuiabá. A 
eleição está marcada para ocorrer em novem-
bro deste ano. Entretanto, o secretário não dei-
xou o cargo no Governo dentro do prazo estabe-
lecido pela legislação eleitoral. “Eu gosto muito 
da política. Não posso dizer que não tinha esse 
objetivo e esse desejo, mas não é algo que eu, 
neste momento, considerei um projeto prioritá-
rio para minha vida”, disse.

VISIBILIDADE
PARA DISPUTA
Cotado para a disputa à Prefeitura de 

Cuiabá, Fabio Garcia desconversou sobre a 
possibilidade de assumir uma cadeira no 
Senado nos próximos meses. A proposta foi 
feita pelo senador Jayme Campos, de quem 
Fabio é primeiro-suplente. A ideia seria dar 
maior visibilidade a Fabinho, fazendo com 
que ele disputasse o Palácio Alencastro na 
condição de senador. “O Jayme sempre me 
disse que quando eu quisesse assumir o Se-
nado, ele estaria à disposição. Ainda tenho 
que avaliar se serei candidato”, disse Fabio.

Crédito: Arquivo pessoal
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“Note-se que já decorriam 3 meses desde a homo-
logação do acordo judicial que permitiu a Palocci 
depor sobre supostos ilícitos cometidos pelo ex-
-presidente e outros expoentes petistas

“
Ou melhor, as vacinas estão chegando, 

porque são mais de cem candidatas em todo 
o mundo que buscam proteger os humanos 
da covid-19. Mas destas cento e tantas, no 
momento seis se destacam na ponta da cor-
rida para serem aprovadas ainda este ano 
pelos órgãos de saúde. Na pole aparece a do 
Reino Unido, cuja terceira e última fase de 
testes está em andamento também aqui no 
Brasil.

Esta vacina criada pela Universidade de 
Oxford juntamente com o laboratório As-
traZeneca estabeleceu uma parceria com a 
Fiocruz, experiente fabricante de vacinas 
com alto conceito aqui no País.

A segunda candidata é uma descober-
ta chinesa, que também, para aumentar a 
nossa esperança de começar rapidamente 
a imunização, está sendo testada aqui no 
Brasil sob a coordenação do Instituto Bu-
tantan, órgão de grande prestígio nacional. 
Têm ainda duas muito promissoras desen-
volvidas nos Estados Unidos, uma pelo labo-
ratório Moderna e outra pela Novavax. Entre 
as seis cite-se ainda a do laboratório alemão 
BioNtech juntamente com a multinacional 
americana Pfizer, que também está na últi-
ma fase de testes.

Entre todas uma promete surpreender: 
a Rússia anuncia a possibilidade de sair 
na frente das concorrentes aprovando em 
agosto seu imunizante.

É possível que nenhuma alcance o su-
cesso esperado e, portanto não consiga a 
aprovação. Mas possível é uma coisa, prová-
vel, outra. Como muitas já passaram pelas 
fases anteriores com resultados promisso-
res a probabilidade de fracasso de todas ao 
mesmo tempo é desprezível.

Superada esta fase de aprovação das 
vacinas temos a próxima que é conseguir 
doses suficientes para aplicar pelo menos 

na população de risco: pessoal de frente da 
saúde, velhos e portadores de comorbidades.

Há uma corrida frenética dos países ricos 
para conseguir reservar o imunizante sufi-
ciente para seus habitantes, mas para esse 
segundo momento estamos bem preparados 
porque as duas principais vacinas (Oxford e 
Sinovac) serão fabricadas também no Brasil. 
O País foi escolhido para realizar os testes 
preliminares porque está em uma fase de 
franco contágio da epidemia.

Mas há outros esperados contratempos. 
Um deles é o custo das doses. Alguns labora-
tórios já divulgaram que não buscam lucros 
e que estão dispostos a vender o produto pelo 
preço de custo. 

Outros anteciparam que esperam lucro na 
operação, o que é totalmente aceitável visto 
o vultoso custo dessas pesquisas e os riscos 
que correm os pioneiros quando gastam mi-
lhões de dólares e o medicamento não conse-
gue aprovação.

Tem ainda outro problema. Da mesma 
forma que prosperam ideias absurdas de-
fendendo o terraplanismo e rejeitando o he-
liocentrismo, aumenta o número de pessoas 
que negam a epidemia e outras ainda mais 
numerosas que se recusariam a ser vacina-
das contra ela. Por certo haverá falsas acu-
sações contra as vacinas quando elas forem 
aplicadas.

Não subestimemos a ignorância do povo 
estimulada pelas redes sociais: há alguns 
dias, no desenvolvido Reino Unido, foram in-
cendiadas várias torres de internet 5G, acu-
sadas de serem transmissoras da covid-19. 
Também prosperam ideias malucas negando 
a existência do vírus ou afirmando que as va-
cinas, principalmente a chinesa, vão produ-
zir seres geneticamente modificados.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

A vacina tá chegando

Fugindo da resposta?
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soalmente ao encontro do engraçadi-
nho tirar satisfação. A situação acabou 
rendendo a diversão de quem estava 
no local, visto que o camarada tentou a 

todo custo se esconder 
e evitar o embate. Sem 
ter para onde correr e 
com algumas pessoas 
do local mediando a si-
tuação ele tomou um 
belo “sabão” do ofendido, 
teve que “enfiar a viola 
no saco” e sair como se 
nada tivesse acontecido, 
levando, consigo, uma 
bagagem extra somada 
à covardia: a vergonha 
pelo “mico” que teve que 

passar em virtude de seus atos.
Não pense que o que é feito na inter-

net fica na internet. Mexer com a pessoa 
errada pode fazer com que o problema 
bata à sua porta e, nessa hora, a coisa 
pode ficar feia. Respeito é respeito, seja 
no mundo “real” ou no “virtual”.

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!
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Assim como no mundo “real”, a recomendação, em seu conví-
vio online é de que você fuja de “briga”. Sempre que perceber 
que está com a “cabeça quente” faça o básico: se desconecte e 
evite conversar. É muito melhor fazer isso e evitar problema 
que acabar embarcando em uma discussão que pode, de uma 
hora para outra, transcender o mundo virtual e se tornar um 
verdadeiro problema.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A tecnologia ajuda muita gente a 
ficar “valente”. Poder falar com a outra 
pessoa sem ter que enfrentar o “cara a 
cara” ou mesmo uma chamada telefô-
nica, onde a respos-
ta vem de imediato, 
faz com que algumas 
pessoas se sintam 
a vontade para en-
viar textos e imagens 
ofendendo os outros 
como se fosse a coisa 
mais normal do mun-
do.

Acontece que, da 
mesma forma que 
tem gente que faz isso 
e “peita” a resposta, 
tem quem se esconde em sua própria 
covardia, fala o que bem quer e bloqueia 
o contato, para ficar com a “última pala-
vra”. Esse tipo de situação tem os mais 
variados desfechos, que dependem, 
basicamente, do nível de paciência de 
quem foi ofendido na situação e, claro, 
da gravidade do que foi dito.

Na maioria dos casos a parte ofen-
dida prefere deixar o pseudo valentão 
curtir seu refúgio na escuridão da pró-
pria falta de coragem e seguir a vida. 
Mas tem gente que não deixa passar. 
Recentemente fiquei sabendo do caso 
de um camarada que, ofendido e blo-
queado nos meios eletrônicos, foi pes-

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Morreu na segunda (10), em Cuiabá, o artista plástico Adir Sodré, 58 
anos, um dos mais renomados de Mato Grosso. Suas pinturas colorem e 
embelezam muitas áreas da capital, incluindo alguns viadutos. Segundo o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele teve um infarto na 
frente da casa onde morava. Adir nasceu em Rondonópolis em 1962, mas 
passou quase toda a vida em Cuiabá. Suas obras são recheadas de elemen-
tos exclusivos do seu estilo como a melancia-vagina, montanha-seios, pê-
nis-borboletas, num transbordante processo de erotização da natureza.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um antigo sonho dos mo-
radores de União do Sul está 
próximo de ser realizado. 
Trata-se do asfaltamento da 
MT-423, que liga o municí-
pio a Cláudia. O Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Infraestrutura (Sinfra), 
publicou edital de licitação 
para contratação de empresa 
de engenharia para execução 
dos serviços de implantação 
e pavimentação da rodovia. 
No total, incluindo o subtre-
cho até o Rio Tartaruga, se-
rão 28,485 km de asfalto.

Segundo o edital, a lici-
tação será em Regime Di-
ferenciado de Contratação 
Presencial e será realizado 
na próxima quinta-feira 
(20), às 9h, na Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag), em Cuiabá. 
Para o prefeito Claudiomi-
ro Queiroz, esse é um mo-
mento muito importante 
para União do Sul, que está 
em pleno desenvolvimento 
e crescimento econômico, 
principalmente com a ex-
pansão da produção agríco-
la. Queiroz lembrou ainda 
que, há pouco tempo, União 
do Sul recebeu a ponte de 
concreto sobre o Rio Tarta-
ruga, considerada uma gran-
de conquista da gestão.

“Fiquei muito feliz com 
essa notícia. O Governo Es-
tadual ouviu nosso pedido e 
vai terminar o asfaltamento. 
Essa é a principal rodovia do 
município, é nela que passa 
o desenvolvimento de União 
do Sul. Como prefeito, estou 

UNIÃO DO SUL | Rodovia liga União a Cláudia e é um sonho antigo dos moradores

Licitação será realizada no próximo dia 20 

CÂMARA E SENADO

Gilmar manda 
ao plenário
discussão sobre 
reeleição

Decisão terá impacto direto na disputa para os postos 

Câmara concedeu ao presidente 

DA REPORTAGEM

O ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), enca-
minhou para o plenário da 
corte o julgamento da ação 
do PTB que visa proibir a 
reeleição para os coman-
dos do Senado e da Câmara 
dos Deputados. A decisão 
do Supremo terá impac-
to direto na disputa para a 
presidência das duas Casas 
Legislativas para o biênio 
2021-2022. Agora, cabe ao 
presidente do tribunal, Dias 
Toffoli, escolher uma data 
para análise do caso.

O presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), age abertamen-
te para viabilizar a perma-
nência do cargo. O chefe 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), tem dito que não 
irá concorrer, mas o cená-
rio político está indefinido 
e uma eventual decisão fa-
vorável do STF poderia dar 
tração às articulações do 
deputado.

Atualmente, a Consti-
tuição veda a reeleição, mas 
não em mandatos distintos, 

como aconteceu com Maia, 
eleito no início de 2017 e 
em 2019, já com a nova 
composição do Congresso 
eleita em 2018. O PTB pede 
que o STF estabeleça a ve-
dação constitucional tanto 
em disputas na mesma le-
gislatura quanto em legisla-
turas diferentes.

“Ao vedar a recondu-
ção para o mesmo cargo 
na eleição imediatamente 
subsequente, o objetivo do 
legislador constituinte é 
claro: evitar a reeleição e a 
perpetuação de um indiví-
duo no poder, em homena-
gem ao princípio republi-
cano”, diz a ação do PTB.

Agora, caberá aos 11 
ministros do STF tomar 
uma decisão a respeito. 
Uma decisão contrária à 
reeleição também pode 
enfraquecer o movimento 
de Alcolumbre para apro-
var uma PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
que autorize a recondução 
no cargo. Nesse caso, para 
ser aprovado, seria neces-
sário voto de 308 dos 513 
deputados e de 49 dos 81 
senadores.

Foto: Divulgação
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Governo atende pedido e vai
concluir o asfalto da MT-423

Foto: Divulgação

PROBLEMA...

Famílias invadem área onde seria
construída estação do VLT

CÂMARA

Presidente Bolsonaro recebe
título de cidadão sinopense

Barracas estão sendo construídas em local onde seria 
terminal do VLT 

DA REPORTAGEM

Uma área verde loca-
lizada no CPA, em Cuia-
bá, local onde deveria ser 
construída a estação final do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), está sendo ocupada 
por dezenas de famílias que 
constroem barracas para 
morar. Procurada, a asses-
soria do Governo Estadual 
afirmou apenas que “o as-
sunto já é de conhecimen-
to do governo e as medidas 
cabíveis são analisadas pela 
Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE)”.

Conforme o líder do 
Movimento Pró-VLT, Vi-
cente Vuolo, trata-se de uma 
área desapropriada pelo go-
verno para a construção do 
terminal. A área fica locali-
zada entre a Avenida His-

DA REPORTAGEM

Os vereadores de Sinop 
aprovaram em primeira e 
única votação, por unani-
midade, o projeto de decre-
to legislativo que concede 
título de cidadão sinopen-
se honorário ao presidente 
Jair Bolsonaro. A propositu-
ra é de autoria do vereador 
Dilmair Callegaro (PSDB) e 
deve ser promulgada ainda 
essa semana.

Em vídeo nas redes so-
ciais, o vereador salientou 
que o título foi aprovado por 
tudo que Bolsonaro tem fei-
to pelo país. “A prova do seu 
compromisso é a Ferrogrão, 
que ligará Sinop a Mirititu-
ba (cuja ANTT já aprovou 
o Plano de Outorga, acom-
panhado dos estudos e das 
minutas, com projeção de 
investimento de R$ 12,7 bi-
lhões), olhando com carinho 
para essa região de produto-
res”, disse.

muito contente, pois nossos 
objetivos e propostas estão 
sendo atendidos”, afirmou o 
prefeito. “Recentemente re-
cebemos a ponte de concreto 
sobre o Rio Tartaruga, agora 
essa confirmação que fomos 
atendidos de pedido feito ao 
governador”, emendou.

União do Sul por muito 
tempo teve sua economia 
baseada no setor madeireiro, 
e hoje passa por uma grande 
expansão da área produtiva 
em atividades agrícolas, seja 
em produção de grãos, pecu-
ária ou na agricultura fami-
liar. O prefeito comemora o 
fato de que será o fim de um 
sofrimento de quem trans-
porta e transita diariamente 
pela rodovia, e relatou que 
a Prefeitura tem feito a ma-
nutenção da MT-423 via Se-
cretaria de Obras. “A gente 
sempre faz a manutenção 
desses trechos, mas temos 
problemas. Logo nossos ma-
quinários estarão iniciando a 
recuperação. Com o asfalto, 
vai ser o fim desse sofrimen-
to”, comemora.

NOVOS SONHOS
Após a autorização para 

pavimentação da rodovia, o 
próximo passo do municí-
pio, segundo Claudiomiro 
Queiroz, é o asfaltamento 
no sentido Analândia, inter-
ligando de vez o município 
com toda a região. “Fizemos 
esse pedido ao governador 
Mauro Mendes e ele nos ga-
rantiu que, após a conclusão 
desse asfaltamento rumo a 
Cláudia, também será asfal-
tado rumo à Analândia”, con-
clui.

toriador Rubens de Men-
donça, a Avenida do CPA, e 
a Avenida Osasco, no Bair-
ro Morada da Serra. “Além 
de todos os problemas que 
envolvem o VLT, o gover-
no agora terá que tratar da 
reintegração de posse do lo-
cal”, disse Vuolo.

Segundo ele, o governo 
do estado paga R$ 4 milhões 
por mês de juros por um 
empréstimo de R$ 1 bilhão 
para a realização da obra. 
A obra do Veículo Leve so-
bre Trilhos (VLT) em Cuia-
bá e Várzea Grande, região 
metropolitana da capital, já 
custou mais de R$ 1 bilhão 
aos cofres públicos e conti-
nua onerando. Todo mês, o 
governo paga R$ 12,2 mi-
lhões referente à parcela 
do empréstimo feito para 
a construção do metrô d e 

Na mensagem do proje-
to, acrescentou a “redução da 
maioridade penal, o direito à 

Foto: Divulgação

superfície, que já deveria ter 
começado a rodar na Copa 
do Mundo de 2014.

A parte construída em 
Várzea Grande é a que está 
mais avançada. Seis quilô-
metros, entre o Aeroporto 
Marechal Rondon e Cuiabá, 

já têm trilhos, postes, e até 
as estruturas das estações 
quase prontas. No entanto, 
falta finalizar o pavimento, 
criar muretas para evitar 
que os carros avancem para 
dentro da pista e ligar o sis-
tema de energia dos trens.

legítima defesa e a posse de 
arma de fogo para cidadãos 
sem antecedentes criminais”, 

todas bandeiras defendidas 
pelo presidente durante sua 
trajetória política.



Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ROUBADOS

Bandidos tingem pedras e areia
para misturar com fertilizantes

JANEIRO A JULHO

Corredor de Exportação tem alta
de 10% na movimentação de grãos

Ação da quadrilha foi interrompida pela Polícia Militar

Quase 13 milhões de toneladas de grãos e farelos foram 
exportados 

DA REPORTAGEM

Foi durante a busca 
por um caminhão, roubado 
no distrito de Garça Branca, 
em Alto Garças, que a polí-
cia chegou ao galpão usado 
pela quadrilha, já no distrito 
industrial de Rondonópolis. 
É o que explica o Tenente-
-Coronel Gleber Candido, 
comandante da 14ª Compa-
nhia Independente da Força 
Tática da Polícia Militar.

“Fomos informados de 
que havia acontecido um 
roubo, onde o motorista es-
tava sob cárcere privado nas 
mãos dos ladrões e nós con-
seguimos, num primeiro 
momento, recuperar o cava-
lo mecânico abandonado na 
zona rural de Rondonópolis. 
Seguindo as informações re-
passados pelos proprietários, 
conseguimos localizar a car-
ga roubada num barracão no 
momento em que a quadri-
lha especializada estava adul-
terando a carga. Percebam 
que, além de roubar a carga, 
eles a adulteram para poder 
revender no mercado”, co-
menta.

DA REPORTAGEM

O volume é 10% maior 
que o movimentado nos 
mesmos sete meses de 2019. 
Mais de 97% das exportações 
do complexo, cerca de 12,5 
milhões de toneladas, são 
de soja, em grão e em fare-
lo. O produto segue sendo a 
principal demanda dos ter-
minais e operadores do Cor-
redor. Na programação, os 
produtos ainda representam 
os maiores volumes a serem 
carregados. Aos poucos, po-
rém, o milho volta a aparecer 
no line-up e nas programa-
ções, tanto de carga quanto 
de descarga. “O milho, histo-
ricamente, é movimentado 
de forma mais intensa no se-
gundo semestre. Esperamos 
seguir com as boas negocia-

Foto: arquivo pessoal

Quase 13 milhões de toneladas de grãos e farelos foram 
exportados 

JANEIRO A JULHO

Corredor de 
Exportação tem 
alta de 10% na 
movimentação 
de grãos
DA REPORTAGEM

O volume é 10% maior 
que o movimentado nos 
mesmos sete meses de 2019. 
Mais de 97% das exportações 
do complexo, cerca de 12,5 
milhões de toneladas, são 
de soja, em grão e em fare-
lo. O produto segue sendo a 
principal demanda dos ter-
minais e operadores do Cor-
redor. Na programação, os 
produtos ainda representam 
os maiores volumes a serem 
carregados.

Aos poucos, porém, o 
milho volta a aparecer no 
line-up e nas programações, 
tanto de carga quanto de 
descarga. “O milho, histo-
ricamente, é movimentado 
de forma mais intensa no se-
gundo semestre. Esperamos 

seguir com as boas negocia-
ções, tanto pela alta demanda 
do mercado internacional, 
quanto pela boa safra e câm-
bio positivo para as exporta-
ções”, adianta o diretor-pre-
sidente da Portos do Paraná, 
Luiz Fernando Garcia.

O próximo navio com o 
grão está previsto para atra-
car no Corredor de exporta-
ção do Porto de Paranaguá 
no próximo dia 11. O navio 
Achile deve carregar 60 mil 
toneladas do produto. Além 
desse, outros sete navios já 
estão programados ou são es-
perados ainda este mês, tota-
lizando um volume de pouco 
mais de 432 mil toneladas de 
milho. Até setembro, os ope-
radores do complexo espe-
ram movimentar mais de um 
milhão de toneladas do grão.

AGRONEGÓCIO 

Caminhoneira atravessou carreta na praça de pedágio

Motorista irritada atravessa
carreta em praça de pedágio
DA REPORTAGEM

Uma caminhoneira, 
bastante irritada, trancou o 
acesso à praça de pedágio na 
BR-163, em Sorriso, na noi-
te de segunda-feira (10). Ela 
atravessou a carreta na pista 
para impedir a passagem de 
outros veículos no local após 
se revoltar com a cobrança 
feita pela atendente. A mo-
torista se identificou como 
Ângela Cristina e disse que 
a concessionária quis cobrar 
por um eixo a mais, que es-
tava suspenso.

“Estou com a carreta 
vazia, por isso não vou acei-
tar pagar mais do que cinco 
eixos. Pago nove voltando. 
Isso aqui é um roubo. A es-
trada está cheia de buracos. 
Estamos pagando um ab-
surdo para rodar aqui. Uma 
morte em cima da outra, 
um tombamento em cima 
do outro, uma batida em 

cima da outra, e ninguém faz 
nada. Então, quando a gente 
quer pagar o justo, eles tam-
bém não querem receber”, 
disse a mulher.

A Polícia Rodoviária 
Federal foi acionada e ela, 
o marido e a carreta foram 
conduzidos à delegacia da 
Polícia Civil de Sorriso. Após 
a chegada dos policiais, a 
carreta foi retirada da pista 
e colocada em uma das ca-
bines.

“Faz mais de 15 anos 
que tenho caminhão e nun-
ca me senti tão humilhada. 
Cheguei aqui para pagar o 
pedágio, como faço quatro 
vezes por dia, e ela (atenden-
te) falou se eram seis eixos, 
eu disse que eram cinco. São 
R$ 7, mas são meus. Falei que 
não. 

Ela saiu e me deixou 
falando sozinha. Aparece-
ram duas mulheres, nenhu-
ma resolveu meu problema. 

CONFUSÃO | Situação começou quando funcionária tentou cobrar por 6 eixos e a caminhoneira dizia que eram 5
Foto: portal sorriso
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Ao lado do adubo rou-
bado, os policiais encontra-
ram equipamentos, bags e 
várias caixas de um corante 
usado para falsificar fertili-
zantes. “O pessoal pega um 
adubo qualquer ou mesmo 
pedrinhas, que têm valores 
menores, e descarrega aqui. 
Joga dentro da betoneira, 
acrescenta estes corantes e aí 
transforma ‘milagrosamente’ 
em cloreto, que tem um va-
lor agregado muito maior”, 
narra em vídeo um policial 
militar que participou da 
operação.

Na avaliação dos poli-
ciais, a “mini-fábrica” de in-
sumo falso estava preparada 
para adulterar várias cargas 
e prejudicar muitos agricul-
tores. “O estoque do Xadrez 
(corante usado para o tingi-
mento) aqui está bom, tem 
bastante. Dá para fazer mui-
tas toneladas”, comenta outro 
policial durante a aborda-
gem. O caso é mais um que 
confirma como o campo se 
tornou alvo dos criminosos 
e serve de alerta para os pro-
dutores, especialmente neste 
período pré-plantio.

ções, tanto pela alta deman-
da do mercado internacio-
nal, quanto pela boa safra e 
câmbio positivo para as ex-
portações”, adianta o diretor-
-presidente da Portos do Pa-
raná, Luiz Fernando Garcia.

O próximo navio com o 
grão está previsto para atra-
car no Corredor de exporta-
ção do Porto de Paranaguá 
no próximo dia 11. O navio 
Achile deve carregar 60 mil 
toneladas do produto. Além 
desse, outros sete navios já 
estão programados ou são 
esperados ainda este mês, 
totalizando um volume de 
pouco mais de 432 mil tone-
ladas de milho. Até setem-
bro, os operadores do com-
plexo esperam movimentar 
mais de um milhão de tone-
ladas do grão.

Não vou aceitar ninguém me 
roubar”, declarou a cami-
nhoneira.

Por meio da assesso-
ria, a empresa informou que 
“adotou o procedimento 
padrão de cobrança de pe-
dágio”, mas que, “por enten-
der que não deveria pagar a 
quantia cobrada, pois acredi-
tava que estava com um eixo 
suspenso, a motorista ter-
minou se alterando”. A con-
cessionária afirmou que a 
caminhoneira ameaçou fun-
cionários e chegou a quebrar 
algumas estruturas da praça 
de pedágio.

“Tiraram eles (policiais) 
lá da base para vir aqui fa-
zer não sei o que. Chegaram 
muito zangados. Estão que-
rendo prender meu cami-
nhão e me prender. Estou 
reivindicando um direito 
meu, de cidadã que paga im-
postos. Não vou arredar o pé. 
Vou até o fim”.



A empresa ADMAD – INDUSTRIA E COMERCIO DE MA-
DEIRAS LTDA EPP, CNPJ. 09.652.268/0001-82, torna pú-
blico que requereu à SEMA a Renovação da Licença de 
Operação nº 321453/2012, cuja atividade é Serraria com 
Desdobramento de Madeira, Fabricação de Artefatos Di-
versos de Madeira Exceto Móveis, situada no município de 
Sinop-MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia. 
Fone: (66) 3532-3297)

GERALDO VIGOLO, CPF 298.781.601-49, torna público 
que requereu à SEMA - Secretaria de Estado de Meio Am-
biente, Alteração de Razão Social e Renovação de Licen-
ça de Operação (LO) para atividade de Secagem e Arma-
zenamento de Grãos, localizada na Fazenda 2000 - Lote 
Rural A, Gleba Atlântica, zona rural, município de Vera/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO, CPF nº 
213.169.728-79, RG 29.837.409-2 SSP/SP, Fazenda Vale 
dos Sonhos, Zona Rural, no município de Porto Alegre do 
Norte-MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licen-
ça de Operação - LO para a atividade de OFICINA ME-
CÂNICA, PONTO DE ABASTECIMENTO E LAVA JATO. 
Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 
9 84099243.

AUTO MECÂNICA SATYRO EIRELI, CNPJ 
17.202.635/0001-74, instalada na Avenida dos Ipês, n° 
1193, Jardim Imperial, Sinop-MT, torna público que reque-
reu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para ativi-
dade de Serviços de Manutenção e Recuperação Mecâni-
ca de Veículos Automotores.

Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência compro-
vada;
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, conhe-
cimento 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 TABAPORÃ – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2020

Processo Licitatório Nº. 036/2020. O Município De Tabaporã/Mt, Pessoa Ju-
rídica De Direito Público Interno, Devidamente Inscrito No Cnpj Sob O Nº. 
37.464.997/0001-40, Com Sede Administrativa Na Avenida Comendador José 
Pedro Dias, N.º 979, Centro, Cep – 78.563-000 Fone (66) 3577-1505, Por Meio 
De Seu Pregoeiro, Instituído Pela Portaria 002/2020 De 10/01/2020, No Uso De 
Suas Atribuições, Torna Público A Abertura Do Processo Licitatório Na Modali-
dade Pregão Eletrônico, Para O Registro De Preço Do Tipo Menor Preço Por 
Item Para Aquisição Equipamentos Permanentes Do Tipo Aparelho De Raio – X 
Fixo E Sistema De Digitalização De Imagens Radiografi cas Para O Hospital 
Municipal Dr. Carlos Vidoto Do Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Descri-
ção No Termo De Referencia Anexo I Deste Edital. Modalidade De Licitação: 
Pregão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item Conformi-
dade: Edital E Seus Anexos, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações, Lei 
Federal Nº. 10.520/02 E Lei Complementar N°. 123/06 E Sua Alteração A Lc 
147/2014, Decreto Nº 10.024, De 20 De Setembro De 2019 Forma De Execu-
ção: Indireta Data Início Do Recebimento Das Propostas: As 08:00 Horas Do 
Dia 12 De Agosto De 2020. (Horário De Brasília - Df) Data Final Do Recebi-
mento Das Propostas: As 17:00 Horas Do Dia 24 De Agosto De 2020. (Horário 
De Brasília - Df) Data Limite Para Impugnação: As 17:00 Horas Do Dia 21 
De  Agosto De 2020. (Horário De Brasília - Df) Abertura Das Propostas: Início 
Da Sessão Pública: As 09:30 Horas Do Dia 25 De Agosto De 2020. (Horário 
De Brasília - Df) Observação 01: O Edital Na Íntegra Com Seus Anexos, Bem 
Como Todo Material Necessário Para Elaboração Das Propostas E Demais 
Informações, Encontram-Se À Disposição No Site Www.Bll.Org.Br, In Loco Na 
Prefeitura Municipal De Tabaporã/Mt, Pelo Telefone 66 3577 1505, Por Email 
No Licitação@Tabapora.Mt.Gov.Br Ou No Endereço Eletrônico Http://Www.Ta-
bapora.Mt.Gov.Br/ Sem Qualquer Ônus, Aos Interessados Em Participar Da 
Licitação, Durante O Horário Normal De Atendimento Da Prefeitura (2ª A 6ª 
Feira Das 08h00min Horas Às 15h00min Horas, Exceto Feriados E Pontos Fa-
cultativos). Tabaporã/Mt, 11 De Agosto De 2020.

Helielson Teodoro Alves
Pregoeiro Nomeado - Portaria n° 002/2020

MARINHA DO BRASIL 
 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
UASG - 786810

 MODALIDADE: Tomada de Preços; OBJETO: Contratação de em-
presa habilitada para construção da sede da Agência da Capitania dos Portos 
em Sinop, com área construída de aproximadamente 780 m² (Agência + Patro-
moria), em terreno localizado no Bairro Vitória Régia, na cidade de Sinop – MT; 
Total de itens a serem licitados: 1 item  –  Menor preço global; EDITAL: Poderá 
ser obtido, a partir do dia 12/08/2020 de 2ª a 6ª feira no período de 09:00 às 
11:30 h e 14:00 às 16:00 h, no Centro de Intendência da Marinha em Ladário, 
situado à Av. 14 de Março, s/nº - Centro - Ladário – CEP: 79370-000 - MS, 
Telefax: (67) 3234-1097, ou nos endereços eletrônicos:  www.comprasgover-
namentais.gov.br e www.marinha.mil.br/ceimla/node/38; ou, ainda, solicitado 
através dos e-mails: raphael.braga@marinha.mil.br, ciro.paiva@marinha.mil.
br, fl amarion@marinha.mil.br e moises.dos@marinha.mil.br; 
Entrega dos Envelopes nº 1 e 2 (Documentos de habilitação e proposta): 

dia 01/09/2020 até às 09:00h (horário local), no Centro de Intendência 
da Marinha em Ladário;  - Abertura da Sessão Pública: também no dia 

01/09/2020 às 09:30h (horário local), no mesmo local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
CANCELAMENTO HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público o 
CANCELAMENTO da Homologação referente à TOMADA DE PREÇOS nº 
007/2.020. publicada no Diário ofi cial união dia 07/08/2020, pag. 189, edição 
151, seção 3; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL/
PATRIMONIAL NO AERÓDROMO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO, E PLANILHAS INTEGRANTES DO EDI-
TAL E CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 010-2020 SINFRA-MT. O Pre-
sidente  da Comissão Permanente de Licitações seguindo entendimento do 
Assessor Jurídico manifestado por meio do Parecer nº 138/2020 exarado dia 
07/08/2020 CANCELA a homologação em feita em favor  empresa : ENGETE-
LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.721.248/0001-
20, com o valor global de R$ 457.848,08 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais e oito centavos).

Nova Xavantina – MT, 11 de agosto de 2.020
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Ofi -
cial, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 011/2.020, o qual teve por Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓ-
RIOS. Empresas habilitadas e vencedoras: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO 
ELETRONICOS LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.084.616/0001-84, com 
o valor global de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta 
reais); LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MATICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 13.258.144/0001-94, com o valor glo-
bal de R$ 12.468,14 (doze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatorze 
centavos) e SERVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 08.784.976/0001-04, com o valor global de R$ 4.194,90 (quatro mil, 
cento e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Nova Xavantina – MT, 11 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Ofi cialPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
Aviso de Cancelamento de Ata de Registro de Preços 60/2020

A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã/MT, através do Secretario de Adminis-
tração, Sr. Mauro Odinei Soliani, vem por meio deste comunicar aos interessa-
dos o CANCELAMENTO da Ata de Registro de Preços nº 60/20290, referente 
ao Pregão Presencial nº 026/2020, cujo objeto é o é Registro de preços visan-
do à futura e eventual aquisição parcelada de materiais de construção, ferra-
mentas, materiais hidráulicos e materiais elétricos, conforme especifi cações 
constantes do Anexo I do Edital Pregão 026/2020, tendo como detentor da ata 
a empresa F. CARLOS MOTA - EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.372.476/0001-
60.O Cancelamento se faz em virtude de requerimento da por difi culdade de 
cumprir os preços inicialmente registrados, não sendo possível cumprir com as 
obrigações previstas na Ata. Maiores informações a respeito do cancelamento 
poderão ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Nova Ubiratã– MT. Nova Ubiratã – MT, 11 de agosto de 2020 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
Aviso de Cancelamento de Ata de Registro de Preços 66/2020
A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã/MT, através do Secretario de Adminis-
tração, Sr. Mauro Odinei Soliani, vem por meio deste comunicar aos interessa-
dos o CANCELAMENTO da Ata de Registro de Preços nº 66/20290, referente 
ao Pregão Presencial nº 025/2020, cujo objeto é o é Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, copo descartável 
e equipamento de limpeza para consumo das secretarias municipais do muni-
cípio de nova Ubiratã – MT, tendo como detentor da ata a empresa ARI HUD-
SON, inscrita no CNPJ 18.709.153/0001-78.O Cancelamento se faz em virtude 
de requerimento da empresa por difi culdade de cumprir os preços inicialmente 
registrados, não sendo possível cumprir com as obrigações previstas na Ata. 
Maiores informações a respeito do cancelamento poderão ser obtidas no De-
partamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã – MT. Nova 
Ubiratã – MT, 11 de agosto de 2020 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 2º COLOCADO
O Município de Nova Ubiratã-MT, em conformidade com o art. 24, XI, da Lei 
n.º 8.666/93 CONVOCA os licitantes remanescentes, na ordem de classifi ca-
ção as empresas, SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ 05.356.919/0002-17 e COMERCIAL LUAR EIRELI EPP, 
inscrita no CNPJ 02.545.557/0001-33,  para comparecerem no departamento 
de licitações no prazo de 48 horas, caso haja interesse em assumir os Itens 17 
e 66 que as empresas fi caram em 2ª lugar caso as empresas que fi caram em 
2º lugar não tenham interesse em assumir os respectivos itens fi ca convocado 
desde já as empresas que fi caram em 3º a 10º colocada,  tendo em vista que 
houve o cancelamento da ata de registro de preços da empresa detentora ARI 
HUDSON, inscrita no CNPJ 18.709.153/0001-78. O Cancelamento se fez em 
virtude em virtude de requerimento da empresa por difi culdade de cumprir os 
preços inicialmente registrados. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classifi cado, inclusive quanto aos preços de confor-
midade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei de Contratos e 
Licitações. . Nova Ubiratã - MT, 11 de agosto de 2020. 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 2º COLOCADO

O Município de Nova Ubiratã-MT, em conformidade com o art. 24, XI, da 
Lei n.º 8.666/93 CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classifi -
cação a empresa, ANDERSON JOSE RODRIGUES ME, inscrita no CNPJ: 
07.011.543/001-53, para comparecer no departamento de licitações no prazo 
de 48 horas, caso haja interesse em assumir todos os Itens da ata de registro 
de preços nº 060/2020 que a empresa fi cou em 2ª lugar caso a empresa que 
fi cou em 2º lugar não tenha interesse em assumir os respectivos itens fi ca 
convocado terceiro classifi cado, até que seja efetivada a contratação, tendo 
em vista que houve o cancelamento da ata de registro de preços da empresa 
detentora F. CARLOS MOTA - EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.372.476/0001-47. 
O Cancelamento se fez em virtude em virtude de requerimento da empresa 
por difi culdade de cumprir os preços inicialmente registrados. A contratação 
se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classifi cado, inclusive 
quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, 
§ 2º, da Lei de Contratos e Licitações. . Nova Ubiratã - MT, 11 de agosto de 
2020. 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 RP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 
24/08/2020, às 08h00min, na Rua. Pará, 1.850, Bairro Jardim Santa Helena, 
Licitação destinada ao registro de preço para futura e eventual prestação de 
serviços de pinturas. Os interessados poderão consultar o Edital e obter infor-
mações junto ao depto. De licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefei-
tura de Nova Ubiratã – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou através do site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 11 
de agosto de 2020. 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2018 – DATA 06/08/20 
– CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ – MT - CONTRATADO: L. 
RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI– EPP - CNPJ SOB O Nº 17.922.286/0001-
65 - OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA QUANTO 
AO PRAZO E VALOR - VIGENCIA: 31/12/2020 – VALOR: R$ 4.950,00 (QUA-
TRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n. º 15/ 2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que reali-
zará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 15/2020, cujo objeto é 
o: Registro de Preço para aquisição futura e fracionada de Pneus para uso na 
manutenção dos veículos e maquinários da frota do município de Nova Guarita 
– MT, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos 
descritos em Edital.Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 
e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data pre-
vista para Entrega das Propostas: A partir de 12/08/2020, Abertura das Pro-
postas: 25/08/2020 às 09h05mim. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 
26/08/2020 às 08h30horas (horário de Mato Grosso) no site www.licitanet.com.
br . Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Gua-
rita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados no 
site www.novaguarita.mt.gov.br

Nova Guarita – MT, 11 de Agosto de 2020.
Yana Maria Marcon

Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 039/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E/OU CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS E LOGRA-
DOUROS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas 
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP (CNPJ 07.237.858/0001-13), 
com o valor total de R$ 61.104,85 (Sessenta e um mil, cento e quatro reais e 
oitenta e cinco centavos); ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS LTDA – EPP (CNPJ 00.226.324/0001-42), com o valor total de R$ 
21.887,00 (Vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais; MARISTELA S 
B MENDONÇA EIRELI (CNPJ 33.440.338/0001-13), com o valor total de R$ 
16.150,00 (Dezesseis mil, cento e cinquenta reais); MUDAR COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI´S LTDA - EPP (CNPJ 
14.888.303/0001-05), com o valor total de R$ 55.910,00 (Cinquenta e cinco 
mil, novecentos e dez reais) e RGB INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO LTDA (CNPJ 35.518.733/0001-05), com o valor total de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais. Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital 
em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 10 de agosto de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

balbinoleiloes.com.br - 0800-707-9272

FAZENDA 200HA EM 
LUCAS DO RIO VERDE/MT

c/ casa 140m²,  Projeto Especial de

Assentamento Lucas do Rio Verde, Setor 06,

confrontando c/ o Ribeirão do Cedro.

Inicial R$ 4.778.620,00 (PARCELÁVEL)

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 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 023/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa JOSE AGNALDO 
PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA - ME, com CNPJ Nº 23.000.320/0001-47, fora julgada APTA ao EDITAL N° 
022/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 007/2020 para os serviços médicos, no segmento de MÉDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA DE 6 HORAS do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 11 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de 
Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
PERMANENTE E DE CONSUMO A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO ALVORADA, PEIXOTO 
DE AZEVEDO/MT”, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no Edital e seus 
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado em 10 de agosto de 2020, a Pregoeira e sua equipe declararam o certame 
como DESERTO por não haver nenhuma empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 
3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 10 de agosto de 2020. 

 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

EMPRESA ITENS VLR. TOTAL  

ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA 01 ao 03 R$ 49.049,00 

VALOR TOTAL R$ 49.049,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 RESULTADO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO N°
 
020/2020

 
-
 
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 020/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em fornecimento e montagem de Playground infantil seguindo as normas da ABNT 
16071/2012, a ser instalado na Creche Municipal Lar Menino Jesus na cidade de Marcelândia-MT, conforme 
termo de referência anexo do Edital. Sagraram-se vencedoras as empresas: 

Marcelândia/MT, 11 de agosto de 2020 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benício
 

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2020
OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais 
ou genuínos, para a frota de veículos e máquinas de diversas secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
013/2020 e Ata de Registro de Preços nº 028/2020. CONTRATADA: F E 
CRISTOVÃO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: EDUCAÇÃO E SAUDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
1.337,48 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/09/2020. DATA ASSINATURA: 
03/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de tintas e materiais para pintura para serem 
utilizados na manutenção de prédios da administração Pública Municipal 
de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 024/2020. CONTRATADA:  A. PEREIRA LEITE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO E OBRAS 
MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 2.443,76 (dois mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 15/09/2020. DATA ASSINATURA: 03/08/2020.

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais 
ou genuínos, para a frota de veículos e máquinas de diversas secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
013/2020 e Ata de Registro de Preços nº 030/2020. CONTRATADA: 
ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAUDE E SANEAMENTO. 
VALOR: R$ 6.315,00 (seis mil, trezentos e quinze reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 20/09/2020. DATA ASSINATURA: 03/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2020

OBJETO: Fornecimento de 01 (um) veículo tipo caminhão acoplado com 
Tanque Pipa (USADOS), para serem utilizados na manutenção das 
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo de Marcelândia/MT, conforme Pregão Presencial nº 017/2020. 
CONTRATADA:  MAT MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI. 
C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E  M A R C E L Â N D I A –  M T. 
SECRETARIAS: MEIO AMBIENTE E TURISMO. VALOR: R$ 238.000,00 
(duzentos e trinta e oito mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/09/2020. 
DATA ASSINATURA: 03/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 084/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de palanques de 
concreto e telas para alambrado, para serem usados no cercamento da 
Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade e Serviços Urbanos na cidade 
de Marcelândia – MT, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2020. 
CONTRATADA: ANA PAULA ALVES – MEI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS 
MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 17.393,00 
(dezessete mil, trezentos e noventa e três reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/10/2020. DATA ASSINATURA: 06/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 090/2020

OBJETO: Aquisição de tintas e materiais para pintura para serem 
utilizados na manutenção de prédios da administração Pública Municipal 
de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 025/2020. CONTRATADA:  MARLUCE BEZERRA 
DOS SANTOS LORENÇONE. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E 
SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 250,30 (duzentos e cinquenta reais e 
tr inta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/09/2020. DATA 
ASSINATURA: 03/08/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2020

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais 
ou genuínos, para a frota de veículos e máquinas de diversas secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
013/2020 e Ata de Registro de Preços nº 028/2020. CONTRATADA: F E 
CRISTOVÃO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: AGRICULTURA. VALOR: R$ 133,50 (cento e trinta e três 
reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/09/2020. DATA 
ASSINATURA: 10/08/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 088/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 086/2020
OBJETO: Aquisição de madeira serrada para atender as necessidades 
das Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão 
Presencial nº 001/2020 e Ata de Registro de Preços nº 005/2020. 
CONTRATADA: W.O. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 
E BENEFICIAMENTO EIRELI CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E 
SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 28.844,73 (vinte e oito mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos). PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 10/09/2020. DATA ASSINATURA: 03/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 087/2020 Nova Mutum – MT, 11 de agosto de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2020
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
brinquedos e materiais pedagógicos para atender a demanda das 
Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 25 
de agosto de 2020. HORÁRIO: 14h00min- LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Presidente da CPL

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 019/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Agosto de 2020, com 
início às 09:00, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica para 
execução de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Integral 
Pequenos Brilhantes. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 165461, 
JRM CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
11.922.125/0001-95 no valor de R$ 460.069,54. Fica aberto o prazo para 
interposição de recursos, de acordo com os termos do art. 109 da Lei n° 
8.666/93. Nova Mutum - MT, 11 de Agosto de 2020.



FÓRMULA 1

Villeneuve culpa Mercedes por
“arruinar” corrida de Bottas

EM CASA

Grêmio se volta para mercado
interno para reforçar ataque

Foto: Getty ImaGes

Foto: RepRodução Foto: dIvulGação

Jacques Villeneuve costuma ter opiniões fortes e polêmicas

Everaldo, do Kashima, foi sondado pelo Grêmio 

Valores de cobranças são de R$ 16 milhões

DA REPORTAGEM

Conhecido pelas declara-
ções polêmicas, o ex-piloto 
canadense de Fórmula 1 Ja-
cques Villeneuve mirou a 
Mercedes e Sebastian Vettel 
nas críticas que fez após o GP 
dos 70 anos, no último do-
mingo. O campeão mundial 
de 1997 elogiou a corrida, 
mas apontou a equipe alemã 
como culpada por abrir mar-
gem para Max Verstappen 
vencer e por “arruinar” a 
prova de Valtteri Bottas, que 
largou na pole mas terminou 
em terceiro.Villeneuve tam-
bém não poupou críticas a 
Sebastian Vettel, que rodou 
na prova, terminando apenas 
em 12º, e não vive boa fase na 
categoria. “Vimos uma gran-
de corrida, o que acabou 
sendo um constrangimen-
to fácil para a Mercedes. Se 
você tiver uma boa estratégia 
e o piloto certo, a Mercedes 
estará com problemas. Se 

DA REPORTAGEM

O Grêmio já não esconde 
de ninguém a intenção de 
contratar reforços para o res-
tante da atual temporada — 
fala-se até em três atacantes 
e mais um lateral-esquerdo. 
Mas não terá, pelo menos 
por ora, a possibilidade de 
buscar estes jogadores fora 
do Brasil. Com a janela de 
transferências internacional 
fechada, o Tricolor passa a 
olhar o mercado interno ou 
jogadores livres para refor-
çar o time.

O nome de Everaldo, 
por exemplo. Como está no 
Kashima Antlers, do Japão, o 
centroavante só poderia ser 
inscrito a partir do dia 13 de 
outubro, quando o novo pe-
ríodo para regularizar con-
tratações se abre na CBF. A 
janela vai até 9 de novembro.

Outros jogadores cujos 
nomes chegaram a circu-
lar nos bastidores, como o 
lateral-esquerdo Jorge, do 
Monaco, vivem situação se-
melhante.  O ex-Flamengo 
também tinha valores fora 
da realidade gremista. A ex-

você terminar dez segundos 
atrás do vencedor com um 
carro como o deles, a equipe 
terá que procurar o que deu 
errado”, declarou o ex-piloto.

A prova do último domin-
go, vencida por Max Versta-
ppen, da RBR, foi a primeira 
na qual um piloto conseguiu 
desbancar a hegemonia da 
Mercedes na temporada, que 
até então, já havia conquista-
do quatro triunfos nas quatro 
etapas anteriores. A equipe 
austríaca, que colocou pneus 
duros para o holandês para o 
começo da corrida, deu um 
“nó tático” na principal rival, 
que só conseguiu garantir o 
terceiro e segundo lugares ao 
seguirem uma estratégia de 
duas paradas e largarem com 
pneus médios. Max chegou 
a fazer uma segunda troca, 
mas para evitar perder a li-
derança para Valtteri Bottas, 
o que deu certo - Lewis Ha-
milton só fez a segunda pa-
rada no fim da prova.

DA REPORTAGEM

Um dos clubes brasi-
leiros com maior Dívida 
Ativa da União, o Cruzeiro 
recebe mais duas ações de 
execução fiscal da Procu-
radoria Geral da Fazenda 
Nacional. Na última sexta-
-feira, a PGFN foi até a Jus-
tiça Federal e protocolou 
as cobranças envolvendo 
débitos tributários da Ra-
posa. Os valores, somados, 
chegam a R$ 16.081.754,48.

As cobranças são de dí-
vidas relativas à IRRF (Im-
posto de Renda Retido na 
Fonte), PIS e COFIS, além 
de “Retenção de impos-
to contribuinte Pessoa Ju-
rídica a Pessoa Jurídica 
de direito privado”. São 
quatro processos admi-
nistrativos envolvidos nas 
duas cobranças, sendo R$ 
1.199.223,28 em uma, e ou-
tros R$ 14,8 milhões em ou-
tra (IRRF).

As ações entraram na 
Justiça Federal por volta de 
meio-dia, em 7 de agosto, 
com diferença de 14 minu-
tos entre os requerimentos. 
Em ambas, a PGFN requer 
que a Justiça determine que 
o Cruzeiro pague as dívidas 
citadas num prazo de cinco 
dias; além disso, o primeiro 

CRUZEIRO

União propõe novas 
execuções fiscais

pedido é para que seja fei-
ta a “a indisponibilidade de 
ativos ou de dinheiro em 
depósito ou em aplicação 
financeira em nome do(s) 
executado(s) responsáveis 
pelo estabelecimento ma-
triz e suas filiais”.

Caso seja acatados os 
requerimentos, o Cruzeiro 
corre risco de sofrer or-
dem de penhora de ativos 
financeiros e patrimoniais. 
O clube admite que há R$ 
330 milhões em dívidas tri-
butárias, ainda que o órgão 
ligado à União informe que 
são R$ 295,9 milhões. O 
Cruzeiro perdeu a liminar 
que o garantia presença no 
Profut.

Recentemente, o Cru-
zeiro viu R$ 9,8 milhões 
depositados em juízo em 
ação de cobrança da Minas 
Arena serem alvos de soli-
citação da União para que 
o dinheiro seja usado para 
abater a dívida tributária, 
o que fez cair por terra o 
acordo entre clube e o Mi-
neirão. Este cenário serve 
como alerta diante da li-
citação de venda da Sede 
Campestre 2, uma vez que 
a alienação tem objetivo de 
abater dívidas na Fifa, mas 
pode virar alvo de “arresto” 
da União.
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Ao menos 158 jogadores testaram
positivo para o novo coronavírus
DA REPORTAGEM

O fim de semana deu 
o recado: é improvável que 
dê certo qualquer tentativa 
de desvencilhar a pande-
mia do novo coronavírus 
do Campeonato Brasileiro, 
que deverá ter nesta quarta e 
quinta-feira sua primeira ro-
dada completada. Um levan-
tamento feito mostra que, 
com o caso da contaminação 
em massa no elenco do Goi-
ás, ao menos 158 jogadores 
dos clubes da Série A testa-
ram positivo para Covid-19.

Das 20 equipes, as que 
menos contribuíram para as 
estatísticas foram Atlético/
MG e RB Bragantino, cada 
um com apenas um atle-
ta contaminado no elenco. 
Por outro lado, no topo do 
ranking, está o Corinthians, 
com 23 jogadores que já ti-
veram contato com o vírus 
até o momento. 

O Timão é seguido de 
perto pelo Goiás, que, com 
os nove casos do fim de se-
mana, chegou a 21.

O episódio ocorrido 
em Goiânia liga o alerta para 
a velocidade que a contami-
nação pode atingir mesmo 
num cenário de controle e 
prevenção, que é o que vi-
vem os clubes em tempos de 
pandemia. O Goiás realizou 

no dia 28 de julho sua última 
rodada de testes por conta 
própria e identificou na oca-
sião três infectados, pronta-
mente afastados do dia a dia. 
Na última sexta (8), foram 
recolhidas as amostras dos 
exames da CBF que apon-
taram outros 10 jogadores 
contaminados - desses, nove 
foram confirmados na con-
traprova. O vírus se alastrou 
pelo clube num intervalo de 
10 dias, portanto. 

Diretoria e departa-
mento médico do Esmeral-
dino procuram explicações 
para o que aconteceu, já que 
a contraprova e o fato de o 
exame da CBF ser do mes-
mo tipo do que o clube vi-
nha realizando (RT-PCR) 
descartam a possibilidade de 
erros no resultado. Médico 
do Goiás, Luciano Favaron 
acredita que as circunstân-
cias possam ser um reflexo 
da crescente no número de 
casos em Goiânia. De acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde, no domingo re-
trasado (dia 2), por exemplo, 
foram registradas 12 novas 
contaminações no municí-
pio. Já no último domingo 
(dia 9), foram 189.

As estatísticas mostram 
que, de modo geral, Goiânia 
não vive um panorama iso-

Foto: KaRla IzumI

Funcionários do São Paulo aguardam definição do adiamento do jogo contra o Goiás

BRASILEIRÃO | Galo e Bragantino registram menor quantidade de casos, mas episódio no Goiás liga alerta

ceção é de quem estiver sem 
contrato com clube algum. 
Neste caso, não há restri-
ção para inscrições. “Já falei 
para vocês que precisamos 
de mais dois ou três atacan-
tes. Até porque de área só te-
mos o Diego. É importante a 
gente buscar, não só de área, 
mas pelo lado também, com 
as saídas de André e Everton. 

Precisamos repor. A gen-
te precisa de reforços, sim”, 
afirmou o técnico Renato 
Gaúcho após a vitória sobre 
o Fluminense. Além disso, 
a intenção do Grêmio no 
mercado não é fazer gran-
des investimentos. Apesar 
das vendas de Diego Rosa e 
Everton, o clube gaúcho bus-
ca negócios de ocasião. Até 

por isso olha para nomes li-
vres no mercado. Atualmen-
te, o Grêmio tem Diego Sou-
za, Alisson, Pepê e Luciano 
como principais nomes para 
o setor ofensivo. As outras 
opções são oriundas das ca-
tegorias de base e necessitam 
de mais experiência: Patrick, 
Isaque, Rildo, Guilherme 
Azevedo e Fabrício.

lado. Com a quantidade de 
óbitos e novos registros de 
infecção dos estados numa 
gangorra, subindo e descen-
do com o passar das sema-
nas, o gráfico abaixo mostra 
que o Campeonato Brasi-
leiro começou em meio ao 

pico da pandemia no Brasil. 
Enquanto as principais ligas 
da Europa, por sua vez, espe-
raram a redução das mortes 
para que a bola pudesse vol-
tar a rolar. 

Consequência das po-
lêmicas do fim de semana, 

a CBF anunciou mudanças 
no protocolo de testagem 
nas competições nacionais. 
A partir de agora, serão tes-
tados todos os jogadores do 
elenco, e não mais apenas 
os 23 relacionados para a 
partida. Além disso, o pro-

cesso que antes era respon-
sabilidade do Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, foi 
descentralizado, de modo 
que serão aceitos resultados 
de exames feitos pelos pró-
prios clubes em laboratórios 
locais.
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DE MOTO A ÔNIBUS

PRF realiza leilão virtual com
mais de 1,9 mil veículos

DESCONTROLADO

Incêndio no Pantanal
ameaça hotéis da região

FELIZ NATAL

Operação integrada 
prende 6 pessoas

Foto: Divulgação
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Veículos que irão a leilão foram retidos em fiscalizações

Um dos focos da operação foi o enfrentamento aos crimes 
ambientais de extração ilegal de madeira 

Fogo já queimou 31,5% da Reserva Particular do Patrimônio Natural 

DA REPORTAGEM

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) realiza na pró-
xima segunda-feira (17) mais 
uma edição do leilão online. 
Serão mais de 1,9 mil veícu-
los disponíveis para aquisi-
ção, desde ciclomotores, até 
ônibus e caminhões.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
os veículos que irão a leilão 
foram retidos em fiscaliza-
ções, abandonados ou re-
movidos aos pátios conve-
niados da PRF e não foram 
retirados pelos proprietá-
rios.

O valor arrecadado 
com o leilão é totalmente 
direcionado ao pagamento 
de débitos do órgão, como o 
custeio do leilão, diárias de 
pátio, licenciamentos, IPVA, 
financiamentos, multas e 
caso sobre algum valor, este 
é revertido aos proprietá-

DA REPORTAGEM

    
Os incêndios que as-

solam o Pantanal há sema-
nas agora ameaçam um dos 
maiores hotéis da região. 
Acuado pelas chamas, o ho-
tel Sesc Porto Cercado reti-
rou parte dos funcionários 
enquanto bombeiros, bri-
gadistas e militares tentam 
criar uma barreira para pro-
teger a estrutura das cha-
mas.

Na rodovia-parque de 
acesso ao hotel, localizado 
a 145 km de Cuiabá, as cha-
mas consomem a vegetação 
nos dois lados da estrada. 
Em alguns pontos, a fuma-
ça é tão densa que ofusca 
o sol e reduz a visibilidade 
para alguns metros. “O ris-
co é grande, muito grande”, 
diz o 1º tenente do Corpo de 
Bombeiros Rodrigo Alves 
Bueno 41, que veio de Mato 
Grosso do Sul para reforçar 
o combate ao fogo.

O principal trabalho 
do dia foi molhar a vegeta-
ção mais próxima do hotel, 
uma ampla estrutura com 
142 quartos às margens do 
rio Cuiabá. No início da tar-

DA REPORTAGEM

Seis pessoas foram pre-
sas durante operação inte-
grada realizada em Feliz Na-
tal. Do total de prisões, três 
foram por flagrante delito. A 
ação denominada “Repres-
são Feliz Natal” teve como 
foco a repressão aos crimes 
ambientais na região.

Durante o período, dez 
pontos de extração ilegal de 
madeira foram vistoriados, 
um mandado de prisão foi 
cumprido, três armas de 
fogo foram apreendidas e 
40 pessoas e 18 veículos fo-
ram abordados. Foram alvos 
da operação as zonas urba-
na e rural da cidade de Feliz 
Natal, as comunidades de 
Entre Rios e Santa Terezi-
nha e distritos do município 
de Nova Ubiratã.

Devido a posição ge-
ográfica de Feliz Natal, que 
faz parte da Amazônia Le-
gal, com grande potencial 
de exploração da madei-
ra, nos últimos anos houve 

grande fluxo de pessoas e 
houve também fomento da 
prática de extração ilegal de 
madeira no Assentamento 
Ena. A operação denomina-
da “Repressão Feliz Natal” 
foi deflagrada pela adjunta 
de Integração Operacional 
(Saiop), da Sesp e é coorde-
nada pela Região integrada 
de Segurança Pública (Risp 
3), de Sinop.

“Avalio como positiva 
essa operação integrada na 
Risp 3 para conter diversos 
tipos de ilícitos penais, des-
tacando-se principalmente 
o combate às ações de de-
gradação do meio ambiente. 
A proposta da Sesp é con-
centrar esforços em ações 
integradas envolvendo vá-
rios atores e instituições, 
otimizando os meios para 
reprimir várias frentes cri-
minais e alcançar melhores 
resultados na região”, res-
saltou o secretário adjunto 
de Integração Operacional 
da Sesp, Coronel PM Victor 
Fortes.

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Até a próximo dia 14 de 
setembro, data em que Si-
nop comemora 46 anos de 
fundação, o Diário do Estado 
MT programou, sempre às 
quartas-feiras, a publicação 
de um especial contando a 
história da jovem cidade. A 
pesquisa foi desenvolvida 
pelo professor de história, 
Dr. Tiago Alinor Hoissa Ben-
fica.

“Eu nasci no Norte de 
Mato Grosso, morei um 
tempo em Sinop, fui estudar 
fora e retornei, encontrando 
uma cidade completamente 
diferente. E quando você lê a 
história, fica curioso a ponto 
de querer entender todo o 
processo. Essa história, po-
rém, muitas vezes é contada 
somente pelo viés do pio-
neiro, que seleciona o que 
realmente quer que conste, 
enquanto algumas coisas são 
omitidas”, explica Alinor.

Cuiabá e outras regiões 
têm cursos voltados à pes-
quisa história, enquanto o 
levantamento histórico em 
Sinop é feito através dos re-
latos de quem viveu. Dessa 
forma, o objetivo de Alinor 
foi produzir conteúdo didá-
tico para ministrar nas aulas 

de História.
“Falar sobre Sinop tem a 

ver com o conhecimento do 
passado que gera identifica-
ção com o local. Depois que 
comecei a me aprofundar 
no estudo, comecei a gostar 
mais de Sinop, ver como está 
alicerçado seu desenvolvi-
mento perante as demais 
cidades. O estudo histórico 
gera apelo ao local, um sen-
timento de pertencimento e, 
ao mesmo tempo, cobrança 
por justiça social”, completa.

Como visto no brasão da 
cidade, verifica-se a presença 
dos anos de 1974 e 1979. Vale 
destacar que a data de fun-
dação, em 14 de setembro 
de 1974, é feriado municipal, 
enquanto 17 de dezembro de 
1979 marca a emancipação 
político-administrativa de 
Sinop em relação a Chapada 
dos Guimarães.

“É a nossa forma de ho-
menagear a cidade, trazendo 
neste mês de agosto e no iní-
cio de setembro um levan-
tamento sobre o começo da 
cidade, seu desenvolvimen-
to e crescimento, até chegar 
nos dias atuais, um muni-
cípio em franca expansão e 
potencial no agronegócio, 
serviços, educação e saúde”, 
destaca o professor e jorna-
lista Clemerson Mendes.

Foto: Divulgação

História do jovem município é retratada pelo professor Tiago Alinor 

Diário prepara especial para 
aniversário de 46 anos de Sinop
46 ANOS | Pesquisa do professor Tiago Alinor traz levantamento histórico sobre aspectos sociais do município

de, as chamas estavam a cer-
ca de 750 metros do limite 
do hotel.

O objetivo é criar um 
arco de proteção contra a 
frente de fogo, de cerca de 
3 km. Um avião com ca-
pacidade para 3.000 litros 

rios. Para participar do lei-
lão é necessário que seja re-
alizado o cadastro até o dia 
14 de agosto. Tanto o cadas-
tro como a visualização dos 
veículos disponíveis, podem 
ser acessados no link https://
www.faleiloes.com.br.

Será permitida a visita-
ção dos veículos nos pátios 
conveniados entre os dias 13 
e 15 de agosto, das 8h às 12h, 
e das 13h às 17h. Os lances 
iniciais poderão ser feitos a 
partir do dia 12 de agosto.

Os interessados devem 

ficar atentos ao prazo e aos 
documentos necessários 
para realização do cadastro. 
Essa será a primeira fase do 
leilão, ocorrendo a segunda 
entre os dias 21 e 26 de agos-
to e a terceira de 1º a 30 de 
setembro.

realizou dezenas de voos 
despejando água ao redor 
do hotel, que tem 142 quar-
tos e capacidade máxima 
para 430 pessoas. Trata-se 
do maior hotel do Pantanal 
de Mato Grosso e o segundo 
maior de toda a região pan-

taneira.
Brigadistas do Sesc 

utilizam caminhões-pipa e 
abafadores para controlar 
o incêndio na vegetação de 
cerrado. Um deles passou 
mal e precisou de atendi-
mento médico.
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PROF. TIAGO ALINOR

Sobre a história de Si-
nop, existem pessoas auto-
rizadas pela tradição local 
que se portam na forma de 
porta-vozes autorizados da 
memória, os “pioneiros” da 
cidade. Sobre o tipo de nar-
rativa que esses personagens 
emitem, existem alguns li-
vros e muitas entrevistas na 
mídia que tratam deles, mas, 
neste trabalho, não se optou 
por esse caminho. Primeiro 
porque, em tempos de pan-
demia, não é sensato buscar 
conversar com pessoas ido-
sas, e, segundo, porque ten-
tar fazer entrevista por meio 
da internet com pessoas que 

HISTÓRIA DE SINOP |  O professor Alinor a partir de hoje conta aqui a história de Sinop em um especial de aniversário
FOTO: Museu hisTóricO de sinOp
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Abertura da Área Urbana - Ant. Aeroporto 1972 BR-163 passagem pela área urbana de Sinop em 1973

não são acostumadas a esse 
tipo de situação, não produ-
ziria bons frutos. 

Por isso, a estratégia con-
sistiu em buscar na biblio-
grafia livros, teses, disserta-
ções, artigos acadêmicos que 
estudaram sobre a História 
e a Geografia de Sinop. Al-
gumas pessoas pensam que, 
por Sinop ser uma cidade 
“nova”, há poucos trabalhos 
sobre ela. 

Ledo engano: essa região 
é olhada pelo mundo há 
décadas! Há muitos traba-
lhos acadêmicos realizados 
por pesquisadores de várias 
universidades brasileiras – 
poucos, aliás, consultados 
nesse trabalho –, além de 

abertura da 
clareira e início

inauguração da 
cidade, com a 

presença do Ministro 
do Interior

primeira 
visita do 

Governador

emancipação 
política da 

cidade

visita do presiden-
te da República, 
João Batista O. 

Figueiredo, para  
conhecer a Sinop 

Agroquímica

       segunda visita 
do presidente da 

República,
para a inauguração 

do asfalto da
BR-163 até Sinop

Posse do 
Admi-

nistrador 
Municipal

posse do 
primeiro 
Prefeito 
Eleito

O tipo de história a ser “contada”

pesquisadores estrangeiros 
que publicam sobre Sinop 
em inglês, francês, alemão, 
e outras línguas. E há algum 
tempo, os chineses estão de 
olho na produção dessas ter-
ras…

Buscar entender sobre 
a história de algum lugar é 
um exercício de busca de in-
formação para fornecer ele-
mentos à imaginação. Uma 
vez que se consiga visuali-
zar os quadros da memória, 
pode-se organizá-los como 
em partes para exibir, como 
nas exposições de artes plás-
ticas. 

Desse modo, foi possível 
imaginar que a história de 
Sinop possui fases, e nes-

sas edições será enfocado a 
primeira fase da história de 
Sinop, que aqui considera os 
anos de 1970 e 1980, desde 
quando alguém disse: lá será 
Sinop, até o asfaltamento 
da BR-163, acelerando os 
negócios e consolidando o 
município como a “cidade 
da madeira”, momento em 
que  a maior parte da infra-
estrutura da cidade já estava 
servida aos moradores e aos 
empresários “de fora”. 

Aliás, um grande proble-
ma que Mato Grosso tinha 
era: “é longe demais dos 
grandes centros”. 

Essa distância toda foi 
sendo diminuída aos pou-
cos, e para isso contribuiu 

a inauguração de um aero-
porto com pista asfaltada, 
que foi sendo modernizado 
e ampliado, e com o asfalta-
mento da rodovia que cor-
ta o Estado de norte a sul. 
Contra a poeira e o barro, a 
solução era o piche, e a cor 
do progresso, era preta. A 
seguir, propõe-se a seguinte 
cronologia da primeira fase 
da história de Sinop, ou, a 
fase dos “pioneiros”:

A cronologia da cidade 
mostra que Sinop sempre 
esteve sob a vigilância dos 
olhos das autoridades es-
taduais e nacionais. O últi-
mo presidente militar, João 
Batista Figueiredo, visitou 
a “pequenina cidade” duas 

vezes. Sua população, era, 
sim, pequena, mas os planos 
eram grandes, pois muito 
investimento foi destinado 
para cá, tanto da iniciativa 
privada, quanto do governo 
federal, e ainda, muitos dos 
investimentos de empre-
sários eram realizados me-
diante empréstimos de ban-
cos públicos instalados em 
Sinop, como, por exemplo, 
o Banco do Brasil e o Banco 
da Amazônia/BASA. 

De certa forma, Sinop 
começou a se sustentar com 
as próprias pernas, tornar-se 
realmente produtiva, na dé-
cada de 1980; antes disso, ela 
era uma esperança, com um 
futuro incerto.

1972 19801975 19831974 19811979 1984


