
FÓRMULA 1

A grande vitória de Max Verstappen com a RBR no GP dos 70 anos da Fór-
mula 1 colocou o holandês na briga pelo título com os pilotos da Mercedes 
Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quem disse isso foi o próprio chefão da 
equipe alemã, Toto Wolff.              Página -6

1ª VEZ EM 10 ANOS

Governo fecha quadrimestre no azul

No primeiro quadrimestre de 2020, o Governo de Mato Grosso 
cresceu 19,1% em comparação ao mesmo período do ano passado, 
tendo o ICMS como seu principal tributo arrecadado. Só com ele hou-
ve um crescimento nominal de 16,2%, chegando a R$ 3,8 bilhões em 
arrecadações. Esta foi a primeira vem em dez anos que o Governo de 
Mato Grosso fecha suas contas com superávit.       Página -3

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Christiano antonuCCi

A Polícia Federal realizou ontem em Confresa a quarta fase da Operação 
Tapiraguaia. Ao todo, 50 policiais federais cumpriram 23 mandados de 
busca e apreensão, seis medidas cautelares de afastamento de função 
pública e três medidas cautelares de proibição de contratar e de renovar 
contrato com a administração pública.                                      Página -4

TAPIRAGUAIA

Operação apura desvio de verba
de merenda e fraude na saúde

Pequenos
confinadores
abandonam
atividade
O número de bovinos confinados 
em Mato Grosso deve ser 11% maior 
que o previsto em abril, durante 
o primeiro levantamento das in-
tenções de confinamento. Apesar 
disso, o volume de animais termi-
nados no cocho este ano deve ser 
22% menor que o registrado em 
2019, quando os pecuaristas engor-
daram   Página  -4
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Mesmo diante dos riscos que cercam a economia 
brasileira, é notável o espaço para redução dos juros que 
se abriu nos últimos anos. Agora, a profunda recessão 
ocasionada pela pandemia reforçou a tendência baixista 
da inflação, o que permite ao Banco Central testar novas 
mínimas para a Selic.

Além de reduzir a taxa básica para 2% ao ano, o 
Comitê de Política Monetária inovou ao indicar que não 
pretende reverter o movimento antes do final do ano 
que vem. As razões citadas são as incertezas da conjun-
tura e os riscos de desaceleração da atividade quando 
cessarem os auxílios emergenciais.

Com as expectativas de inflação bem abaixo das 
metas até 2022, o BC viu margem para experimentar 
esse tipo de comunicação, comum em países em que os 
juros já estão perto de zero. Trata-se de uma forma de 
influenciar as taxas de mercado de prazos mais longos 
e reforçar a percepção da sociedade de que o custo do 
dinheiro permanecerá baixo por um período extenso.

Em tese, tal condição deve ser em parte repassada 
ao custo financeiro das empresas e estimular decisões 
de consumo e investimento. No Brasil, contudo, as coi-
sas não se dão de maneira tão simples.

Os juros baixos ainda não chegam ao consumidor 
—e péssimas ideias começam a proliferar, caso da limi-
tação, aprovada pelo Senado, de taxas do cheque espe-
cial e do cartão de crédito na pandemia. Intervenções 
desse tipo nunca têm o efeito desejado. Contribuem 
para elevar a insegurança jurídica e limitar a oferta de 
crédito, o que tende a prejudicar justamente os que 
mais dele precisam.

O BC também condicionou o compromisso mo-
netário à manutenção do regime fiscal. Em outras pa-
lavras, à permanência do teto de gastos inscrito na 
Constituição. O alerta, explícito, mostra-se oportuno às 
vésperas do início da discussão do Orçamento de 2021 
e diante das pressões pela flexibilização dos limites para 
as despesas.

Além de objetivos meritórios, como a ampliação 
da transferência de renda aos mais pobres, há propostas 
temerárias em circulação, como um grande programa 
de investimentos públicos.

No governo Jair Bolsonaro e no Congresso se nota 
a inclinação por relaxar a política de austeridade, na 
crença renitente de que o aumento dos gastos públicos 
trará a prosperidade sem os sacrifícios das reformas 
econômicas.

Insistir nessa receita, deixando de lado a busca por 
equilíbrio orçamentário e maior produtividade, coloca-
rá em risco a solvência do Estado. Cedo ou tarde, tería-
mos de volta a instabilidade financeira, inflação e juros 
em alta.

Editorial

O prazo dos juros

Ranking dos Políticos - Facebook

“UNIÃO”
O secretário-chefe da Casa Civil Mauro 

Carvalho defendeu, na última semana, que 
os aliados do governador Mauro Mendes 
escolham apenas um nome para disputar 
a eleição suplementar ao Senado, marcada 
para ocorrer em novembro deste ano. Fazem 
parte desse grupo o vice-governador Otavia-
no Pivetta, o senador tampão Carlos Fávaro 
e o ex-governador Júlio Campos. Este últi-
mo já anunciou a desistência, mas quer ser 
suplente na chapa de Nilson Leitão, que não 
pertence ao grupo de Mendes.

UM SÓ CANDIDATO
“O Pivetta colocou seu nome nesta sema-

na. Tem ainda o Carlos Fávaro, que apoiou 
o Mauro, e o Júlio, que retirou o nome, mas 
ainda não sabemos. A minha vontade é que 
tivesse um candidato só representando esse 
grupo político”, afirmou Carvalho. “Todo meu 
trabalho e esforço... Não interessa quem for, 
pode ser qualquer um dos três, mas gostaria 
que fosse só um. Vamos ver se é possível. 
Tem que ter muito desprendimento para to-
mar uma decisão dessas”, acrescentou.

PROCESSO
EMERGENCIAL
O Conselho Regional de Medicina de 

Mato Grosso (CRM-MT) reabriu o processo 
seletivo emergencial que visa a contrata-
ção de três médicos fiscais para compor a 
equipe de fiscalização frente ao aumento da 
demanda de vistoria provocada pela pande-
mia. É vedada a participação e contratação 
de candidatos do grupo de risco. As inscri-
ções deverão ser realizadas exclusivamente 
pela internet, a partir das 13h no site http://
www.crmmt.org.br/, até às 17h do dia 14 de 
agosto. Não será cobrada taxa de inscrição. 
A remuneração é de R$ 8.108,81.
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“péssimas ideias começam a proliferar, caso da li-
mitação, aprovada pelo Senado, de taxas do cheque 
especial e do cartão de crédito na pandemia

“
A covid tem uma força tremenda de minar as 

fortalezas que cada um de nós constrói. Com o in-
tuito de ajudar outras pessoas que infelizmente 
estão passando ou passarão pela mesma situação 
adversa, farei um relato pessoal pois fui acometi-
do com os sinais mais severos da síndrome, mes-
mo sem comorbidades, por um pouco não sofri um 
mal maior.

Construímos nossas vidas com bases que 
acreditamos serem sólidas e resistentes para en-
frentar todos os tipos de infortúnios que a vida 
possa nos gerar, vou elencar algumas que julgo 
ser relevantes, mas sem nenhuma ordem de hie-
rarquia de importância.

Acreditamos que, por construirmos uma re-
serva financeira, com plano de saúde são sufi-
cientes para enfrentar a pandemia. Ledo engano, 
pois, ao ser acometido pela doença percebi que os 
leitos mesmo em hospitais privados são limita-
dos e tudo que você reservou vale de quase nada 
diante do desespero por um atendimento célere 
e assertivo. Os profissionais são solícitos e com-
petentes, mas como a demanda é muito alta eles 
não conseguem humanamente atender com tanta 
atenção ao número incontável de acamados nos 
mais diversos lugares. Claro que percebi que após 
tudo isso passar teremos profissionais de saúde 
com olhos mais aguçados para o tratamento dos 
doentes e mais assertivos na busca da cura. Ou-
tra fortaleza que construímos é o nosso emprego 
onde produzimos com prazer para o crescimento 
social e econômico da cidade, no entanto as múlti-
plas dores e desconfortos provocado pela síndro-
me nos torna de forma meteórica improdutivos 
sem forças para desenvolver nenhum processo 
laboral. As amizades e o convívio dos amigos já 
estavam prejudicados com o distanciamento so-
cial e com a doença eles cessam de forma absolu-
ta pois você não pode ter mais o contato pessoal 
face a face com as pessoas o que provoca em nós 
seres sociais uma profunda tristeza. O núcleo fa-
miliar é atingido em cheio pois a contaminação 
de um dos membros geralmente leva a uma conta-
minação em cadeia nos demais membros levando 
a fissuras emocionais terríveis pois no meu caso, 
todos em casa, esposa e filhos foram contamina-
dos o que nos causou angústia ainda maior porque 
não é só cuidar de si mais também dos seus. E por 
fim a Covid tenta destruir nossa fé. Não importa se 
você crê em um ser superior ou em uma força, ou 
de repente não crê em nada, mas nessas horas nos 

apegamos sempre a alguma coisa para resistir aos 
efeitos da doença. A fé fica abalada pois por mais 
que você peça e se esforce pela cura e pelo resta-
belecimento, os esforços se tornam inócuos pois 
os exames detectam que as coisas estão indo em 
direção contraria ao que você planejou.

E agora com suas fortalezas todas abaladas 
você pensa que sua hora está próxima e começa a 
refletir nos seus feitos, nas coisas que deveria ter 
feito, no afeto que deverei ter demonstrado, nos ca-
minhos que deveria ter trilhado. É nesse momento 
que a Covid pode te derrotar plenamente, pois sua 
mente agora está enfraquecida colaborando para o 
avanço ainda mais rápido da doença. No entanto, 
confirmei com a Covid que na vida nunca é hora 
de desistir, precisei encontrar uma força mental 
e espiritual muito grande para resistir, comecei a 
perceber outros aspectos que a doença me trouxe, 
percebi que a doença fortaleceu ainda mais nossa 
união no lar, percebi que enquanto estava triste 
sempre tinha algum profissional de saúde se des-
dobrando para me ajudar de forma desprendida na 
minha recuperação, recebi inúmeros contatos de 
pessoas que sempre tinham uma palavra de alen-
to e ânimo para me dar como forma de carinho e 
esperança. Li todas as mensagens com muita aten-
ção, pessoas próximas e de longe sempre tentando 
me ajudar com os médicos, remédios, palavras e 
orações. Isso me animou! Fez toda a diferença na 
minha virada contra a doença, pois a coisa mais 
importante para qualquer ser humano é a de se 
sentir útil na sociedade e na vida das pessoas. Com 
ajuda dos que me cercam, e a mente mais forte o 
corpo tornou mais sensível aos remédios e pouco a 
pouco a doença foi se dissipando.

Termino meu relato para ajudar a você que tem 
alguém em uma situação de Covid, nunca hesite 
em demonstrar para o doente que ele é importante, 
dê calor humano à ele, demonstre que ele faz a di-
ferença em sua vida, isso aliado aos cuidados mé-
dicos, as orações de fé e ao amor com certeza irão 
reduzir os óbitos e mais humanizados venceremos 
juntos essa pandemia.

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA É DOU-
TOR EM CULTURA CONTEMPORÂNEA E PROFES-
SOR

O papel da fé na cura da Covid

Bloqueando “por impulso”
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de qualquer coisa, a pessoa precisa fa-
zer algo realmente ofensivo, invasivo ou 
qualquer coisa do gênero. Algo que, re-
almente, tenha “peso”. Precisa, também, 

que seja algo que não se va-
lha a pena tentar resolver, 
conversar e alinhar. Então, 
tem que ser alguma coisa 
que justifique que tal pessoa 
deixe, de fato, de fazer parte 
da sua vida. Aí você boqueia 
e simplesmente segue.

Bloquear por impulso, 
por alguma conversa mal 
resolvida, por alguma diver-
gência de opinião, por uma 
insatisfação momentânea 

ou qualquer coisa do gênero faz com que 
o bloqueio perca sua essência e que, em 
breve, o contato seja desbloqueado. A par-
tir desse momento, meu amigo, a relação, 
seja ela da natureza que for, tende a per-
der um limiar importante, visto que futu-
ros bloqueios vão ser vistos como sinal de 
uma ação passageira e imatura.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Você não precisa bloquear uma pessoa por não querer conversar 
naquele momento. Simplesmente diga que não quer conversar 
e pronto. Se o contato não respeitar seu tempo e seus motivos, 
aí sim pode ser o primeiro sinal de que ele não respeita seus 
limites e que os parâmetros do convívio entre vocês não estão 
devidamente ajustados. Se preocupar é uma coisa, não respeitar 
o tempo e o espaço do outro já é algo muito diferente, seja nas 
relações via internet ou pessoalmente.
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Bloquear contatos. Essa é, sem dú-
vidas, uma das grandes facilidades do 
mundo moderno. Em outros tempos tudo 
era mais complicado. Como impedir, por 
exemplo, que uma pes-
soa ligasse no seu tele-
fone fixo? Você só con-
seguia saber quem fez 
a chamada ao atender. 
Hoje não, basta informar 
para o aplicativo bloque-
ar e tudo, teoricamente, 
está resolvido. Sim, te-
oricamente: se a pessoa 
realmente quiser falar 
com você provavelmen-
te vai buscar outro nú-
mero para utilizar ou, em casos extremos, 
vai até você pessoalmente. Mas essa últi-
ma parte já não diz respeito à tecnologia.

Só que o bloqueio, hoje em dia, se 
tornou algo “banal”. Qualquer desenten-
dimento, qualquer desajuste, e lá está o 
contato bloqueado. A coisa perdeu aquela 
essência de bloquear e não querer mais 
saber da pessoa. Hoje você bloqueia, ama-
nhã já está conversando novamente.

Que é bloqueado tende a não ficar sa-
tisfeito com a medida. Se tiver alguma 
“roupa suja” para “lavar”, então, o descon-
tentamento fica maior ainda. E esse des-
contentamento pode render muito.

Mas afinal, o que devia ser levado 
em conta para bloquear alguém? Antes 

FRANKES MARCIO BATISTA

Uma avó fez um ato heroico na tarde da última segunda (10) no bairro 
Novo Mato Grosso, em Cuiabá: jogou a neta, de apenas 3 meses, da varan-
da para salvá-la de um incêndio. A casa da família, onde moram 7 pesso-
as, ficou totalmente destruída e agora eles precisam de doações, princi-
palmente de móveis, já que perderam tudo. O fogo começou no quarto em 
que seu outro filho, de 3 anos, estava dormindo. O fogo se alastrou muito 
rápido, e a família não conseguiu outra forma de se salvar, que não fosse 
pulando da varanda.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante audiência pública 
na Comissão de Fiscalização 
e Acompanhamento da Exe-
cução Orçamentária (CFA-
EO), do Poder Legislativo, o 
secretário estadual de Fazen-
da, Rogério Gallo, apresen-
tou um relatório que aponta 
números positivos sobre as 
metas fiscais do Governo nos 
primeiros quatros meses de 
2020. 

Neste quadrimestre inicial 
o Governo de Mato Grosso 
cresceu 19,1% em compara-
ção ao mesmo período do 
ano passado, tendo o ICMS 
como seu principal tributo 
arrecadado. Só com ele hou-
ve um crescimento nominal 
de 16,2%, chegando a R$ 3,8 
bilhões em arrecadações.

Os números trazidos pelo 
secretário apontaram uma 
receita total no quadrimes-
tre inicial de 2020 de R$ 6,8 
bilhões, tendo como despesa 
total líquida o valor de R$ 5,1 
bilhões, o que significa um 
superávit na ordem de R$ 1,6 
bilhões. Esta foi a primeira 
vem em dez anos que o Go-
verno de Mato Grosso fecha 
suas contas com superávit. 
Gallo creditou a feito his-
tórico às políticas públicas 
que foram implantadas pela 
atual gestão. “O Estado hoje 

PRIMEIRO QUADRIMESTRE | A apresentação aconteceu durante audiência pública na Comissão de Fiscalização do Legislativo

É a primeira vez em dez anos que contas fecham no azul 

VEREADORES COM COVID-19

Câmara ficará 
fechada por dez dias

Prédio passará por desinfecção na segunda-feira 
O projeto quer estimular pessoas jurídicas a contribuírem 

para a melhoria 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

No final da tarde de 
ontem (12), o presidente 
da Câmara de Vereadores 
Sinop, vereador Remídio 
Kuntz (Republicanos), sus-
pendeu as atividades na 
Casa de Leis após dois ve-
readores testarem positivo 
para covid-19. Um deles é o 
vereador do Republicanos, 
Lindomar Guida e o outro 
o tucano Dilmair Callegaro.

Durante o período de 
fechamento é recomen-
dação da Mesa Diretora é 
que todos os servidores que 
apresentarem sintomas re-
lacionados ao coronavírus, 
façam o teste e só retornem 
às atividades presenciais se 
foram negativados. As ati-
vidades estão suspensas até 
a próxima terça-feira com 
seu retorno na quarta, dia 
19 de agostos. Até lá todas 
as atividades, sejam elas 
administrativas ou parla-
mentares serão realizadas 
de forma remota através do 
sistema home office.

A assessoria de im-
prensa da Câmara infor-
mou ao Diário do Estado 
MT que na próxima segun-
da-feira (14), o prédio pas-
sará por uma desinfecção 
que ficará a cargo do Cen-
tro de Endemias do muni-
cípio. Essa é a terceira vez 
que a instituição passa pelo 

procedimento, desde o iní-
cio da pandemia.

No dia 10 do presiden-
te Kuntz já havia suspendi-
do o atendimento ao públi-
co de forma presencial nas 
dependências da Câmara 
para evitar a propagação do 
vírus.

ESTADO DOS
VEREADORES
A assessoria da Casa 

informou que o vereador 
Lindomar Guida passa bem 
e que até o fechamento des-
ta edição não havia apre-
sentado nenhum sintoma 
da doença. O parlamentar 
realizou o teste como for-
ma preventiva, após três 
servidores testarem positi-
vados para a Covid-19.

Já o vereador Dilmair 
Gallegaro (PSDB), infor-
mou através de sua asses-
soria ao Diário do Estado 
MT, que está com sintomas 
leves, como perda de olfato 
e do paladar e que está to-
mando todos os cuidados 
necessários no sentido de se 
recuperar e de não conta-
minar outras pessoas. “Por 
está razão manterá o isola-
mento pelo período reco-
mendado pelas autoridades 
de saúde. Informa ainda 
que já está fazendo o uso do 
kit-covid e que novos exa-
mes serão feitos no decor-
rer dos próximos dias”, diz 
trecho da nota resposta.

Foto: Gilson Carlos
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Governo de MT tem crescimento de 19,1% 
em sua receita tributária e aponta superávit 

Foto: luCas torrEs/sn

AULAS REMOTAS

Professores de Sorriso apostam na tecnologia 
para criar momentos atrativos com estudantes

PARCERIA

Projeto quer criar o programa 
Empresa Amiga da Saúde

As escolas apostam na gravação de vídeos educativos

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Tornar as aulas remo-
tas atrativas e recheadas de 
informações têm sido um 
dos desafios enfrentados pe-
los profissionais da educação 
durante o período de isola-
mento social causado pela 
Covid-19. Na rede municipal 
de Sorriso, os professores, 
coordenadores e diretores 
se reinventam todos os dias 
na busca de alternativas para 
que o contato aluno/escola/
família permaneça com la-
ços fortes. Entre os destaques 
estão as aulas online realiza-
das por algumas escolas; a 
promoção de momentos em 
frente às unidades para “ma-
tar” a saudade, como Drive 
Thru, Parada da Saudade e 
até Varal do Amor.

E claro, com o auxí-
lio da tecnologia, as esco-
las apostam na gravação de 
vídeos educativos. Como 
é o caso da “hora da músi-
ca” gravada pela professora 
Veridiana Weide, da Escola 
Municipal Caravágio, espe-
cialmente para seus alunos 
do Pré II. Com a música, Ve-
ridiana retoma canções do 
cotidiano infantil e aborda 
novas letras em que chama 
a atenção das crianças para a 
higiene das mãos como for-
ma de prevenção contra a 
Covid-19, tudo feito de ma-
neira lúdica.

De acordo com a dire-
tora da unidade, Marli Pico-

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Thiago Silva (MDB) apre-
sentou o Projeto de Lei 
294/2020 na Assembleia 
para que seja criado o pro-
grama Empresa Amiga da 
Saúde, com objetivo de fir-
mar parceria com a Secreta-
ria de Estado de Saúde e em-
presas jurídicas que querem 
apoiar a saúde pública.

O projeto tem o pro-
pósito de estimular pesso-
as jurídicas a contribuírem 
para a melhoria da estrutura 
das unidades de saúde rede 
pública estadual e munici-
pal. “Acredito que quando 
a empresa e o estado traba-
lham de forma colaborativa, 
a saúde da população com 

tem um comando, através do 
governador Mauro Mendes, 
com uma disciplina, uma di-
retriz de se gastar menos do 
que se arrecada. Isso já foi 
demonstrado que depois de 
10 anos do Estado no verme-
lho, gastando mais do que se 
arrecada, nós fechamos 2019 
já gastando menos 500 mi-
lhões de reais do que se arre-
cadou”, ressaltou o secretário 
Rogério Gallo. 

Um desses fatores aponta-
dos pelo secretário é a entra-
da em vigor da Lei Comple-
mentar 631 que consolidou 
a política de benefícios fis-
cais, o incremento da pro-
dução do etanol de milho, 
o aumento expressivo das 
exportações e também ao 
Programa Nota MT, com o 
incremento da emissão de 
documentos fiscais solicita-
dos pelos consumidores.

“O Estado teve uma boa 
performance na receita. Ar-
recadou mais que gastou 
nesse período. E nós tivemos 
condições de fazermos o en-
frentamento da pandemia 
naquele início, quando não 
se tinha qualquer auxílio fi-
nanceiro federal, fazendo 
por exemplo, a obra do Hos-
pital Metropolitano com re-
cursos próprios, em função 
dessa disciplina fiscal de gas-
tar menos do que se arreca-
da”, explicou o secretário.

li, todos os professores estão 
empenhados na produção 
de material para as turmas, 
desde o maternal. “As grava-
ções de vídeos iniciaram em 
junho quando o município 
passou a realizar as aulas re-
motas”, explica Marli. A Es-
cola Caravágio atende 176 es-
tudantes do maternal II ao 9⁰ 
ano do ensino fundamental.

Conforme a secretária 
de Educação e Cultura, Lú-
cia Drechsler, todas as uni-
dades estão gravando mate-
rial e enviando diretamente 
para os grupos de aplicativos 
com os pais. “Todos os pro-
fissionais da educação estão 
empenhados em dar o seu 
melhor; estamos descobrin-
do novos talentos. Tem gen-
te que não mexia muito com 
as ferramentas digitais e que 
agora se descobriu um super 
contador de histórias mes-
clando o que tem em mãos 
com os recursos digitais”, 
pontua.

Lúcia acrescenta que 
todas as escolas estão rea-
lizando atividades diferen-
ciadas. “Nossa busca diária 
é para fortalecer o víncu-
lo escola/família durante a 
pandemia”, acrescenta. “To-
das as unidades montaram 
grupos no whatsapp desde o 
início da pandemia e os pais 
e responsáveis podem e de-
vem ficar conectados a esses 
grupos para as mediações 
diárias dos professores para 
a realização e orientação das 
informações escolares”, diz. 

certeza será melhor atendi-
da e por isso criamos este 
projeto na Assembleia”, dis-
se Silva.

A participação das pes-
soas jurídicas no programa 
se daria sob a forma de do-
ações de materiais e equi-
pamentos hospitalares, me-
dicamentos, realização de 
obras de manutenção, con-
servação, reforma e amplia-
ção nas unidades da saúde.

Um bom exemplo 
de parceria de empresas 
que apoiam a saúde públi-
ca e que tem dado certo é 
em Rondonópolis, onde o 
Conselho de Entidades, por 
meio do projeto Missão Ci-
dadão, tem atendido cente-
nas de pessoas com sinto-
mas de coronavírus.

Foto: Christiano antonuCCi

“Os professores também es-
tão à disposição pelo aplica-
tivo para esclarecer dúvidas”, 
destaca a secretária.

Conforme Lúcia, a 
maioria dos pais tem compa-
recido às unidades escolares 
para a retirada do material. 
Segundo ela, nas pesquisas 
quinzenais observa-se que 
cerca de 92% das famílias 
estão retirando as ativida-
des impressas. “Lembramos 
que é essencial a retirada e 
entrega do material com as 

atividades completas; pois 
do contrário o aluno pode 
perder a vaga na unidade es-
colar onde está matriculado 
por faltas”, explica.

Todo o material está 
sendo elaborado por uma 
equipe multidisciplinar e 
pensado de acordo com as 
necessidades de cada série. 
Hoje o município atende 
15.415 estudantes, ofertando 
ensino desde o berçário até o 
9⁰ ano do ensino fundamen-
tal.
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FGTS

Conselho aprova distribuição de
R$ 7,5 bi para trabalhadores

CARNE DE FRANGO

Exportações apresentam volume 5,7% menor

Dinheiro será depositado até 31 de agosto nas contas 
vinculadas 

Exportações tiveram baixa de 22 mil toneladas 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Conselho Curador do 
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS) apro-
vou a distribuição de parte 
dos lucros para os trabalha-
dores. Serão creditados nas 
contas vinculadas ao fundo 
R$ 7,5 bilhões, equivalentes a 
66% do resultado positivo de 
2019. 

O resultado total do 
ano passado foi de R$ 11,32 
bilhões. Conforme a delibe-
ração, os créditos devem ser 
pagos até 31 de agosto. A dis-
tribuição será feita propor-
cionalmente ao saldo de 31 
de dezembro de 2019.

Segundo informações 
apresentadas durante a reu-

DA REPORTAGEM

As exportações brasilei-
ras de carne de frango (con-
siderando todos os produtos, 
entre in natura e processa-
dos) totalizaram 364,6 mil 
toneladas em julho, volume 
5,7% menor em relação ao 
saldo registrado no mesmo 
mês de 2019, com 386,9 mil 
toneladas. No mesmo perí-
odo, a receita cambial das 
exportações alcançou US$ 
498,2 milhões, número 25% 
menor em relação ao regis-
trado em julho de 2019, com 
US$ 664,1 milhões.

“O volume exportado 
em julho deste ano foi aci-
ma da média efetivada em 
2019, de 351 mil toneladas 
mensais.  O comportamento 
mensal das exportações des-
te ano indica que a alta acu-
mulada deverá se manter, 
com fechamento positivo 

Foto: Divulgação

Embarques cresceram 47,9% em relação ao mesmo 
período de 2019 

CARNE SUÍNA

Exportações 
alcançam 100
mil toneladas 
em julho
DA REPORTAGEM

As exportações brasi-
leiras de carne suína (consi-
derando todos os produtos, 
entre in natura e processa-
dos) totalizaram 100,4 mil 
toneladas em julho, informa 
a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA).  

O saldo supera em 47,9% 
as vendas realizadas no mes-
mo período de 2019, com 
67,9 mil toneladas. Em re-
ceita, o saldo total de julho 
chegou a US$ 203,1 milhões, 
número 37,3% superior ao 
registrado em julho do ano 
passado, com US$ 147,9 mi-
lhões.

No acumulado do ano, 
as vendas do setor cresceram 
38,78%, com 579,9 mil tonela-
das exportadas entre janeiro 
e julho deste ano, contra 417,8 
mil toneladas exportadas no 
mesmo período de 2019. Em 
receita cambial, a alta chega a 
49,9%, com US$ 1,279 bilhão, 
contra US$ 853,5 milhões nos 
sete primeiros meses do ano 
passado.

As vendas para os países 
asiáticos seguem impulsio-

nando os embarques do se-
tor.  A alta das vendas para a 
região chega a 82,9% na com-
paração entre janeiro e julho 
deste ano e o mesmo perío-
do de 2019, com 456 mil to-
neladas exportadas neste ano 
(equivalente a 78,6% do total 
exportado pelo setor).

Apenas para a China fo-
ram 282,1 mil toneladas, nú-
mero 143% superior ao efeti-
vado no mesmo período de 
2019. Hong Kong, com 107,7 
mil toneladas (+17%), Cinga-
pura, com 32,9 mil toneladas 
(+49%) e Vietnã, com 16,9 mil 
toneladas (+90%) também se 
destacam entre os principais 
importadores.

“Este é um comporta-
mento consistente no mer-
cado asiático, que deve per-
durar ao longo dos próximos 
meses.  As lacunas deixadas 
pela Peste Suína Africana 
nos países asiáticos ainda 
impactam a demanda local 
por produtos importados, 
e o Brasil está consolidado 
como um fornecedor con-
fiável para a região”, analisa 
Francisco Turra, presidente 
da ABPA.

AGRONEGÓCIO 

Em 3 meses, pelo menos 12 unidades foram desativadas

Contas não fecham e pequenos
confinadores deixam atividade
DA REPORTAGEM

O número de bovinos 
confinados em Mato Gros-
so deve ser 11% maior que o 
previsto em abril, durante o 
primeiro levantamento das 
intenções de confinamen-
to. A informação é do Imea, 
que divulgou a nova pesqui-
sa realizada com pecuaris-
tas do estado. Serão 641.070 
animais, cerca de 63,5 mil a 
mais que a quantidade pro-
jetada no primeiro semestre. 
O salto é resultado direto da 
valorização da arroba do boi 
gordo.

“Na primeira intenção 
53% dos confinadores afir-
mou que iriam confinar; 
agora este número subiu 
para 68%. São praticamen-
te unidades a mais que vão 
confinar”, explica Marianne 
Tufani, analista de pecuária 
do Imea.

Apesar do salto, o volu-
me de animais terminados 
no cocho este ano deve ser 
22% menor que o registra-
do em 2019, quando os pe-
cuaristas engordaram mais 
de 824,2 cabeças no sistema 
fechado. “O resultado ainda 
inferior ao do ano passado 
está pautado nos custos al-
tos. A gente tem ainda uma 
reposição alta, só de abril até 

julho foi acima de 7%. 
E também em relação 

aos custos dos insumos, que 
a gente tá observando cres-
cerem mesmo durante a 
safra. Tanto que alguns pe-
quenos confinadores saindo 
da atividade neste período 
de abril até agora”, comenta 
Marianne.

Segundo o Imea, 12 
unidades foram desativadas. 
Com isso, a atual capacidade 
estática dos confinamentos 
em Mato Grosso encolheu 
15,6% na comparação com 
o ano passado, ficando em 
784,8 cabeças. É a menor 
capacidade instalada desde 
2010.

“Quando você divide o 
valor da diária como a gente 
fala no confinamento, pela 
mão-de-obra empregada, 
quer dizer, o mesmo funcio-
nário que trata de 500 bois 
ele trataria de mil. Ou seja, o 
custo individual dessa mão-
-de-obra seria muito menor. 
Por outro lado nós temos 
também a compra de insu-
mos, sobretudo, esse ‘DDG’ 
que sai das fábricas de etanol 
de milho, que só é vendido 
em grandes quantidades, em 
contratos pré-estabelecidos 
de fornecimentos mensais, 
semestrais ou até anual, isso 
faz com que os pequenos 

PECUÁRIA | Cenário de obstáculos reforça a necessidade de adoção de estratégias
Foto: Divulgação
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nião do conselho, a distribui-
ção dos recursos permitirá 
que o FGTS tenha rendimen-
to de 4,90%, somados juros e 
correções obrigatórias. Dessa 
forma, o fundo passa a ren-
der mais que a poupança, 
que fechou 2019 com renta-
bilidade de 4,26%, e a inflação 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que terminou 
o ano passado em 4,31%.

A decisão do conselho 
não altera as hipóteses em 
que o trabalhador pode sacar 
o FGTS. No site da Caixa é 
possível obter mais informa-
ções, inclusive sobre os sa-
ques emergenciais do fundo 
devido aos efeitos da pande-
mia da covid-19 na renda dos 
brasileiros.

para 2020”, analisa o diretor-
-executivo da ABPA, Ricardo 
Santin.

Já no acumulado do ano 
( janeiro-julho), o setor man-
tém alta positiva de 0,5%, 
com 2,471 milhões de tone-
ladas exportadas em 2020, 
contra 2,458 milhões de to-
neladas em 2019.  O resulta-
do em receita chegou a US$ 
3,642 bilhões, número 11,4% 
menor em relação ao mes-
mo período comparativo do 
ano passado, com US$ 4,112 
bilhões.

Assim como no setor de 
suínos, os embarques para a 
Ásia dão impulso dos negó-
cios do setor. 

Ao todo, foram expor-
tadas 988,3 mil toneladas 
para a região entre janeiro e 
julho, número 12,7% superior 
ao realizado no mesmo perí-
odo de 2019, com 876,8 mil 
toneladas.  

produtores que não tem esse 
mesmo poder de barganha 
acabam ficando com uma 
diária cada vez maior, con-
sequentemente, diminuindo 
a probabilidade dele conse-
guir confinar”, avalia Fran-

Deste total, a China foi 
destino de 406,8 mil tonela-
das (+29%). Cingapura, com 
79,8 mil toneladas (+45%), Fi-

lipinas, com 50,3 mil tonela-
das (+64%) e Vietnã, com 25,5 
mil toneladas (+88%) foram 
os destaques.

cisco Manzi, diretor-técnico 
da Associação dos Criadores 
de Mato Grosso.

Para a Acrimat, o cená-
rio de obstáculos para os pe-
quenos confinadores reforça 
a necessidade de adoção de 

estratégias, como a soma de 
esforços, por exemplo. 

“Evidentemente que o 
produtor que é pequeno, que 
é menor, que ao tem esse 
poder de barganha como o 
grande, ele tem que buscar o 

associativismo.
 Se unir a outros produ-

tores para que ele possa ter 
poder de barganha na hora 
da compra e inclusive na 
hora de vender para o frigo-
rífico”, conclui Manzi.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701096600  606218009
279002701589500  070563189
279002701388800  030604761
279002701522400  057409651
279002701661300  060385171
279280100002300  464202159
279002100220600  935294221
279002400121700  021456109
279030300461500  853629641
279002700610000  059334171
279002800605900  039130991
279002800059600  023865401
279002700409900  051257691
279002701417700  001814151
279002800823600  018974721
279002701524600  827472961
279961500001100  010704321
279002701631700  016784841

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 
beneficiários 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 beneficiários:

JOABSON LIMA DO NASCIMENTO - ME, CNPJ 
37.647.000/0001-98, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, Licença de Operação (LO) e Alte-
ração de razão social, pois anteriormente foi licenciado 
como SAC GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 
ME, para atividade de Impressão de material para outros 
usos / Impressão de livros, revistas e outras publicações 
periódicas / Impressão de material para uso publicitário, 
localizada na Rua Tenente Lira, N 65, térreo, Centro, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.(TOP 
PROJETOS 3544-0266)

PARIS LOTEAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
21.484.124/0001-60, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua das Aroeiras, nº 629, Sala 08, Se-
tor Comercial na Cidade de Sinop-MT, torna Público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA/MT o pedido de Licença de Operação (L.O) do 
Loteamento Urbano denominado RESIDENCIAL PARIS, 
localizado na Estrada Nanci, Lote nº 79 e 80/O, Zona Ur-
bana, na Cidade de Sinop MT.

RAFAEL LACERDA DE ARAUJO - ME, CNPJ 
24.782.635/0001-56, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 
localizada na Rua Claudia, N 225, QD 04G LOTE 07 ESQ. 
ALENCAR BORTOLA, Novos Campos, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de 
Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 30 de julho de 2020, às 08h00min, na Sala de licitações do CISVP em 
Peixoto de Azevedo - MT, a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”, em atendimento ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de 
Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios que compõem o referido Consórcio, onde 
abertura deu-se em 30 de julho de 2020, as 08h30min, onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes licitantes: A 
empresa PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
09.089.367/0001-06, representado através de procuração pelo Sr. Marcos de Jesus Alves, portador do CPF n° 621.660.001-00 
no valor global de R$ 9.625,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) e VALE DO TAPAJÓS 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 36.960.961/0001-95, 
representada pelo Sr. Edison Monteiro Leite, portador do CPF n° 391.481.819-00, no valor global de R$ 331.470,00 
(TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS). Totalizando o valor de R$ 
341.095,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, E NOVENTA E CINCO REAIS) Demais informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, ou pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com.  
 

Peixoto de Azevedo MT, 30 de julho de 2020. 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial 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 

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: contratação de serviços para confecção de trabalhos artesanais 
decorativos para o Natal. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 
26 de agosto de 2020. Horário: 09:00 horas - Local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado no site do 
município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou 
pelo email carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br> ou telefone **65-
3308.5400- Horário de atendimento: Das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00mins. Nova Mutum – MT, 12 de agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 12 de Agosto 
2020, com início às 09:00, tendo como objeto o Registro de preço para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviço de forma complementar, de vigia patrimonial, diurna e noturna, 
inclusive sábados, domingos e feriados, da qual foi vencedora a empresa: 
Lote 001 - Itens 837565, 837566, 837567, 837568, BOB ESPONJA 
TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 11.554.619/0001-64 no valor de R$ 440.000,00. Fica 
aberto o prazo para interposição de recursos, conforme os termos do art. 
4°, inciso XVIII da Lei n° 10.520/02.
Nova Mutum - MT, 12 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller
Nova Mutum – MT, 12 de agosto de 2020.

Objeto: registro de preços para aquisição de veículo utilitário (tipo 
caminhão) e baú com motor refrigerador para temperatura 0º com 
isolamento térmico. - Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por 
ITEM - Data de abertura: 24 de agosto de 2020. Horário: 09h10min – local: 
www.bl l .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.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP) e (LI) 

O MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT, inscrito no CNPJ nº 24.772.188/0001-54, torna público 
que requereu junto a SEMMA-MATUPÁ, a Licença Prévia e Licença de Instalação (LP e 
LI), para construção de estradas municipais, incluída todas suas obras de arte, situada na 
área rural do município. As coordenadas geográficas correspondentes são: INÍCIO - LAT.: 
10°03'57,71"S / LONG.: 54°43'43,78"O / FINAL – LAT.: 10°03'11,20"S / LONG.: 
54°47'32,56"O. 

Matupá-MT, 12 agosto de 2020. 
  

PREFEITURA DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZH3-
001 EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o 
Licitante CONSTRUTORA DETERRA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 01.149.137/0001-
75 com valor total de R$ 1.524.071,34. Matupá – MT, 12 de agosto de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação - 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 31 de agosto 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA DESMONTE DE ROCHAS SEDIMENTARES 
COM PLANO DE AÇÃO E DETONAÇÃO COM EXPLOSIVOS NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 082/2020, que 
está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-
mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da 
Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 12 de agosto de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação - 

Marisete Marchioro Barbieri

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SORRISO – MT.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de 
Sorriso MT), DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público a HOMOLOGAÇÃO 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 
(SBSO)”. EMPRESA CONTRATADA: PRIMOS EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ Nº 00.642.415/0001-69, valor global de R$ 7.930.144,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 004/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 14/08/2020 até as 
08:00 horas do dia 26/08//2020 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 27/08/2020 as 09:00 horas (Horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do s i te www.sorr iso.mt.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Marisete M. Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO 
Nº 014/2020 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 
PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS E TABLETS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A 
INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE (INFORMATIZA APS) DE SORRISO MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: MICROSENS 
LTDA CNPJ/CPF Nº 78.126.950/0011-26 ITENS VENCEDORA - 840436 
- R$1.440,00, VALOR TOTAL R$ R$273.600,00; LUIZ FERNANDO 
CUNHA GRENIER-ME, ITENS VENCEDORA - 838994 - R$713,00, 
VALOR TOTAL R$ R$78.430,00; ERICA DE FATIMA GENTIL CNPJ/CPF 
Nº 36.656.877/0001-82 ITENS VENCEDORA - 840393 - R$1.985,00, 
VALOR TOTAL R$ R$5.955,00; SYMA PRINT LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.300.151/0001-04 ITENS VENCEDORA - 838992 - R$400,00, VALOR 
TOTAL R$ R$4.000,00; FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 15.435.299/0001-84 ITENS VENCEDORA - 839245 - 
R$1.750,00, VALOR TOTAL R$ R$17.500,00. VALOR TOTAL GERAL 
R$379.485,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 66/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CARGAS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA 
TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVD-19), CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE' CONFORME A 
SEGUIR AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
05.140.076/0001-36 ITENS VENCEDORA - 838748 - R$18,00, VALOR 
TOTAL R$ R$54.000,00 VALOR TOTAL GERAL R$54.000,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2020

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 002/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2020 

 
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° 021/2020 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: 
1.1. “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, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA, EM 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. 
 
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 24 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 002/2020 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° 021/2020, 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, 10 de Agosto de 2020. 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial 

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 



12 ANOS

Santos tenta encerrar jejum
contra o Inter no Beira-Rio

VASCO

Gabriel Pec é testado e deve
ser titular contra o Sport

Foto: Adilson BArros

Foto: rAFAel riBeiro Foto: divulgAção

Cuca em 2020 como técnico do Santos 

Ramon Menezes deve promover entrada de jovem no ataque Hernanes está insatisfeito consigo mesmo no São Paulo

DA REPORTAGEM

O Beira-Rio, estádio que 
o Santos enfrenta o Inter-
nacional nesta quinta, às 
18h30, pela segunda rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
não traz boas recordações 
recentes para o Peixe. Afi-
nal, a última vitória do San-
tos no local ocorreu há mais 
de 12 anos, quando bateu 
o Inter por 1 a 0 no dia 30 
de julho de 2008. O gol foi 
marcado por Maikon Leite.

A coincidência é que o 
técnico do Peixe à época 
era Cuca, de volta ao co-
mando do Santos em 2020 
para sua terceira passagem 
no clube. Será a segunda 
partida do treinador após 
seu retorno – a estreia foi 
num empate em 1 a 1 contra 
o Red Bull Bragantino, no 
último domingo. Em 2008, 
Cuca escalou o Santos na 
última vitória no Beira-Rio 
com: Douglas; Quiñonez 

DA REPORTAGEM

O meia-atacante Gabriel 
Pec deve ser a novidade do 
Vasco diante do Sport, nes-
ta quinta, às 19h, em São Ja-
nuário, pelo Brasileirão. Em 
busca do substituto para o 
lesionado Vinícius, o técnico 
Ramon Menezes fez experi-
ências nos treinos e encami-
nhou a titularidade do atleta.

Ramon fez um trabalho 
tático no campo do São Cris-
tóvão. Pec foi testado como 
atacante pelo lado direito. 
Outra possibilidade é deslo-
car Benítez para a função, o 
que abriria espaço a Bruno 
César como meia. 

A escalação provável, en-
tão, é a seguinte: Fernando 
Miguel; Pikachu, Leandro 
Castan, Ricardo Graça e Hen-
rique; Fellipe Bastos, Andrey 
e Benítez; Gabriel Pec (Bru-
no César), Cano e Talles. 
Guilherme Parede e Carli-
nhos, reforços recentemente 
contratados, têm chance de 
serem relacionados. A prin-
cípio, seriam opção para o 
decorrer da partida.

(Wesley), Domingos, Fabia-
no Eller e Michael (Adria-
no); Marcelo, Dionísio, Kle-
ber e Molina (Adoniran); 
Kléber Pereira e Maikon 
Leite. Depois desse jogo, 
o Santos visitou o Inter no 

DA REPORTAGEM

Hernanes está insatisfei-
to no São Paulo. Não com 
o clube ou com a torcida, 
mas com ele mesmo. Tudo 
porque ainda não rendeu à 
altura da expectativa criada 
desde seu retorno ao Mo-
rumbi, anunciado no fim 
de 2018. A ponto de repen-
sar seu futuro no clube.

Ele deverá desfalcar o 
São Paulo contra o For-
taleza, nesta quinta-feira, 
no Morumbi, por causa de 
uma lombalgia. 

Pelo mesmo motivo ele 
ficou fora da viagem para 
Goiânia, onde o Tricolor 
teve jogo adiado na estreia 
do Brasileirão por conta da 
contaminação de nove jo-
gadores do adversário pela 
Covid-19.

Incomodado com sua 
falta de rendimento, Her-
nanes tem ponderado e 
questionado até que ponto 
pode ser útil ao clube. Ele 
conversa com o São Pau-
lo por se sentir em dívida 
dentro de campo. 

O Tricolor investiu cer-
ca de R$ 13 milhões na sua 
contratação. Seu vínculo 
é válido até dezembro de 
2021. Embora não haja uma 

SÃO PAULO

Hernanes questiona 
utilidade e deixa seu 
futuro em aberto

negociação ou proposta 
concreta para o jogador 
neste momento, sua saída 
não é descartada no futuro. 
Nesse cenário hipotético, o 
atleta não pensaria em sair 
para outro clube brasileiro 
pela identificação que tem 
com o São Paulo.

Hernanes é reserva no 
time de Fernando Diniz, 
mas não direciona sua insa-
tisfação ao treinador. 

O meia se cobra porque 
não está entregando nos 
gramados o rendimento 
que esperava ter. Em 2017, 
ele foi o principal prota-
gonista do São Paulo, na 
arrancada contra o rebaixa-
mento.

Nem para o São Paulo 
e nem para o atleta houve 
uma oferta nesse sentido, 
embora a ligação do Profe-
ta com a Itália seja natural 
pelos clubes defendidos na 
carreira (Lazio e Juventus), 
além de ter familiares vi-
vendo no país. Neste ano, 
Hernanes fez 14 jogos e 
marcou um gol pelo São 
Paulo. 

No total, ele soma 295 
jogos e é o jogador do elen-
co com mais partidas pelo 
Tricolor.
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Chefão da Mercedes coloca Max
Verstappen na luta pelo título
DA REPORTAGEM

A grande vitória de 
Max Verstappen com a RBR 
no GP dos 70 anos da Fór-
mula 1 colocou o holandês 
na briga pelo título com os 
pilotos da Mercedes Lewis 
Hamilton e Valtteri Bot-
tas. Quem disse isso foi o 
próprio chefão da equipe 
alemã, Toto Wolff. Para o 
dirigente austríaco, uma 
batalha com outras equipes 
pode ser considerada po-
sitiva - Max é o vice-líder 
da tabela, quatro pontos à 
frente de Bottas e 30 atrás 
de Hamilton.

“Acho que há uma dis-
puta pelo título. Eu meio 
que gostei da situação por-
que todos estavam dizendo, 
‘OK, isso vai ser um passeio 
no parque para a Mercedes’, 
e lá fomos nós. Aquilo não 
foi um passeio no parque. 
Certamente não tínhamos 
o carro mais rápido, talvez 
nem mesmo o segundo 
carro mais rápido. Vimos 
no passado que as condi-
ções de calor de alguma 
forma não combinam com 
o nosso carro, mas é mui-
to mais complexo do que 
isso”, disse Wolff.

Para o chefão da Mer-
cedes, o desgaste dos pneus 
muito acima do esperado 

nas duas corridas dispu-
tadas em Silverstone tem 
uma explicação até irônica.

“Provavelmente temos 
o pacote mais rápido, mas 
o pacote mais rápido tam-
bém envolve mais pressão 
aerodinâmica, e quanto 
mais pressão aerodinâmica, 
isso trabalha os pneus mais 
duramente. Nesse aspecto, 
temos que aprender a afi-
nar o carro para ajudar os 
pneus a sobreviverem um 
pouco. Estou muito curio-
so para ver e interessado 
em ver como vamos nos 
sair em Barcelona. Temos 
alguns dias para entender, 
e nada melhor do que um 
grande desafio. Nós abra-
çamos o desafio, amamos a 
luta e eles são um competi-
dor forte, e Max é um pilo-
to muito bom”.

Por fim, Wolff lem-
brou que na corrida de 
abertura da temporada, na 
Áustria, Verstappen e seu 
companheiro Alexander 
Albon abandonaram, o que 
só reforça que a diferen-
ça entre Mercedes e RBR 
seria menor do que é - no 
Mundial de Construtores, 
a equipe alemã soma 180 
pontos contra 113 da adver-
sária.

“Se você considerar 
que eles tiveram um aban-

Foto: divulgAção

Holandês já é vice-líder da tabela, a 30 pontos de Lewis Hamilton

FÓRMULA 1 | Toto Wolff diz que carro da sua equipe não funciona tão bem no calor e gasta os pneus

dono completo no início 
da temporada, essa dife-
rença não é grande. Estaria 

apenas cinco pontos atrás e 
não 30. Existem talvez mais 
dez corridas pela frente. Os 

abandonos podem rapida-
mente fazer os pontos os-
cilarem, e sim, poderia ser 

muito mais interessante do 
que muitas pessoas temiam 
há duas semanas”, finalizou.

Beira-Rio outras 11 vezes, 
com seis empates e cinco 
derrotas. O Peixe não perde 
no estádio desde 2016. Em 
2018, também com Cuca 
no comando do alvinegro, 
o placar terminou em 2 a 

2. Uma provável escalação 
é a seguinte: Vladimir; Pará, 
Lucas Veríssimo, Luan Pe-
res e Felipe Jonatan; Ali-
son, Diego Pituca ( Jobson) 
e Carlos Sánchez; Marinho, 
Kaio Jorge e Soteldo.
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VERBA

Lucas: assinado decreto que
regulamenta Fundo Municipal

NOVA MUTUM

HR Hilda Strenger Ribeiro traz 20
leitos de UTI exclusivos para Covid

CUIABÁ

Casa usada para 
desmanche de
motos roubadas é 
fechada pela PM

Foto: Dayse Karol

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Lei Aldir Blanc objetiva garantir renda a trabalhadores da Cultura 

Casa era usada como desmanche 

Hospital Regional é uma unidade de saúde privada 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Lucas 
do Rio Verde, Luiz Binotti, 
assinou decreto que regu-
lamenta o Fundo Municipal 
de Cultura de Lucas do Rio 
Verde, que foi instituído em 
2006, mas não foi regula-
mentado. 

Com a determinação, 
a prefeitura passou a ter o 
CNPJ disponível para rece-
ber do Governo Federal o 
repasse da Lei de Emergên-
cia Cultural Aldir Blanc.

A Lei Aldir Blanc que 
tem por objetivo garantir 
uma renda para trabalhado-
res da Cultura e manutenção 
dos espaços culturais bra-
sileiros durante o período 
da pandemia do Covid -19, 
foi sancionada em junho e 
aguarda a regulamentação 
do Governo Federal. Após 
prescrição por parte do Go-
verno Federal, o recurso 
será repassado aos estados 
e municípios, que terão a 
responsabilidade de fazer a 
distribuição. 

O texto publicado se-
gue praticamente na ínte-
gra a proposta aprovada na 
Câmara dos Deputados e 
Senado Federal. O único 
ponto vetado diz respeito 

DA REPORTAGEM

    
O Hospital Regional 

Hilda Strenger Ribeiro, 
inaugurado no último dia 27 
de julho em Nova Mutum, 
conta com 20 Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI), que 
estão exclusivamente des-
tinadas para pacientes com 
Covid-19. Os leitos foram 
colocados à disposição da 
Central Estadual de Regula-
ção e já podem receber pa-
cientes.

O prefeito Adriano 
Pivetta, ressaltou a impor-
tância desse investimento 
na área da saúde, enalteceu 
a iniciativa dos médicos 
que se uniram para a insta-
lação desse Hospital e que 
por meio de uma parceria 
público-privada foi possível 

DA REPORTAGEM

Uma casa que servia 
como ponto de desmanche 
de motos roubadas e furta-
das de Cuiabá, foi fechada 
na noite de terça (12), no 
bairro Santa Terezinha, re-
gião do Coxipó, na capital. 
Pelo menos 14 motos des-
montadas foram encontra-
das na casa. A parte de trás 
da residência servia como 
uma espécie de oficina para 
desmanche. O trabalho foi 
coordenado pelos policiais 
do 10º Batalhão, com o Gru-
po do Apoio do 9º Batalhão 
e Cavalaria da PM.

O modus operandi dos 
criminosos eram estrategi-
camente pensado. Eles rou-
bavam as motocicletas, na 

maioria de 300 e 500 cilin-
dradas, trocam a carenagem 
e o chassi dos veículos. Em 
um dos cômodos da casa os 
policiais encontraram ape-
nas guidões e bancos. De-
pois, mais acima, estavam 
os chassis e o motores. Pla-
cas também eram alteradas 
e mesmo assim eles conse-
guiam vender ou repassar 
no mercado clandestino de 
veículos.

Após as adulterações 
praticamente fica impos-
sível localizar os veículos. 
Todo material apreendido 
foi colocado em um cami-
nhão da PM e será periciado 
pela Politec. As vítimas de 
roubos serão chamadas pe-
los policiais civis para rela-
tar a forma do roubo.

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal reali-
zou nesta quarta-feira (12) 
em Confresa a quarta fase 
da Operação Tapiraguaia. A 
ação é resultado de traba-
lho conjunto com o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
e a Controladoria-Geral da 
União (CGU).

Ao todo, 50 policiais fe-
derais cumpriram 23 man-
dados de busca e apreensão, 
seis medidas cautelares de 
afastamento de função pú-
blica e três medidas cautela-
res de proibição de contratar 
e de renovar contrato com a 
administração pública.

Uma ex-secretária de edu-
cação, secretária de saúde 
e o dono do laboratório fo-
ram alvos da operação. Na 
casa de um dos investigados 
os policiais apreenderam R$ 
60 mil. A operação investiga 
desvios de recursos públicos 
federais administrados pela 
prefeitura de Confresa, nas 
áreas da educação, saúde e 
infraestrutura. O prejuízo 
potencial apurado desde a 
primeira fase é de aproxima-
damente R$ 4,5 milhões.

A quarta fase foi defla-
grada com o objetivo de 
subsidiar investigação sobre 
fraudes licitatórias, as quais 
atingiram recursos públicos 

do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 
Além disso, a polícia tam-
bém apura fraudes na exe-
cução de serviços de exames 
laboratoriais da Secretaria 
Municipal de Saúde.

A PF aponta que pelo me-
nos duas licitações do PNAE 
foram fraudadas em 2017. 
Em ambas, o objeto era a 
contratação de empresa 
fornecedora de gêneros ali-
mentícios para a merenda 
escolar.

As investigações também 
mostram que uma licitação 
que deveria ter sido realiza-
da em 2018 para contratação 
de laboratórios de análises 
clínicas foi dispensada inde-
vidamente. 

O certame deveria ter 
como objeto a prestação de 
serviços para a população de 
Confresa e região.

Os crimes praticados com 
recursos do PNAE têm po-
tencial impacto, quantitati-
va e qualitativamente, tendo 
em vista tratar-se de verbas 
destinadas aos serviços da 
educação para a população, 
principalmente a de baixa 
renda. Muitas vezes estas 
pessoas têm na merenda es-
colar sua única fonte de ali-
mentação diária.

Da mesma forma, nos cri-
mes praticados com recursos 

Foto: Polícia FeDeral

PF deflagrou em Confresa a 4ª fase da Operação Tapiraguaia

PF faz operação sobre desvio em
verba de merenda e fraude na saúde
TAPIRAGUAIA | Pelo menos duas licitações do PNAE foram fraudadas em 2017

conquistar esse investimen-
to que é tão necessário du-
rante essa pandemia.

“Este é um investimen-
to extremamente necessá-
rio. É nossa responsabilida-
de estarmos prontos para 
possibilitar estas iniciativas 
empresariais, que refletem 
em atendimento de alta 
qualidade à nossa popula-
ção, além claro de ressal-
tarmos o avanço em rela-
ção aos leitos exclusivos ao 
atendimento de pacientes 
positivos para covid-19. 

Parabenizo a iniciativa 
dos médicos, as equipes en-
volvidas na resolução desta 
parceria e também a popu-
lação, que irá usufruir de 
mais uma unidade de saúde 
com alto padrão de investi-
mento”, destacou.

ao prazo máximo de 15 dias 
para que os recursos come-
çassem a ser repassados a 
estados, distrito federal e 
municípios.

O recurso poderá ser 
usado para pagamento de 
renda emergencial mensal 
aos trabalhadores da cultu-

ra – R$ 600 pelo período 
de três meses –, subsídio 
mensal para manutenção de 
espaços artísticos e culturais 
– entre R$ 3 mil e R$ 10 mil 
– e iniciativas de fomento 
cultural, como: editais, cha-
madas públicas, prêmios, 
aquisição de bens e serviços 

vinculados ao setor cultu-
ral e outros instrumentos 
destinados à manutenção 
de agentes, espaços, inicia-
tivas, cursos, produções, 
entre outros. Para as ações 
de fomento foi definido um 
percentual mínimo de 20%, 
o equivalente a R$ 600 mil.

destinados à saúde, a popu-
lação carente é a mais atin-
gida. Adultos, jovens e crian-
ças dependentes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) não 
conseguiam realizar exames 
clínicos em razão das frau-
des investigadas.

O nome da operação é 
uma referência à “Vila de Ta-
piraguaia”, núcleo de povo-
ação que originou o muni-

cípio de Confresa. A palavra 
“tapiraguaia” é uma fusão 
dos termos Tapirapé e Ara-
guaia.
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