
BRASILEIRÃO
Grêmio procura
equilíbrio

Um tempo bom, outro 
nem tanto. Alguns jogadores 
considerados titulares, mas a es-
pinha dorsal fora. Um resultado 
satisfatório se levado ao racional 
planejamento, mas com gosto 
de mais para os torcedores pas-
sionais. O Grêmio, ao preservar 
jogadores, sacrifica seu melhor 
desempenho e procura um equi-
líbrio na estratégia usada no 
Brasileirão nos últimos anos.                       

  Página - 6

O Governo Federal recebeu representantes do Fundo Soberano da Arábia Saudita para apresentar os principais projetos econômicos de desenvolvi-
mento e infraestrutura que estão em andamento no país.                               Página -7

SINOP-MIRITITUBA

Governo apresenta projeto da
Ferrogrão para fundo saudita

CRIMES AMBIENTAIS

Erros comuns
ao construir
mapas de
fertilidade e
Considerados como 
ferramentas básicas 
da agricultura, os 
mapas de variabilida-
de ajudam o produtor 
a planejar o manejo 
da terra conforme as 
necessidades especí-
ficas do local.

         Página  -4

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), participou de uma reunião com membros do Con-
sórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e reafirmou que o Estado con-
tinuará firme na política de “Tolerância Zero” contra os crimes ambientais em Mato Grosso.       Página -3
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Partiu do ministro Paulo Guedes (Economia) a pa-
lavra “debandada” para qualificar o pedido de demis-
são dos secretários especiais de Desestatização, Salim 
Mattar, e Desburocratização, Paulo Uebel. A razão dos 
debandados não poderia ter ficado mais clara: privati-
zações não há; reformas desburocratizantes, tampouco. 
Os assessores saíram por falta de objeto.

O círculo mais próximo de Guedes, no governo 
e no setor privado, começa a tomar distância daquele 
que já recebeu a tacha de superministro. Tantos pode-
res têm sido inúteis para viabilizar a alteração das regras 
que fazem as folhas salariais da administração incharem 
como por geração espontânea. A aglutinação de tantas 
prerrogativas numa só autoridade também não faz a 
agenda de privatizações andar. Nem sequer caminha a 
da abertura ao comércio exterior, que depende em larga 
medida do poder normativo na sua alçada.

A esta altura, as fragilidades de Paulo Gudes já es-
tão escancaradas. Promete de mais, entrega de menos; 
parece inapto às tarefas de gestão da pasta; tem baixa 
interlocução parlamentar; as cifras que pronuncia nem 
sempre encontram guarida na realidade matemática.

Mas seria incorreto atribuir toda a culpa pelo fra-
casso parcial ao ministro. Da mesma forma, não seria 
justo deixar de reconhecer que a sua agenda de inten-
ções coincide, em boa medida, com o que o Brasil pre-
cisa para voltar a crescer a taxas mais elevadas e susten-
táveis.

Mais de 30 anos de presidencialismo sob o pacto 
de 1988 já deveriam ter deixado claro aos observadores 
que superministros não existem. A força do Executivo 
federal está agudamente concentrada no presidente da 
República, ungido por dezenas de milhões de votos.

Se o Planalto não quer, nada de importante acon-
tece. E querer não basta: se não costura uma base ex-
tensa de apoio no Congresso Nacional, sua agenda nau-
fragará. O presidente Jair Bolsonaro interessa-se cada 
vez menos pelo elenco de propostas de Paulo Guedes. 
Defende-o da boca para fora, como voltou a fazer na 
quarta (12), mas na prática seu governo promove uma 
aliança acelerada com forças do atraso, da irresponsabi-
lidade fiscal e do corporativismo.

Foi Bolsonaro quem enterrou a reforma adminis-
trativa, pressionado pelos servidores, sobretudo milita-
res, que compõem a sua base histórica de sustentação 
política e, agora, povoam o seu governo.

É Bolsonaro quem procura fontes financeiras e 
brechas constitucionais para vitaminar um programa de 
transferência de renda —e quiçá um de obras públicas— 
a fim de manter viva a chance de reeleição. O presidente 
da República está debandando das promessas eleitorais. 
O contribuinte que se defenda.

Editorial

Os debandados

Ranking dos Políticos - Facebook

CRIMES
AMBIENTAIS
O governador Mauro Mendes afirmou que 

o Paiaguás está tentando acabar com a his-
tórica sensação de impunidade em relação 
aos crimes ambientais no Estado. “Boa parte 
das multas que eram aplicadas prescreve-
ram, não foram levadas a cabo, não anda-
ram, e isso passou uma percepção durante 
muitos anos que podia fazer [crimes] porque 
não dava em nada”, disse durante reunião 
com o Consórcio Interestadual de Desenvol-
vimento Sustentável da Amazônia Legal.

LIVES
O pré-candidato à prefeitura de Cuiabá, 

maestro Fabrício Carvalho, iniciou em junho 
uma série de lives em que discute o que cha-
ma de “Ideias por Cuiabá”. As ‘lives’ são trans-
mitidas pelo Facebook, Instagram e Youtube 
do maestro, sempre às 20h. Na última sema-
na, a conversa foi sobre “um novo olhar para 
o Centro Histórico”. Já houve, também, de-
bates sobre a criminalidade, saúde pública, 
mobilidade urbana pós-pandemia, terceiro 
setor, emprego e industrialização.

CANDIDATURA
EM CUIABÁ
Pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o ve-

reador Abílio Júnior admitiu que terá dificul-
dade para compor chapa. Entre os principais 
problemas, o fato do Podemos não ter mui-
to tempo de propaganda e poucos recursos 
para campanha. Nas redes sociais, foi ques-
tionado a respeito de quem seria seu candi-
dato a vice. “Essa é a pergunta que muitos 
estão me fazendo, mas sendo o mais sincero 
possível: não sei. Vai ser difícil, sem dinhei-
ro, sem tempo de televisão, sem coligações 
partidárias e com um inimigo poderoso em 
todas as esferas do poder”, respondeu ele.
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“Se o Planalto não quer, nada de importante acon-
tece. E querer não basta: se não costura uma base 
extensa de apoio no Congresso Nacional, sua agen-
da naufragará

“
Não podemos deixar de lutar pela dignidade 

dessa profissão. O advogado é o único que luta e 
busca a todo momento a defesa do seu interesse 
particular perante a justiça. O advogado sempre 
será a única voz na defesa do seu direito, a bus-
ca por que aquilo que é exclusivamente voltado 
ao melhor resultado para o seu cliente.

Assim, reduzir os valores de seus honorá-
rios abaixo do previsto na tabela da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) é atentar contra o 
seu próprio direito, o direito daquele que con-
tratou esse profissional, mesmo que o próprio 
Advogado divulgue isso, pratica mais conhe-
cida como aviltamento de honorários, nem a 
competitividade um verdadeiro suicídio da sua 
própria pretensão.

Mas, a atitude individualista de um profis-
sional é prejudicial a toda categoria e, conse-
quentemente, a ele mesmo ao longo prazo. Ao 
cobrar aquém dos valores indicados para cada 
atuação, o resultado é que, caso todos os advo-
gados façam o mesmo, no futuro pode represen-
tar a decadência de toda uma categoria.

A concorrência é saudável e necessária, 
mas deve sempre caminhar no campo da qua-
lidade do trabalho, dedicação e competência. O 
que deve pesar são os predicados, habilidades e 
estratégias que o profissional oferece ao cliente 
e não valores não condizentes com a realidade 
e com as necessidades do trabalho a ser reali-
zado, sob pena de prejudicar o próprio contra-
tante.

Os honorários advocatícios são fundamen-
tais para a dignidade da profissão e sua obser-
vância é prevista expressamente pelo Código 
de Processo Civil (CPC), bem como pelo Código 
de Ética da OAB, podendo ensejar responsa-
bilização ética do advogado que fixar valores 
irrisórios ou inferiores ao mínimo fixado pela 
Tabela de Honorários da OAB sem a devida jus-
tificativa.

Infelizmente, o desrespeito aos honorários 
vem até do próprio judiciário, não se limitando 
à concorrência desleal entre os profissionais. 
Esta prática tem se consolidado em alguns jul-
gadores que insistem em questionar a maior 
vitória da advocacia nos últimos tempos, onde 
magistrados têm fixado valores irrisórios em 
desrespeito a dignidade do profissional que 

é peça fundamental no ordenamento jurídico. 
Atualmente, a discussão tem se intensificado 
chegando, inclusive, aos Tribunais Superiores.

Neste aspecto, muito relevante a atuação da 
OAB-MT, que vem promovendo diversas medi-
das na defesa das prerrogativas e, em especial, 
quanto aos honorários, promovendo a informa-
ção, procurando encontrar maneiras para que os 
advogados não dependam de práticas desleais 
para sobreviver, chegando ao ponto da Ordem 
até mesmo atuar nos processos onde o abuso é 
verificado, sendo por diversas vezes aceita como 
amicus curiae em ações que contestam a fixação 
de honorários reduzidos estabelecidos em sen-
tenças.

Os recursos especiais discutem a possibili-
dade do magistrado, a despeito do que prevê o 
artigo 85, §2º e 3º do CPC, aplicar o comando do 
§8º nas situações em que entender pertinentes, 
sobretudo em causas de grande valor. 

A Ordem defende que a situação retratada 
inspira cautela e reflexão e que o julgamento 
dos recursos pode representar importantes pre-
cedentes à luz da nova sistemática processual 
advinda do Código de Processo Civil (CPC/2015).

A valorização do trabalho do advogado per-
passa vários pontos, entre eles uma remunera-
ção justa e equânime, sendo condizente com a 
relevância social dos serviços prestados.

A busca por uma remuneração digna nada 
mais é que a busca por respeito ao trabalho do 
advogado. A advocacia é um elemento funda-
mental para a consolidação de uma nação justa 
e democrática. Uma advocacia forte representa 
uma sociedade forte, um judiciário equilibrado e 
a plenitude da cidadania.

O combate ao aviltamento dos honorários do 
advogado é uma questão de justiça, de perma-
nência daquela luta pelo direito, pelo equilíbrio 
e pelo sentimento democrático. 

Aceitar a ausência de profissional digno e 
bem remunerado é atentar contra a si mesmo. O 
aviltamento é a própria ausência do advogado e 
sem ele não há justiça.

FLAVIANO TAQUES É ADVOGADO, EX-COR-
REGEDOR GERAL DA OAB-MT

Respeito por aquele que luta 
pela sua Justiça

Litros por 100 km
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informado por alguns modelos de carros 
que, ao invés de registrar a medida em 
km/l (quantos quilômetros são percorri-
dos com um litro), como estamos acos-

tumados, exibe em l/100 
km (litros necessários 
para percorrer 100 km). 
Encontrei esse padrão 
de medida quando tive 
veículos da Chrysler e 
da Citroen, mas é algo 
comum em outros fa-
bricantes.

A “conversão” para 
o padrão que estamos 
acostumados exige 
apenas a divisão, do va-

lor informado, pelo total de litros, o que 
vai resultar em quanto cada litro rende 
de autonomia. Mas mesmo falando, ex-
plicando ou deixando “fórmula” pronta, 
tem quem ainda insiste em não querer 
entender. Sei que para muitos pode ser 
difícil, mas tem os que “embarcam” ape-
nas na preguiça...

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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Tempos atrás os professores, como 
falei em uma série de artigos, evitavam 
que os alunos utilizassem calculadora 
por eles, teoricamente, não terem acesso 
à uma dessas sempre 
que precisassem fazer 
contas, e, claro, para 
que isso não atrapa-
lhasse de “pensar. O 
mesmo, evidentemen-
te, aconteceu com ou-
tras tecnologias, como 
a internet.

Percebo, acompa-
nhando a tecnologia 
há duas décadas e 
meia, que muita gente 
realmente se deixou “corromper” pela 
facilidade e, assim como temiam nossos 
professores, deixou de lado o “pensar”.

Entre minhas paixões estão os car-
ros, e eu tento, ao máximo, entender e 
fazer as manutenções necessárias (e de-
mais intervenções) em todos os veículos 
e motocicletas que tenho a chance de 
comprar. É um prazer aliado à economia, 
e isso me acompanha há muitos anos. 
Em função disso participo de muitos 
grupos e fóruns sobre o assunto na inter-
net, especialmente sobre os veículos que 
tenho no momento.

Justamente nesses fóruns encontro 
algo que me “decepciona” muito: tem 
gente que diz não “entender” o consumo 

FLAVIANO TAQUES

Sinop tem suas particularidades no trânsito. E vez o outra, algumas 
cenas flagradas, divulgadas nas redes sociais, viralizam de forma inte-
ressante. Nesta semana, a página de humor Sinop Mil Grau publicou esta 
foto, feita na Avenida dos Ingás, próxima à Avenida Embaúbas, em que 
uma senhora carrega seu cãozinho, sentado comportadamente, na garu-
pa da bicicleta que pedalava. Pela obediência e comportamento, o bichi-
nho já está acostumado a dar uma voltinha pela cidade!
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes 
(DEM), participou na úl-
tima quarta-feira (12), de 
uma reunião com membros 
do Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento Sus-
tentável da Amazônia Legal 
e durante o encontro rea-
firmou que o Estado conti-
nuará firme na política de 
“Tolerância Zero” contra os 
crimes ambientais em Mato 
Grosso.

Realizada por videocon-
ferência, a reunião contou 
ainda com os demais go-
vernadores que integram 
o consórcio e disse que só 
em 2020, Mato Grosso vem 
chegando perto dos R$ 700 
milhões de aplicação em 
multas.

“Estamos cada vez mais 
com um discurso e com a 
prática dura no combate 
às ilegalidades ambientais. 
Aqui no Estado de Mato 
Grosso somente neste ano, 
até agora, estamos chegan-
do a quase R$ 700 milhões 
em multas”, relatou Men-
des.

O governador ainda mos-
trou que o combate e pre-
venção aos crimes ambien-
tais, citando como exemplo 
o desmatamento ilegal e as 
queimadas, se tornam ações 
importante para a manu-
tenção e o fortalecimen-
to das relações comerciais 

DEU A LETRA | “Quem praticar crime ambiental em Mato Grosso vai pagar caro”, alerta governador

O estado está aplicando de forma dura a legislação ambiental 

AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Deputados aprovam 
mudança nas regras 
de aposentadoria

Novas regras passam a valer com a promulgação 

Medidas prorrogadas por mais quinze dias 

DA REPORTAGEM

Parlamentares apro-
varam na tarde de quarta-
-feira (12) a Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC) 06/2020, que prevê 
mudanças nas regras das 
aposentadorias dos servi-
dores públicos estaduais. 
Por 16 votos a 8 votos, o 
novo texto passará a valer 
após a promulgação.

Após seis meses de 
análise pela Casa de Leis, a 
proposta recebeu 112 emen-
das, das quais oito foram 
aprovadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Casa, e uma emenda apro-
vada após ir a destaque.

Para o deputado Fais-
sal Calil (PV), a proposta foi 
amplamente discutida. “A 
reforma deve ser para to-
dos. Acho que é um remé-
dio amargo, mas cada um 
tem que se doar um pouco 
nesse momento, sabemos 
que as contas não batem e 
trabalhamos de forma ár-
dua junto com o governo”, 
afirma, sobre o diálogo para 
a formulação das emendas.

Foi aprovada a emen-
da nº 75, que determina que 
o cálculo para a aposenta-
doria dos servidores leva 
em consideração a média 
aritmética simples das 80% 
maiores remunerações da 
vida funcional, alterando o 
texto original que previa a 
média simples de 100%.

Os servidores da Po-
lícia Civil, agentes socioe-
ducativos e penitenciários 
se aposentam com o total 
da última remuneração, e 

com a idade mínima de 50 
anos, para ambos os sexos. 
Conforme a emenda nº 36, 
para a aposentadoria, essas 
categorias deverão ter 30 
anos de carreira, sendo 20 
em atividade de segurança 
para os homens, e 25 anos 
de trabalho, sendo 15 na se-
gurança, se for mulher.

Já a emenda nº 103, 
prevê que os ocupantes dos 
cargos das carreiras da Pe-
rícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec-MT) que 
tenham ingressado na res-
pectiva carreira até a data 
da entrada em vigor da re-
forma, poderão se aposen-
tar como profissionais da 
segurança, com direito a in-
tegralidade (aposentar com 
o valor do último salário), e 
a paridade (que significa re-
ceber os reajustes salariais 
equivalentes aos dos servi-
dores ativos).

O servidor público es-
tadual com deficiência que 
tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até 
31 de dezembro de 2003, 
com o valor da sua aposen-
tadoria integral, com base 
na última remuneração, e 
também receberá o reajuste 
anual, o que torna o bene-
fício paritário. A regra foi 
inserida pela emenda nº 16.

Qualquer servidor pú-
blico que eventualmente 
trocar de cargo público, por 
aprovação em novo con-
curso, não terá quebra de 
vínculo com o serviço, des-
de que o prazo entre a exo-
neração do cargo anterior e 
a posse no novo cargo não 
exceda 30 dias.
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Mendes aperta o cerco aos crimes ambientais 

Foto: LucAs toRREs/sN

NA BERLINDA

TRE decide dar sequência em processo
de cassação do deputado Neri Geller

UM POUCO MAIS

Prefeitura de Sorriso prorroga 
restrições combativas

As escolas apostam na gravação de vídeos educativos

CLEMERSON

clemersonsm@msn.com

Na manhã de ontem 
(13), o pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE-MT), votou e 
decidiu por 4 votas a 3 pela 
continuidade da Ação de In-
vestigação Judicial Eleitoral 
(Aije) que pede a cassação do 
mandato do deputado fede-
ral Neri Geller (Progressis-
tas). O parlamentar radica-
do em Lucas do Rio Verde é 
acusado de abuso de poder 
econômico durante as elei-
ções de 2018.

A votação no TRE-MT 
estava empatada em 3 a 3 e o 
voto que impediu a extinção 
do processo foi do desem-
bargador Gilberto Giraldelli, 
presidente do TRE-MT, ele 
havia pedido vistas dos autos 
na semana passada e agora 
deferiu o voto de minerva.

Apesar de ter vota-
do pela continuidade do 
processo o desembargador 
ressaltou não existir a ne-
cessidade dos deputados es-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Foi prorrogado pela 
prefeitura de Sorriso, a va-
lidação das medidas restri-
tivas que visam combater a 
proliferação do coronavírus.

De acordo com o novo 
decreto de nº 356, as restri-
ções passaram a valer desde 
ontem (13), e vão até o dia 27 
deste mês. 

Com isso, continuam 
suspensas as atividades de 
lazer ou eventos que cau-
sem aglomeração, sejam em 
espaços públicos, privados 
ou domiciliar. A atuante fis-
calização da administração 
municipal, como informou 
a assessoria de imprensa ao 
Diário do Estado MT, vai 
continuar intensificando e 
autuando as denúncias de 
descumprimento das nor-
mas. Os cidadãos podem 
efetivar as denúncias de for-
ma anônima através do nú-
mero 150.

Já as atividades co-
merciais de panificadoras, 
sorveterias, lanchonetes, pi-
zzarias, conveniências, espe-
tinhos, e similares, passam a 

mantidas no estado, tendo 
em vista que Mato Grosso é 
um dos maiores produtores 
e exportadores de alimen-
tos do mundo.

Mendes registrou que os 
praticantes de crimes am-
bientais estavam acostuma-
dos a apostar na impuni-
dade, já que quase sempre 
saíam ilesos. 

“Boa parte das multas que 
eram aplicadas prescreve-
ram, não foram levadas a 
cabo, não andaram, e isso 
passou uma percepção du-
rante muitos anos que po-
dia fazer [crimes] porque 
não dava em nada”, revelou 
o governador.

De acordo com Mendes, 
essa realidade vem mudan-
do graças as medidas ado-
tadas pela atual gestão, por 
conta da força-tarefa que 
está julgando as multas e 
recursos.

“Estamos julgando muito 
rapidamente aqueles autos 
de infração que possuem 
recurso. Os que decaem o 
prazo de recurso são man-
dados imediatamente para 
a dívida ativa, para a nega-
tivação no Serasa e nos ser-
viços de proteção ao crédi-
to, o que vai trazer grandes 
transtornos para quem co-
meter os ilícitos. É lamentá-
vel, mas precisamos passar 
uma mensagem muito clara 
que a ilegalidade, definiti-
vamente, não compensa e 
não vai compensar”, con-
cluiu o governador.

taduais eleitos em 2018 e que 
teriam recebido recursos de 
Geller de forma irregular, 
não precisam constar como 
réus da ação que foi ajuizada 
pela Procuradoria Regional 
Eleitoral. Os deputados que 
receberam essas doações nas 
eleições de 2018 são, Elizeu 
Nascimento (DC), Faissal 
Calil (PV), Nininho (PSD) e 
Wilson Santos (PSDB). Além 
deles o suplente Romoaldo 
Junior (MDB) também rece-
beu recursos.

ETENDA O CASO
O deputado Neri Gel-

ler é acusado de “comprar” 
apoio nas eleições de 2018, 
inclusive de partidos adver-
sários. A denúncia da Justiça 
Eleitoral aponta que 11 can-
didatos a deputado estadual 
receberam os recursos irre-
gulares, e Geller teria extra-
polado o limite máximo de 
gastos com campanha. 

De acordo com a lei 
eleitoral, cada candidato ao 
cargo de deputado federal, 
pode gastar no máximo R$ 

ser liberadas para consumo 
no local, como também a 
venda e consumo de bebida 
alcoólica.

O novo decreto man-
tém o toque de recolher no 
município, sendo assim, to-

Foto: MichEL ALViM - sEcoM/Mt

2,5 milhões na campanha. 
No caso de Geller, os indícios 
apontam que ele extrapolou 
essa quantia em R$ 854,6 mil.

De acordo com Cor-
te Eleitoral, ele teria doado 

com recursos próprios para 
seis candidatos um valor que 
totaliza R$ 942 mil. Mas a 
doação foi feita através de 
seu próprio CPF e não decla-
rado à Justiça Eleitoral.

das as atividades devem se 
encerrar até às 23 horas ter-
minando às cinco da manhã 
do dia seguinte. 

As canchas de bocha, 
bem como os bilhares, tam-
bém permanecem liberadas, 

da mesma forma que outras 
atividades ligadas à prática 
esportiva, desde que usem a 
máscara facial e mantenham 
o distanciamento necessário 
para inibir possíveis conta-
minações.



Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

AGRICULTORES RECLAMAM

Gafanhotos ameaçam 
produção na Baixada Cuiabana

AVAL DO MINISTÉRIO

500 mil bovinos deixarão de
ser vacinados contra aftosa

Gafanhotos se alimentam de plantações, pomares 
e pequenas roças 

Parte da região noroeste é considerada área livre da 
doença sem vacinação 

DA REPORTAGEM

A presença de gafanho-
tos preocupa produtores da 
região da Baixada Cuiabana. 
Para os moradores, os inse-
tos são vistos como ameaça à 
produção. 

Há registro da presença 
de gafanhotos no distrito de 
Bom Jardim, em Nobres, na 
área rural em Rosário Oeste e 
em Manso, em Chapada dos 
Guimarães.

Os gafanhotos se ali-

DA REPORTAGEM

A partir do próximo dia 
1º de setembro, os pecuaris-
tas de Rondolândia e de par-
te de Aripuanã, Juína, Como-
doro e Colniza, no noroeste 
de Mato Grosso, não preci-
sarão mais vacinar o reba-
nho contra a febre aftosa. A 
região – que tem forte liga-
ção comercial com o estado 
de Rondônia – foi incluída 
Bloco I do Programa Nacio-
nal de Erradicação da Febre 
Aftosa, que foi reconhecida 
pelo Ministério da Agricultu-
ra como área livre da doença 
sem vacinação. A Instrução 
Normativa 52 foi assinada 
pela ministra Tereza Cristina 
e ainda precisa ser publicada 
em Diário Oficial.

Foto: Divulgação

Para o diesel (S10 e S500), previsão é de reajuste de 2% 

DEVE SUBIR...

Preço médio da 
gasolina nas refinarias 
tem reajuste de 4%
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Petrobras anunciou 
que promoverá reajustes mé-
dios de 4% para a gasolina e de 
2% para o diesel (S10 e S500) 
nas refinarias, com vigência a 
partir de amanhã (13). 

Esse será o sexto au-
mento consecutivo do diesel 
no ano. Já o reajuste da gaso-
lina acontece após redução 
de 4% no preço, registrada 
em julho passado, depois de 
nove altas.

Com o aumento de 
2% (ou o equivalente a R$ 
0,04 por litro) a partir desta 

quinta-feira, o preço médio 
do diesel da Petrobras para 
as distribuidoras passa a ser 
de R$ 1,87 por litro. No acu-
mulado do ano, a redução do 
preço é de -19,9%.

Já o preço médio da ga-
solina para as distribuidoras, 
com o aumento de 4% (ou 
R$ 0,07 por litro) a partir de 
hoje, passa a ser de R$ 1,72 
por litro. No acumulado do 
ano, a redução do preço é 
de -10,4 %. No acumulado do 
ano até agora, foram 24 rea-
justes para a gasolina, sendo 
11 aumentos e 13 reduções, e 
18 reajustes para o diesel (sete 
aumentos e 11 reduções).

AGRONEGÓCIO 

Informações vão apontar características do solo e produtividade da lavoura 

Os erros comuns ao construir mapas
de fertilidade e produtividade
DA REPORTAGEM

Considerados como 
ferramentas básicas da agri-
cultura, os mapas de varia-
bilidade ajudam o produtor 
a planejar o manejo da terra 
conforme as necessidades 
específicas do local. A partir 
deles, é possível conhecer as 
limitações e potencialidades 
de cada talhão, como explica 
a tecnóloga em mecanização 
em agricultura de precisão, 
Camila Ribeiro Gaspar, que 
é instrutora credenciada jun-
to ao Senar Mato Grosso. “As 
principais funções dos ma-
pas na agricultura é informar 
o agricultor sobre a condição 
da lavoura e orientá-lo quan-
to às variabilidades e o que é 
preciso fazer para melhorar 
estas condições da lavoura, 
visando ampliar a produtivi-
dade”.

O ponto de partida cos-
tuma ser o mapa de fertilida-
de, que aponta as deficiências 
e excessos de nutrientes no 
solo. Mas ele é apenas uma 
entre as inúmeras possibili-
dades. “Dentro da agricultura 
nós conseguimos trabalhar 
com mapas de produtivida-
de, de fertilidade, de com-
pactação de solo, de inci-
dências de pragas e doenças, 
mapas de relevo, de umida-
de, etc. Nós temos muitos 
mapas para trabalhar hoje 
dentro de uma propriedade, 
que podem trazer estas in-
formações e orientações para 
o produtor e para os gestores 
da propriedade”, comenta 
Camila.

A construção do mapa 
começa na coleta a campo. O 

número de amostras vai de-
pender do objetivo e do in-
vestimento do produtor. “Em 
estudos a gente sempre vai 
encontrar que quanto mais 
amostras, mais informações 
nós temos. Logo, eu vou ter 
um mapa mais preciso. Claro 
que para gerar essas infor-
mações, para realizar estas 
coletas, vai ser preciso um in-
vestimento maior do produ-
tor. Então, cada propriedade 
vai decidir o que é melhor, 
o que é viável, junto com a 
empresa que vai estar forne-
cendo esse trabalho para ela. 
Vale lembrar que o produtor 
vai trabalhar de acordo com 
a necessidade da proprieda-
de dele. 

Se eu tenho muita va-
riabilidade, realmente vou 
precisar ter mais amostras 
para ter mais informação. Se 
a minha variabilidade não é 
tão extrema, posso sim traba-
lhar com quantidade menor 
e ter bom resultado” explica.

De acordo com a instru-
tora do Senar-MT, geralmen-
te a densidade amostral mais 
“comum” no campo gira em 
torno de 2,5 a 3 amostras por 
hectare. Porém, ela reforça 
que se por possível “trabalhar 
com 10 amostras por hecta-
re, o mapa será mais preciso, 
com um leque maior de in-
formações para o produtor”. 
Ela reforça, porém, que é per-
feitamente possível trabalhar 
com quantidades menores 
e mesmo assim ter bons re-
sultados: “tudo vai depender 
de como essas amostras são 
coletadas e como elas serão 
processadas depois”, pontua.

Diante disso, a qualida-

NA FAZENDA | Instrutora do Senar-MT aponta os principais cuidados necessários
Foto: Divulgação
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mentam de plantações, po-
mares e pequenas roças. 
Segundo Rafael Pitta, pes-
quisador e entomologista, os 
insetos são chamados ‘Gafa-
nhotos gigantes’, mas não são 
os mesmos da espécie Argen-
tina e nem formam nuvens.A 
orientação de Pitta é que os 
produtores usem inseticidas 
de forma conjunta. O Bra-
sil não conta com produtos 
registrados que possam ser 
usados para controle desse 
tipo específico de inseto.

Além de parte do terri-
tório de Mato Grosso, tam-
bém fazem parte do Bloco 
I os estados do Acre, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rondô-
nia e parte do Amazonas. O 
rebanho estimado desta re-
gião é de aproximadamente 
40 milhões de bovinos, re-
presentando 18,5% do reba-
nho nacional. Só em Mato 
Grosso são 500 mil cabeças, 
cerca de 1,6% do rebanho to-
tal do estado.

O próximo passo agora 
é o envio do pleito de reco-
nhecimento internacional 
pela Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE), que 
deve ocorrer até setembro 
desse ano para ser apreciada 
na Assembleia Geral de maio 
de 2021.

de na coleta das informações 
é fundamental para que o re-
sultado seja preciso. “O cui-
dado que a gente tem que ter 
é constante. Se for um mapa 
de fertilidade, por exemplo, a 
limpeza das amostras é fun-
damental para que a amos-

tra não seja ‘contaminada’, 
evitando que valores errados 
sejam apontados no mapa”, 
orienta. Ela também aponta 
os equívocos mais comuns 
que são cometidos durante o 
processo. “Os erros que en-
contramos em boa parte dos 

mapas ocorrem por conta da 
coleta das amostras, a partir 
de informações erradas que 
são trazidas para os técnicos”. 
Ainda falando sobre os ma-
pas de fertilidade, “a quan-
tidade coletada, o local da 
amostra, a apresentação de 

valores discrepantes, muito 
diferentes da realidade de 
campo, são alguns dos pontos 
que requerem atenção”. Caso 
essas informações equivo-
cadas sejam levadas adiante, 
irão interferir negativamente 
no mapa que for gerado.



TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE 
PETRÓLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da Licen-
ça de Operação (LO), atividade comercio atac. de comb. 
realizado por transp. retalhista (TRR), Rua Tom Jobim, n.º 
485, Ind. Nova Prata, Sorriso/MT. CNPJ: 00.579.990/0001-
64. Não EIA/RIMA.

A VIEIRA & PIZZOLI  Ltda, CNPJ: 10.737.595/0001.16, 
torna público o Requerimento de Cadastro de Uso Insig-
nifi cante de água subterrânea em poço tubular no Posto 
Trevão, localizado na BR 163, entroncamento com a Rod. 
MT322 KM1029,1, município de Matupá-MT. As coorde-
nadas geográfi cas do poço, no DATUM SIRGAS 2000: 
10°11’14,80”S  e 54°56’44,40”O, e a vazão requerida é de 
9,00 m³/dia.

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

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 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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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
AVISO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório Nº. 030/2020 Pregão Eletrônico Nº. 025/2020 Objeto: 
Registro De Preços Do Tipo Menor Preço Por Item Para A Futura E Eventual 
Aquisição De 01 (Um) Veiculo Do Tipo Caminhão Equipado Com Coletor Com-
pactador De Lixo, Com Capacidade Mínima De 15 M³ Para O Município De 
Tabaporã – Mt, Conforme O Convenio N° 898295/2020 Firmados Entre A Supe-
rintendência Do Desenvolvimento Do Centro/Oeste – Sudeco Com O Município 
De Tabaporã – Mt, Conforme Descrição No Termo De Referencia Anexo I Deste 
Edital. Repartição Interessada Secretaria Municipal De Obras E Serviços Urba-
nos; Modalidade De Licitação Pregão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação 
Menor Preço Regime De Execução: Por Item Forma De Execução: Indireta 
Conformidade Edital Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 
Nº. 8.666/93 E Suas Alterações E Lei 123/06. Em Conformidade Com A Lei 
Federal Nº. 10.520/02 – Art. 3° - Inciso Iv, O Município De Tabaporã/Mt, Através 
De Seu Pregoeiro, Senhor Helielson Teodoro Alves Nomeado Pela Portaria Nº 
002/2020, Adjudica O Objeto Desta Licitação, À Empresa Vencedora Abaixo 
Especifi cada: Emporium Construtora Comércio E Serviços – Ltda Cnpj Sob N° 
05.163.253/0001-08 Venceu Os Itens: 01 - Aquisição De 01 (Um) Veiculo Do 
Tipo Caminhão Equipado Com Coletor Compactador De Lixo, Com Capacida-
de Mínima De 15 M³. Valor Unitário: R$: 332.000,00 (Trezentos E Trinta E Dois 
Mil Reais) Registrado E Publicado Por Afi xação, No Lugar Público De Costume 
Desta, Na Data Abaixo. Tabaporã – Mt, 13 De Agosto De 2020.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
Aviso Termo De Homologação

Processo Licitatório Nº. 030/2020 Pregão Eletrônico Nº. 025/2020 Objeto: 
Registro De Preços Do Tipo Menor Preço Por Item Para A Futura E Eventu-
al Aquisição De 01 (Um) Veiculo Do Tipo Caminhão Equipado Com Coletor 
Compactador De Lixo, Com Capacidade Mínima De 15 M³ Para O Município 
De Tabaporã – Mt, Conforme O Convenio N° 898295/2020 Firmados Entre 
A Superintendência Do Desenvolvimento Do Centro/Oeste – Sudeco Com O 
Município De Tabaporã – Mt, Conforme Descrição No Termo De Referencia 
Anexo I Deste Edital. Repartição Interessada Secretaria Municipal De Obras E 
Serviços Urbanos; Modalidade De Licitação Pregão Eletrônico – Srp Tipo De 
Licitação Menor Preço Regime De Execução: Por Item Forma De Execução: 
Indireta Conformidade Edital Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Fe-
deral Nº. 8.666/93 E Suas Alterações E Lei 123/06. O Município De Tabaporã, 
Estado De Mato Grosso, Através De Seu Prefeito Municipal, Senhor Sirineu 
Moleta, Em Atendimento Ao Disposto Na Lei Federal N°. 10.520/02 – Art. 4° 
- Inciso Xxii C.C. Lei Federal Nº. 8.666/93 – Art. 43 – Inciso Vi, Homologa O Re-
sultado Final Do Processo Licitatório Supracitado, Proferido Pelo Pregoeiro E 
Sua Equipe, Instituídos Pela Portaria Nº. 002/2020 De 10 De Janeiro De 2020, 
Conforme Segue: Emporium Construtora Comércio E Serviços – Ltda Cnpj Sob 
N° 05.163.253/0001-08 Venceu Os Itens: 01 - Aquisição De 01 (Um) Veiculo Do 
Tipo Caminhão Equipado Com Coletor Compactador De Lixo, Com Capacida-
de Mínima De 15m³. Valor Unitário: R$: 332.000,00 (Trezentos E Trinta E Dois 
Mil Reais) >>> Valor Total Homologado: R$: 332.000,00 (Trezentos E Trinta E 
Dois Mil Reais) Homologo O Resultado Proferido Pela Comissão Municipal De 
Licitação. Tabaporã – Mt, 13 De Agosto De 2020.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020 Tipo:

 Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Ofi cial designada pela Portaria nº.015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 27/08/2020, às 
08H00, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), COPA E 
COZINHA (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE-
ZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNI-
CIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especifi cações do Edital de Licitação. 
A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito 
à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter 
maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site ofi cial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 12 de agosto de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Ofi cial

Antonio Mafi ni
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

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

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

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 024/2020 
 

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 A G R MARTINS 
EIRELI, com CNPJ Nº 30.727.145/0001-50, fora julgada APTA ao EDITAL N° 023/2020 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, 13 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 

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 

34° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à 
contratação da empresa JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA - ME, com CNPJ/MF Nº 
23.000.320/0001-47, no valor global de R$ R$ 88.286,45 (OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS 
REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA DE 
6 HORAS, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 023/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 
007/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. ITEM 02. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 13 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 

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 023/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe 
de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 13 de agosto de 2020, às 08h00min, na Sala de licitações do CISVP em 
Peixoto de Azevedo - MT, “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NA PANDEMIA 
DO COVID-19”, 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 13 de agosto de 2020, ás 08h15min, onde 
consagrou-se vencedora do certame a seguinte licitante: A empresa LEITE E RIBEIRO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 
18.849.143/0001-38, representado através de procuração pelo Sr. Celso da Silva Fernandes, portador do CPF n° 329.151.951-
53 no valor global de R$ 14.949,70 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA 
CENTAVOS). Totalizando o valor de R$ 14.949,70 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE 
REAIS E SETENTA CENTAVOS) 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, 13 de agosto 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 

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 

VENDAS

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
31/08/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras para Reforma dos Banheiros, Masculino e 
Feminino, da Escola Nossa Senhora de Aparecida em Ipiranga do Norte - 
MT”, conforme especificações constante no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de 
licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do 
Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura 
ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

Ipiranga do Norte-MT, 13 de Agosto de 2020.

EMPRESA ITENS VLR. TOTAL  

ERICA DE FATIMA GENTIL 01, 04, 06, 
11 e 12 R$ 13.027,00 

CIRURGICA GONÇALVES LTDA  02 R$ 3.560,00 

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 03 e 08 R$ 22.500,00 

CIRURGICA PARMA LTDA 05, 09, 10 
e 13 R$ 10.470,00 

LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 
LTDA

 07
 

R$ 20.000,00
 

C E CARVALHO COMERCIAL 
 

15
 

R$ 2.840,00
 

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 

16
 

R$ 64.990,00
 

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI

 17
 

R$ 69.510,00
 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
 

18
 

R$ 180.000,00
 

ITEM CANCELADO
 

14
 

-
 

VALOR TOTAL
 

R$ 386.897,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

 AVISO DE SESSÃO

 DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°

 

001/2020

 A Prefeitura Municipal de Marcelândia -
 

MT, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que transcorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias, no Processo de 
Concorrência Pública nº 001/2019, não houve, interposição de recurso em relação a habilitação das licitantes, 
diante desse fato, fica marcada a data da sessão de abertura das propostas para o dia 21 de agosto de 2020, 
ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso), no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua 
dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

 
Publique-se.

 Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2020 .
 Raphaella Espíndola Benício

 Presidente da CPL
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020 - 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 019/2020, cujo objeto é a registro de preços 
para futura e eventual aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) 
a serem utilizados pela Secretária Municipal de Saúde, no município de Marcelândia/MT. Sagraram -se 
vencedoras as empresas: 

Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2020 .

 

Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benício

 

Pregoeira Oficial

 

Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum, torna público o cancelamento da licitação 
em epígrafe, diante da necessidade de fazer correções no termo de 
referência do edital da Tomada de Preços nº 021.2020.

AVISO DE CANCELAMENTO

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum/MT, 13 de agosto de 2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 014/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 014/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
POLICLÍNICA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM ÁREA A SER 
CONSTRUIDA DE 1.116,78M², LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa 
EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ Nº 
02.534.169/0001-57, com valor global de R$ R$ 2.380.084,17.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Marisete M. Barbieri

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RADIO 
COMUNICADOR MÓVEL PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS PARA 
USO DO NIF – NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: a presente contratação 
tem como objetivo adquirir Equipamento de Proteção Individual para uso 
da Defesa Civil no combate à incêndio, durante o período de estiagem, no 
município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da 
L e i  8 . 6 6 6 / 9 3 .  C O N T R ATA D A :  B R AV O  E Q U I PA M E N TO S 
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ Nº 05.875.894/0001-87. VALOR GLOBAL: 
R$ 5.840,00 (Cinco mil, oitocentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: 90 
(noventa) dias.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 076/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

INEXIGIBILIDADE N° 008/2020

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, o resultado do CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE IMAGEM E ESPECIALIDADES, ELENCADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), a empresa CREDENCIADA E HABILITADA: 
ALTA DIAGNÓSTICO AVANCADO POR IMAGINOLOGIA LTDA, CNPJ 
Nº 11.512.545/0001-01, devidamente credenciada.

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 076/2020

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal



CLASSIFICAÇÃO BAIXA

Jogos de futebol passam a
ser permitidos em Sinop

LEMBRA DELE?

Fábio Bilica chega como
reforço do São Francisco

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Peter Fox

Futebol vai ser autorizado no município

Fábio Bilica se apresentou ao São Francisco/AC Sergio Pérez no GP da Hungria 

DA REPORTAGEM

Sinop desceu no ranking 
dos municípios com rela-
ção ao número de leitos de 
UTI e o número de pesso-
as contaminadas pela Co-
vid-19. De acordo com o 
Boletim Informativo emi-
tido pela Secretaria de Es-
tado de Saúde, na última 
segunda (10), Sinop apre-
senta uma Taxa de Cres-
cimento e Contaminação 
(TCC) de 13,82%, classifica-
do como baixo.Tal classi-
ficação muda o cenário do 
município e traz a libera-
ção de algumas atividades, 
antes vedadas em virtude 
de uma TCC moderada, 
alta ou muito alta, como é o 
caso dos jogos de futebol. O 
Decreto Estadual 522/2020 
traz a proibição de qual-
quer atividade de lazer ou 
evento que cause aglome-
ração, tais como shopping 
center, shows, parques, 

DA REPORTAGEM

O zagueiro Fábio Bili-
ca, 41 anos, reforço do São 
Francisco para a disputa do 
segundo turno do Campe-
onato Acreano, já está no 
Acre. O experiente defensor 
se apresentou ao clube e par-
ticipou do treinamento com 
o elenco comandado pelo 
técnico Marcelo Fontinele, 
no campo do São Chico, em 
Rio Branco/AC.De acordo 
com o treinador, que tam-
bém é diretor de futebol, o 
clube está correndo para re-
gistrar o atleta. O objetivo é 
ter o jogador disponível para 
entrar em campo na estreia 
no segundo turno do esta-
dual. Após o treinamento, 
Bilica fez o teste rápido para 
Covid-19. O resultado foi ne-
gativo, segundo informações 
repassadas pelo clube.O São 
Francisco está no Grupo A 
do Campeonato Acreano, ao 
lado de Andirá, Atlético, Plá-
cido de Castro e Rio Branco. 
A estreia da equipe é no do-
mingo (16), contra o Vasco 
(grupo B), às 15h (do Acre), 
no Estádio Florestão, na ca-
pital.

jogos de futebol, cinema, 
teatro, bares, restaurantes, 
casas noturnas e congêne-
res, o que não é mais o caso 
de Sinop.De acordo com o 
coordenador do Departa-
mento de Vigilância Sani-
tária do Município, Edson 
Soares, a liberação de certas 
atividades está condiciona-
da à Taxa de Crescimento 
e Contaminação que, caso 
volte a subir e mude a clas-
sificação de Sinop para ris-
co moderado ou alto, todas 
as atividades esportivas, 
automaticamente, voltam a 
estar proibidas novamente.
Ele alerta que é importante 
que a população se cons-
cientize disso. Os Boletins 
Informativos contendo a 
situação e a classificação 
epidemiológica das cidades 
são emitidos às segundas 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde.Na última sexta 
(7), a prefeita Rosana Mar-

DA REPORTAGEM

Depois de perder o GP 
da Inglaterra e o GP dos 70 
anos da Fórmula 1 no Cir-
cuito de Silverstone após 
testar positivo para o novo 
coronavírus, o mexicano 
Sergio Pérez, da Racing 
Point, obteve resultado ne-
gativo no novo exame re-
alizado nesta quinta-feira. 
Com isso, o piloto está li-
berado para disputar o GP 
da Espanha, em Barcelo-
na, neste domingo. Ape-
sar disso, o substituto de 
Pérez nas últimas corridas, 
Nico Hulkenberg, segue de 
prontidão.

Pérez foi o primeiro pi-
loto a testar positivo para 
Covid-19 na Fórmula 1, que 
já havia registrado outros 
dois casos, antes do GP da 
Hungria; no entanto, os in-
divíduos, cujas identidades 
não foram divulgadas, não 
tinham estado no Circui-
to de Spielberg, palco das 
duas etapas anteriores.

Para garantir a realiza-
ção das etapas mesmo em 
meio a pandemia, a catego-
ria elaborou um rígido pro-
tocolo que engloba, entre 
outras medidas, a testagem 
regular de todos os envolvi-
dos nas provas.Em caso de 

FÓRMULA 1

Sergio Pérez testa
negativo para Covid-19 
e vai correr na Espanha

resultados positivos entre 
os pilotos, os reservas das 
dez equipes e serão aciona-
dos para substituí-los.

O mexicano, principal 
nome na evolução da Ra-
cing Point durante 2020, 
ocupa a oitava colocação no 
campeonato de pilotos. Ele 
foi posto sob isolamento 
após obter resultado incon-
clusivo no primeiro teste 
para a Covid-19 que fez du-
rante os preparativos para o 
GP da Inglaterra, na quinta. 
O resultado positivo veio 
na contraprova realizada 24 
horas antes dos primeiros 
treinos livres da etapa no 
circuito de Silverstone. O 
piloto da Racing Point não 
chegou a estar no local, o 
que não comprometeu a re-
alização da prova.Diante do 
conflito de agenda de Sto-
ffel Vandoorne, piloto da 
Mercedes na Fórmula E, e a 
não-habilitação de Esteban 
Gutierrez, a Racing Point 
não pôde contar com a du-
pla de pilotos reservas, ten-
do de acionar Nico Hulken-
berg, ex-piloto da equipe e 
que estava fora do grid da 
F1, para substituir Sergio 
Pérez. Na primeira corrida, 
o alemão sequer largou; já 
na segunda etapa, terminou 
a prova em sétimo.
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Grêmio ainda procura equilíbrio
com estratégia para o Brasileirão
DA REPORTAGEM

Um tempo bom, outro 
nem tanto. Alguns jogado-
res considerados titulares, 
mas a espinha dorsal fora. 
Um resultado satisfatório 
se levado ao racional pla-
nejamento, mas com gosto 
de mais para os torcedo-
res passionais. O Grêmio, 
ao preservar jogadores, 
sacrifica seu melhor de-
sempenho, como foi no 1 
a 1 com o Ceará, e procura 
um equilíbrio na estratégia 
usada no Brasileirão nos úl-
timos anos.

Na noite de quarta, em 
Fortaleza, o Tricolor teve 
Cortez, Alisson e Pepê de 
titulares. Orejuela é atu-
almente o lateral-direito 
principal pela lesão de 
Victor Ferraz. E Lucas Sil-
va reveza no meio-campo. 
Além de Ferraz, Renato 
não pode contar com Gui-
lherme Guedes e Paulo 
Miranda, todos no depar-
tamento médico. Matheus 
Henrique, em recuperação 
de desconforto muscular 
na coxa esquerda, treinou 
antes da viagem, mas o téc-
nico entendeu por bem dar 
mais tempo de trabalho ao 
volante antes de colocá-lo 
em campo.

Jean Pyerre está fora 

por problemas particulares. 
A lista de preservados teve 
ainda Vanderlei, Geromel, 
Kannemnn, Maicon e Die-
go Souza. Destes, só o ar-
gentino com menos de 34 
anos. “Pelo desgaste men-
tal, pela viagem. Imagina os 
jogadores que vêm em uma 
pegada grande. Até porque 
ficaram quatro meses sem 
jogar e é um jogo atrás do 
outro. Daqui a pouco as 
outras equipes vão fazer a 
mesma coisa. Não adianta 
trazer a equipe que vinha 
jogando e perder três ou 
quatro”, justificou o técnico 
após o empate.

O cuidado com os ve-
teranos até se justifica. Mas 
o Grêmio ainda procura o 
equilíbrio dentro da estra-
tégia das preservações. Pe-
las chances criadas no pri-
meiro tempo, mostrou que 
um pouco mais de qualida-
de levaria os três pontos de 
volta a Porto Alegre.As ra-
zões para não levar todos a 
Fortaleza são consideráveis: 
a viagem de cinco horas, o 
jogo já no sábado contra o 
Corinthians e a sequência 
desde a retomada. Mas, dos 
10 atletas ausentes, oito são 
titulares. Diminuir essa di-
ferença é necessário para a 
campanha. Até porque sem 
eles, a mecânica já constru-

Foto: lucas uebel

Lucas Silva tem revezado no meio com Matheus Henrique e Maicon

SACRIFICA PONTOS | Tricolor jogou sem 8 titulares; chances perdidas mostram que time poderia mais
ída fica comprometida e 
vira justificativa. É também 
bom dizer que não há certo 
e errado. Se pode chegar ao 
sucesso com diferentes ca-
minhos.

“Não vou colocar em 
campo jogadores que não 
têm condições pela sequ-
ência de jogos e cansaço. 
Muito grande a chance de 
perder por uma lesão mais 
grave. A única queixa é não 
termos o entrosamento ne-
cessário. Mas as mudanças 
eram necessárias”, reiterou 
o treinador.

No Castelão, o pri-
meiro tempo foi de pelo 
menos três chances claras 
criadas na frente de Fer-
nando Prass. Thaciano faria 
o gol na etapa final depois 
de mais uma oportunidade. 
E este foi o último capítulo 
do Tricolor no jogo, prati-
camente. Depois, conten-
tou-se com o resultado e o 
ponto conquistado.A esco-
lha sempre causa contro-
vérsia junto aos torcedores. 
Muitos criticaram as mu-
danças e o fato do empate 
ter sido considerado bom. 
Fora da passionalidade nor-
mal da torcida, o Grêmio 
tem de fato quatro em seis 
pontos disputados, está in-
victo há 12 jogos, desde fe-
vereiro, e dentro do G-4 do 

Brasileiro.O único porém é 
que o time esteve entre os 
quatro primeiros nas últi-

mas edições.E os gremistas 
parecem ambicionar mais 
que a presença na Liber-

tadores. No sábado, contra 
o Corinthians, na Arena, a 
equipe terá força máxima.

tinelli soltou novo decreto 
(Decreto 182/2020) em que 
altera o Decreto 83/2020 e 
revoga o Decreto 161/2020, 
de 12 de junho de 2020 e 
suas alterações, destituin-
do o toque de recolher no 
município. No entanto, as 

atividades esportivas ainda 
estavam e estão condicio-
nadas à classificação do mu-
nicípio em relação à taxa de 
ocupação dos leitos de UTI. 
Cenário, este, que mudou 
desde então e poderá mu-
dar, novamente.
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VERBA

Obesidade aumenta em até 4x risco de morrer por Covid

CAOS SOCIAL

Venezuelanas orientadas a não expor 
os filhos para pedir ajuda em ruas

Foto: Divulgação
DA REPORTAGEM

A obesidade é um fator 
importante de agravamento 
da Covid-19 e pode aumen-
tar em até quatro vezes o 
risco de morte, principal-
mente em homens e pesso-
as com menos de 60 anos, 
de acordo com pesquisa pu-
blicada na revista “Annals of 
Internal Medicine”.

Os médicos e cientis-
tas da Califórnia, nos Esta-
dos Unidos, analisaram os 
dados de 5.652 pacientes 
que tiveram o teste positi-
vo para o novo coronavírus 
entre fevereiro e maio deste 
ano. O risco causado pela 
obesidade foi ajustado no 
estudo, com uma exclusão 
de fatores extras como dia-
betes, hipertensão, proble-
mas cardíacos, entre outros. 
Dados de mulheres grávidas 
também foram excluídos da 

DA REPORTAGEM

 
Cerca de 40 mães vene-

zuelanas se reuniram nesta 
semana na sede da Pastoral 
do Migrante, em Cuiabá, 
com a Promotoria da Infân-
cia e Juventude. 

Durante o encontro, 
elas foram alertadas sobre 
denúncias de exposição de 
crianças nas vias públicas da 
cidade como forma de sen-
sibilização para ajuda finan-
ceira às famílias.

A promotoria expli-

DA REPORTAGEM

Nesta semana, o Governo 
Federal recebeu represen-
tantes do Fundo Sobera-
no da Arábia Saudita para 
apresentar os principais 
projetos econômicos de 
desenvolvimento e infraes-
trutura que estão em anda-
mento no país. O Ministério 
da Infraestrutura participou 
do encontro virtual e apre-
sentou o projeto da ferrovia 
EF-170, a Ferrogrão, ligando 
Sinop a Miritituba/PA, que 
deve receber R$ 8,4 bilhões 
em investimentos privados.

A secretária de Fomento, 
Planejamento e Parcerias, 
Natália Marcassa, represen-
tou o Minfra na reunião e 
fez alguns comentários so-
bre o projeto que irá trans-
formar o setor logístico de 
cargas brasileiro. “A Ferro-
grão é o projeto de maior 
importância para o desen-
volvimento do Brasil. Seu 
efeito transformador no 
setor logístico promoverá, 
de imediato, a redução no 
valor dos fretes rodoviá-
rios. Além disso, possui alto 
percentual de ganho, com 
uma taxa de retorno na or-
dem de 11%”, declarou aos 
investidores.O Ministério 
afirmou que o projeto da 
Ferrogrão tem importância 
estratégica para o Oriente 
Médio, já que o Brasil é o 
maior exportador de pro-
dutos agropecuários para a 
região e a nova linha férrea 
irá escoar boa parte dessa 
produção, como a soja e o 
milho cultivados na região 
Centro-Oeste. Segundo a 
assessoria da pasta, os repre-
sentantes do Fundo ficaram 
satisfeitos com as explica-
ções dadas e mostraram-se 
abertos a novas conversas 
para possíveis investimen-
tos nos projetos brasileiros.

ROADSHOW
Na semana retrasada, o 

Ministério da Infraestru-
tura encerrou um evento 
denominado “roadshow” 
da “Ferrogrão”. Ao todo, fo-
ram seis encontros virtuais 
com potenciais investidores 
nacionais e internacionais. 
Gestores de fundos de in-
vestimento também parti-
ciparam.

O roadshow contou com 
CEOs de empresas de in-
fraestrutura e de bancos de 
investimento, como o New 
Developing Bank (NDB) e a 
gestora de ativos, Pátria In-
vestimentos. 

Os executivos tiraram 
dúvidas pontuais sobre o 
andamento do projeto e 
sugeriram possibilidades 
econômicas que possam 
tornar o contrato mais 
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EF-170 poderá ter apoio saudita 

No Brasil, mais de 4 mil pessoas obesas faleceram devido à infecção 

Traçado da Ferrogrão, entre Sinop e o Pará 

Fundo saudita pode investir
no projeto da Ferrogrão
SINOP-MIRITITUBA | Governo Federal se reuniu com representantes do Oriente Médio nesta semana

cou que o não atendimento 
às orientações e encami-
nhamentos realizados nas 
abordagens dos órgãos de 
proteção às crianças e ado-
lescentes podem resultar em 
processos para perda do po-
der familiar em relação aos 
filhos.

A promotora de Justi-
ça Valnice Silva dos Santos 
esclareceu sobre o papel do 
Ministério Público na defesa 
da criança e do adolescente e 
enfatizou que tem recebido 
diversas denúncias. Ela ex-

pesquisa.
Os resultados mostra-

ram que os pacientes obe-
sos tinham até quatro ve-
zes mais chance de morrer 
pela doença, especialmente 
homens e menores de 60 
anos com Índice de Massa 
Corporal (IMC) elevado. A 
contagem do desfecho dos 
casos foi feita 21 dias após o 
início da infecção. “Encon-
tramos uma associação im-
pressionante entre o IMC e 
o risco de morte entre pa-
cientes com diagnóstico da 
Covid-19 em um sistema in-
tegrado de saúde. Essa asso-
ciação foi independente das 
comorbidades relacionadas 
à obesidade e outros fatores 
potenciais de confusão dos 
resultados”, escrevem os 
autores. Os cientistas afir-
mam, ainda, que o estudo 
é importante para que pre-
cauções extras sejam toma-

plicou às mães venezuelanas 
que as crianças não podem 
ser colocadas em risco nas 
avenidas da cidade.

Além de ficarem expos-
tas ao sol, sem água e alimen-
tação adequada, ainda ficam 
sujeitas a serem atropeladas, 
raptadas ou sofrerem algum 
outro tipo de violência. 

Conforme a promo-
tora de Justiça, as mães fo-
ram receptivas e ouviram 
com atenção as orientações 
repassadas. Elas também 
aproveitaram a oportunida-

de para realizar questiona-
mentos e esclarecer dúvidas. 
Uma nova reunião, com ou-
tros grupos de mães, deverá 
ocorrer nos próximos dias.

Durante o encontro, a 
Pastoral do Migrante, o Con-
selho Tutelar e o Ministério 
Público adotaram cuidados 
básicos como distanciamen-
to das cadeiras, uso de más-
caras e disponibilização de 
álcool em gel para evitar a 
contaminação pelo novo co-
ronavírus.

atrativo para o leilão. “Para 
mim, a Ferrogrão é o pro-
jeto mais importante do 
Brasil. Estamos falando de 
agronegócio antes e depois 
da ferrovia. Estamos mo-
delando um contrato que 
será bem-sucedido. Todos 
os cuidados de natureza 
ambiental também estão 
sendo bem endereçados. 
Não tenho dúvidas que te-
remos sucesso nessa con-
cessão”, afirmou o ministro. 
O roadshow da Ferrogrão 
foi criado pelo ministério 
em conjunto com a SPPI, a 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e 
a Empresa de Planejamen-
to e Logística (EPL). Atual-
mente, a modelagem pro-
posta da concessão está sob 

avaliação do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

A FERROVIA
A ferrovia terá um trilho 

de 933 km, e um possível 
adicional de 177 km até Lu-
cas do Rio Verde. São pre-
vistos R$ 8,4 bilhões em 
investimentos iniciais e R$ 
13,1 bilhões em investimen-
tos recorrentes, durante os 
65 anos de concessão. A Fer-
rogrão terá capacidade de 
transportar 25 milhões de 
toneladas, logo no primeiro 
ano da concessão. Em 2050, 
a previsão é que consiga 
transportar 42 milhões de 
toneladas. Sua implemen-
tação consolidará o novo 
corredor ferroviário de 
exportação do Brasil pelo 

Arco Norte, ligando o Norte 
de Mato Grosso até o porto 
paraense. Estão previstos, 
também, o ramal de San-
tarenzinho, entre Itaituba e 
Santarenzinho, a Rurópo-
lis/PA, com 32 km, e o ramal 
de Itapacurá, com 11 km. O 
projeto faz frente à expan-
são da fronteira agrícola 
brasileira e à demanda por 
uma infraestrutura integra-
da de transportes de carga. 
O empreendimento aliviará 
as condições de tráfego na 
BR-163/PA, diminuindo o 
fluxo de caminhões pesados 
e os custos com a conserva-
ção e a manutenção.

O projeto é um impor-
tante fator de desenvolvi-
mento da infraestrutura 
logística das áreas agricul-

das e evitem ainda mais ris-
cos contra esse grupo. No 
Brasil, de acordo com da-

táveis localizadas em Mato 
Grosso, possibilitando à 
região uma maior eficiên-
cia no escoamento da pro-
dução, a menor custo logís-
tico, promovendo ganhos 
significativos de produtivi-
dade e reduzindo a neces-
sidade de abertura de novas 
áreas. A ANTT já aprovou o 
Plano de Outorga, acompa-
nhado dos estudos técnicos 
e das minutas de edital e de 
contrato para a concessão. 
O ministério da Infraestru-
tura informou que as obras 
da Ferrogrão iniciarão em 
Sinop seguindo até o Porto 
de Miritituba com previsão 
que o leilão de concessão 
para a construção e opera-
ção ocorra no 1° trimestre 
de 2021.

dos do Ministério da Saúde 
desta quarta-feira, mais de 4 
mil pessoas obesas morre-

ram com a Covid-19 desde o 
início da pandemia - quase 
metade delas com menos de 

60 anos, índice mais alto 
para a faixa etária entre as 
comorbidades.
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PROF. TIAGO ALINOR

Dez reeducandos do 
Complexo Penitenciário 
Ahmenon Lemos Dantas, 
localizado em Várzea Gran-
de, começaram a fazer trei-
namento com o Corpo de 
Bombeiros em Cuiabá para 
a ajudar as equipes de com-
bate às queimadas urbanas 
em Poconé. A decisão de 
empregar a mão-de-obra 
dos recuperandos teve res-
paldo da Vara de Execução 
Penal, do Poder Judiciário. 

PÕE PRA TRABALHAR! |  Decisão de empregar tal mão-de-obra teve respaldo da Vara de Execução Penal
Foto: Divulgação 

Ação começará após treinamento com o Corpo de Bombeiros 

A Prefeitura de Poconé vai 
fornecer transporte, Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) e alimentos.

Ao todo, serão 10 dias de 
trabalho na região. Eles não 
vão atuar no Pantanal, mas 
apenas na área urbana. Além 
dos reeducandos, que acei-
taram integrar o projeto de 
forma voluntária e espontâ-
nea, uma equipe de policiais 
penais vai acompanhar as 
atividades. Todos os reedu-
candos serão monitorados 
por tornozeleira eletrônica.

Reeducandos vão atuar no combate
a queimadas urbanas em Poconé

Os 10 presos e 4 policiais 
penais iniciam o treina-
mento de 16 horas para se 
tornarem brigadistas. O 1º 
Batalhão do Corpo de Bom-
beiros vai ministrar as aulas 
teóricas. 

Ontem (13), a parte prá-
tica foi ministrada pelo 2º 
Batalhão de Várzea Grande. 
A partir de hoje (14), eles es-
tarão aptos a atuar com os 
carros pipas cedidos pela 
prefeitura e nas áreas rurais, 
próximos a cidade.

O secretário adjunto de 

Administração Penitenciá-
ria, Emanoel Flores, ressal-
tou que assim que foi comu-
nicado pelo Judiciário sobre 
a possibilidade de integrar 
esta ação já entendeu que 
era imprescindível contri-
buir. “Fizemos um trabalho 
para atender à solicitação o 
quanto antes e isso foi pos-
sível pela sinergia que nossa 
adjunta tem com o Poder Ju-
diciário. Neste sentido, tam-
bém conseguimos a parceria 
com a Prefeitura de Poconé 
para o fornecimento de ali-

mentação, transporte e EPI. 
Sabemos que este trabalho é 
pioneiro no país e queremos 
continuar contribuindo”, fri-
sou.

O juiz de Execução Penal 
de Cuiabá e Várzea Grande, 
Geraldo Fidelis, enfatizou 
que a parceria é mais um 
instrumento de ressocializa-
ção. 

“Este projeto é muito 
importante porque foi uma 
escolha espontânea e vo-
luntária de cada um. Eles 
vão atuar em um trabalho 

em prol da sociedade. Creio 
que este tipo de projeto deve 
avançar ainda mais”, desta-
cou.

ENCONTRO
Na terça (11), uma reunião 

foi realizada, por videocon-
ferência, com o juiz Geraldo 
Fidélis, o secretário Ema-
noel Flores e os superin-
tendentes, Michelle Egues e 
Anderson Santana da Cos-
ta. Durante o encontro, os 
reeducandos receberam as 
boas-vindas para o trabalho.


