
OBRAS EM MT

Investimento 
de R$ 507 mi

O Governo do Estado já 
destinou aproximadamente 
R$ 507 milhões de recursos do 
Fethab para a execução de obras 
rodoviárias em todas as regiões 
de Mato Grosso. As obras de 
pavimentação, restauração e 
construção de pontes também 
receberam recursos oriundos de 
financiamento.          Página - 3

CARNE BOVINA

SINOP

Solidariedade
no Dia 
Nacional do
Campo Limpo
A comemoração da 16ª edição do 
Dia Nacional do Campo Limpo, em 
18 de agosto, será adaptada ao atu-
al momento. Com o tema “Celebrar 
conquistas e multiplicar solida-
riedade”, o evento terá atividades 
virtuais e a promoção de doações 
de cestas básicas, que vão envol-
ver 97 unidades – incluindo Sinop 
– de recebimento de todo o país.
  Página   4

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém entre os projetos prioritários a construção do novo Fó-
rum de Sinop, no bairro planejado Aquarela das Artes, que voltará a ser tratada em breve.            Página  -4

Divulgação

Divulgação

JMD

Exportações de Mato Grosso
batem recorde histórico
Os números de exportações de carne bovina são um termômetro que demonstra que o es-
tado e os pecuaristas estão trabalhando para ampliar cada vez mais mercados. De acordo 
com o Observatório do Desenvolvimento, em julho de 2020 foram exportados US$ 153,53 
milhões, incremento de 42,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior.  Página -4
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NOVO FÓRUM NO AQUARELA



    

Mesmo em meio ao colapso econômico provo-
cado pela calamidade sanitária, a elite da burocracia 
estatal avança insaciável na captura do Estado. A esta 
altura, o alheamento diante das privações que atin-
gem a maioria dos brasileiros configura uma doença 
crônica.

O mais novo exemplo, entre incontáveis outros, 
é a proposta de orçamento apresentada pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo para 2021. Enquanto milhões 
de empregos são perdidos e a arrecadação de impos-
tos desaba, as Excelências querem elevar seus gastos 
em nada menos de 55% no próximo ano, para R$ 19,1 
bilhões.

Dos R$ 6,8 bilhões adicionais aventados, 70% 
seriam destinados a salários, como noticiou o jornal 
O Estado de S. Paulo. O escárnio fica explícito quan-
do se observa que a maior parte dos desembargado-
res tem remuneração acima do teto estadual, de R$ 
35,4 mil mensais.

Com penduricalhos diversos, chega-se aos R$ 
56 mil —e não raro os pagamentos se aproximam 
da incrível marca de R$ 100 mil. São vantagens in-
justificáveis, todas tratadas como direitos adquiridos 
—criados e protegidos pelo próprio Judiciário, numa 
governança viciada e pouco republicana.

Tome-se ainda a decisão do TJ paulista de criar 
até 19 câmaras extraordinárias para reduzir a fila de 
120 mil processos pendentes de julgamento. O ob-
jetivo meritório, que deveria ser cumprido normal-
mente, poderá render R$ 100 mil extras a cada de-
sembargador.

A despesa não ocorrerá de imediato, segundo 
nota do tribunal, dado que inexistem recursos. Ora, 
como sempre acontece, surgirão “atrasados” a serem 
pagos mais adiante, quando o assunto tiver sido es-
quecido ou superado em desfaçatez pela próxima re-
galia. O conceito de remuneração variável, essencial 
no setor privado, acaba sendo distorcido quando se 
aplica ao funcionalismo.

Advogados públicos que ganham verbas de su-
cumbência (o pagamento dos custos judiciais pela 
parte derrotada), auditores fiscais que pretendem 
indexar salários aos valores arrecadados e juízes a 
ganhar por processo julgado fazem parte do mesmo 
padrão de degeneração das carreiras de Estado.

Quanto ao TJ paulista, não cabe ampliação de 
orçamento. Os cortes de investimentos e bloqueios 
de despesas públicas nos últimos anos decorrem jus-
tamente do inchaço da folha e de demandas no topo 
da pirâmide. Em qualquer comparação internacional, 
o custo do Judiciário brasileiro se mostra excessivo. É 
preciso contê-lo.

Editorial

O desplante do tribunal

Ranking dos Políticos - Facebook

BRIGA PELO
SENADO
Pré-candidato ao Senado, o vice-governa-

dor Otaviano Pivetta já contaria com o apoio 
incondicional de Mauro Mendes ao seu pro-
jeto eleitoral. Apesar de Mendes ter articula-
do fortemente em favor do senador “biônico” 
Carlos Fávaro, que está no cargo por força de 
uma liminar do STF, Pivetta deve cobrar fi-
delidade, já que teve papel preponderante na 
eleição do atual governador. Nos bastidores, 
a aposta é que Mendes priorize a campanha 
de Pivetta, mas apoie Fávaro, que também 
está na disputa.

COMANDO
DA UFMT
O Colégio Eleitoral Especial da UFMT defi-

niu as duas listas tríplices destinadas à nome-
ação do reitor e vice da instituição. Os nomes 
serão encaminhados ao presidente Jair Bolso-
naro, que tem até 13 de outubro para fazer a no-
meação. Na consulta prévia à comunidade aca-
dêmica – em que votaram docentes, técnicos 
e estudantes foram as urnas, de forma digital 
- saiu vencedora a chapada encabeçada pelos 
professores Evandro Aparecido Soares Silva, 
atual reitor, e Rosaline Rocha Lunardi.

MAIS UM NA
CÂMARA
O presidente da Câmara de Cuiabá, ve-

reador Misael Galvão, realizou um teste que 
identificou anticorpos do novo coronavírus, a 
Covid-19. Conforme o exame, ele já foi conta-
minado pelo novo vírus e se curou sem saber 
que havia contraído a doença. Misael é o sé-
timo parlamentar da Câmara a anunciar que 
está com a doença. Já testaram positivo os ve-
readores Orivaldo da Farmácia, Ricardo Saad, 
Juca do Guaraná Filho, Chico 2000, Marcrean 
Santos e Marcos Veloso - todos recuperados.
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“auditores fiscais que pretendem indexar salários 
aos valores arrecadados e juízes a ganhar por 
processo julgado fazem parte do mesmo padrão de 
degeneração das carreiras de Estado

Espero que tiremos desta pandemia a neces-
sidade de sermos mais solidários

“
A pandemia da Covid-19 causou 

uma revolução na nossa vida cotidia-
na. O futuro mudou e, infelizmente, 
trouxe à tona comportamentos repro-
váveis por parte de uma parcela da 
nossa população que, infelizmente, 
não compreendeu a gravidade da do-
ença, que tem matado nossos amigos 
e familiares aos milhares.

Mas, como sempre, há também o 
lado positivo, manifestado em diver-
sas iniciativas, públicas e anônimas, 
de solidariedade. De uma hora para 
outra, a pandemia arrasou a economia.  
Pessoas perderam seus empregos, per-
deram seus sustentos e ficaram sem 
nenhuma alternativa para suprir suas 
necessidades básicas.

As perdas, ainda que não totalmen-
te contabilizadas, já estão em uma es-
cala estratosférica e serão necessários 
anos para que a atividade econômica 
volte ao patamar que estava antes da 
doença ganhar o mundo.’

Se a doença estagnou a ativida-
de econômica, ela não acabou com 
a fome, com a necessidade do sane-
amento básico, nem com nenhuma 
outra necessidade das pessoas. E foi 
neste momento que o lado bom da hu-
manidade se manifestou. 

Empresas e pessoas físicas que 
conseguiram se manter de pé em meio 
a todo este caos colocaram em opera-
ção um dos maiores programas infor-
mais de auxílio que se tem história.

Máscaras de tecido, insumos hospi-
talares, roupas, cobertores, cestas bá-
sicas e até mesmo dinheiro em espé-
cie começaram a ser doados, visando 

justamente auxiliar aqueles que traba-
lhavam durante o dia para conseguir 
alimentar suas famílias à noite.

Em meio ao noticiário catastrófico, 
com a contabilidade macabra dos nú-
meros de vítimas fatais da doença, ini-
ciativas do bem também foram divul-
gadas.

Por outro lado, o Poder Público tam-
bém foi obrigado a abrir seus cofres. 

Esqueçam déficit, superávit, equilí-
brio nas contas, a ordem era tentar dar 
um mínimo sustento a quem perdeu 
tudo com a doença.

O pagamento do auxílio emergen-
cial, de 600 reais, a milhões de brasilei-
ros serviu de alento para muitas famí-
lias, mas cobrou um preço muito caro 
da população mais carente, mais vul-
nerável.

Todas as manhãs, este descaso era 
constatado nas portas das agências dos 
bancos responsáveis pelos pagamen-
tos. Pessoas desalentadas, desespera-
das, buscando entender a demora nos 
repasses, o fato de terem seus pedidos 
negados, todas aglomeradas, em longas 
e vergonhosas filas.

Espero que tiremos desta pandemia 
a necessidade de sermos mais solidá-
rios, de termos este senso de respon-
sabilidade com as demais pessoas pre-
sentes em todos os momentos.

E que o Poder Público aprenda com 
estas pessoas que os auxílios pagos não 
podem se transformar em humilhação.

FÁBIO DE OLIVEIRA É SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL E PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO

Pandemia da solidariedade

Solução para quase todos os problemas...
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recendo soluções para quase todos os 
problemas, até para os que ela, tecnolo-
gia, criou.

Sempre vai existir algum tipo de 
solução para pra-
ticamente todos 
os problemas que 
você possa en-
frentar. Em alguns 
casos, como o do 
exemplo, é possí-
vel escolher entre 
uma solução tra-
dicional ou uma 
tecnológica (cal-
culadora ou apli-

cativo). O que não podemos, de forma 
alguma, é nos deixar levar pela mania de 
reclamar de supostas dificuldades que 
podem ser transpostas com toda a facili-
dade do mundo, utilizando recursos que 
estão, literalmente, ao alcance de nossas 
mãos.

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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Sempre que um problema surgir em nossa vida devemos 
buscar a solução. Pesquisar, utilizando a própria internet, é 
uma das melhores formas de fazer isso. Não adianta nada 
você reclamar e esperar que algo se resolva por conta própria. 
Independentemente do tipo e da gravidade do problema, você 
é sua maior ferramenta na busca da solução. Se você não for 
atrás, dificilmente algo vai acontecer.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Na edição passada falei sobre as difi-
culdades que muita gente passar ao não 
contar com as informações exatamente 
como gostaria de encontrar. Em outros 
tempos preci-
sávamos buscar 
todos os dados 
que nos interes-
sassem de forma 
mais “manual”, 
sem intervenção 
da tecnologia, 
pois ela era pou-
co acessível ou 
inexistente. Por 
conta disso, pes-
quisar e correr atrás não era novidade 
em nossas vidas.

A tecnologia acabou por facilitar 
muito a vida das pessoas. E isso, evi-
dentemente, acaba por nos deixar mal 
acostumados. No exemplo utilizado na 
edição passada, que por simples que 
possa ser gera incontáveis reclamações 
em grupos e fóruns, um simples cálcu-
lo resolveria a questão, mas muita gente 
acha que tudo deveria vir extremamente 
“pronto”, sem qualquer tipo de interven-
ção. 

Ainda no tal exemplo, existem apli-
cativos que fazem, de forma ainda mais 
simples, a conversão. É a tecnologia ofe-

FABIO DE OLIVEIRA

Um homem identificado como Jhonatan Lira Xavier, 27 anos, morreu 
após beber três garrafas de corote em Cuiabá. Em vídeos que circulam 
nas redes sociais, é possível ver que o homem aparentemente já estava 
embriagado, enquanto era desafiado por uma pessoa que não é identifica-
da, a tomar toda a cachaça da garrafa. O caso aconteceu no domingo. Em 
determinado momento, o homem pega a cabeça de Jhonathan e chaco-
alha com força, no intuito de deixá-lo ainda mais embriagado. Segundo 
informações preliminares, o rapaz sofre de esquizofrenia e teve coma al-
coólico após o episódio. Ele não resistiu e morreu.
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado já 
destinou aproximadamen-
te R$ 507 milhões de re-
cursos do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab), na modalidade 
Commodities, à Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra) para a 
execução de obras rodoviá-
rias em todas as regiões de 
Mato Grosso.

Do montante investido, 
foram aplicados R$ 339 mi-
lhões no ano passado e R$ 
168,1 milhões neste ano, uti-
lizados para quitar despesas 
após medições de obras, 
aditivos e reajustamentos 
de contratos.

Esses dados foram apre-
sentados pelo secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Oli-
veira, aos representantes 
da classe produtora rural e 
das entidades representa-
tivas do agronegócio que 
compõem o Conselho Di-
retor do Fethab, durante a 
primeira reunião ordinária 
do conselho em 2020, que 

INFRAESTRUTURA | O valor é referente ao investimento feito desde o início da atual gestão até julho de 2020

As obras rodoviárias são realizadas em todas as regiões de Mato Grosso 

TCE BARROU

Contrato da prefeitura 
de VG para aquisição de
50 mil comprimidos é 
suspenso cautelarmente

TCE apontou indícios de sobrepreço na aquisição 

Devido à pandemia Congresso adiou o pleito para 15 de novembro

DA REPORTAGEM

Por indícios de sobre-
preço, o Tribunal de Contas 
de Mato Grosso (TCE-MT), 
por meio da conselheira 
Jaqueline Jacobsen, deter-
minou a suspensão cautelar 
de qualquer pagamento re-
ferente ao contrato oriun-
do de dispensa de licitação 
realizada pela prefeitura de 
Várzea Grande para aquisi-
ção de 50 mil comprimidos 
de Azitromincina 500 mg 
para combate ao novo co-
ronavírus (Covid-19).

O pedido de medida 
cautelar foi feito em Re-
presentação de Natureza 
Interna proposta pela Se-
cretaria de Controle Exter-
no (Secex) de Saúde e Meio 
Ambiente do TCE-MT, em 
virtude de suposta irregula-
ridade na dispensa de licita-
ção 53/2020, publicada em 
17 de julho no Diário Oficial 
da União, que teve como 
vencedora a empresa Li-
dyfarma Comércio de Pro-
dutos Farmacêuticos Ltda. 
Segundo a equipe técnica, 
foi constatado que houve 
a utilização de apenas três 
preços de   referência para 
o balizamento dos preços, e 
que o quantitativo de com-
primidos   adquiridos nas 
dispensas de licitação que 
serviram como referência 
foram insignificantes, não 
ultrapassando a quantidade 
de 1 mil comprimidos.

“Mesmo com o dispo-
sitivo legal que autoriza a 
realização da dispensa de 
licitação nos casos de ações 
de combate à Covid-19, o 
gestor deve realizar os pro-
cedimentos para salvaguar-
dar o erário, o que, no pre-
sente caso, aparenta não ter 
sido observado adequada-
mente pelos responsáveis”, 
destacou a conselheira.

Conforme a decisão, 
em 3 de julho, a prefeitura 

assinou uma ata de registro 
de preço com a empresa 
Multifarma Comercal e Re-
presentação LTDA., tendo 
sido efetuado um empenho 
de R$ 276 mil para a em-
presa na compra de 120 mil 
comprimidos de Azitromi-
cina 500mg, ao custo unitá-
rio de R$ 2,30.

Segundo a prefeitura, 
no entanto, houve inércia 
por parte da referida em-
presa quanto à entrega do 
medicamento. Dessa for-
ma, teria sido necessário 
efetuar a dispensa de licita-
ção para aquisição urgente 
do medicamento, que teve 
como vencedora a empre-
sa Lidyfarma Comércio de 
Produtos Farmacêuticos 
Ltda., com o valor unitário 
por comprimido de Azitro-
micina 500 mg de R$ 5,98.

“Assim, em análise 
sumária, verifico um apa-
rente sobrepreço unitário 
de R$ 3,68 em comparação 
ao valor de R$ 2,30 ante-
riormente registrado na 
ata de registro de preços 
148/2020, o que poderá ge-
rar um superfaturamento 
global de R$ 184 mil, caso 
o município efetue o pa-
gamento para a empresa 
contratada com base nesse 
valor cobrado por unidade 
do medicamento”, argu-
mentou Jaqueline Jacobsen.

A conselheira ressalta 
ainda que a área técnica da 
Corte de Contas realizou 
nova pesquisa no site onde 
a prefeitura fez a busca para 
composição do preço de re-
ferência e localizou mais de 
130 registros de preços do 
medicamento adquirido 
pelo município, sendo pos-
sível constatar que o Exe-
cutivo Municipal utilizou 
os preços maiores e não os 
menores para realizar o ba-
lizamento de preço na dis-
pensa.
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Governo de MT já aplicou R$ 507 milhões 
do Fethab Commodities em obras no estado 

Foto: PolíCiA Civil

AJUDA

Estudantes poderão receber equipamentos
eletrônicos apreendidos pela polícia 

TSE DEFINIU

Aprovadas resoluções com novas 
datas para o processo eleitoral

Ideia é ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade 

DA REPORTAGEM

Foi apresentado na As-
sembleia Legislativa um Pro-
jeto de Lei nº 700/2020, que 
prevê a doação de celulares, 
tablets e notebooks apreen-
didos pelas polícias Judici-
ária Civil e Militar de Mato 
Grosso a alunos da rede pú-
blica de ensino em situação 
de vulnerabilidade. A maté-
ria foi apresentada na sessão 
de quarta-feira (12), na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso.  

A proposta, se aprova-
da, vai atender estudantes 
que, em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), passaram a ter as 
aulas on-line. 

As aulas presenciais na 
rede estadual estão suspen-
sas desde o dia 23 de março 
e, agora, os estabelecimentos 
educacionais estão ofertan-
do aulas na modalidade re-
mota, à distância, por meio 
digital. Ocorre que nem to-
dos os alunos da rede públi-
ca possuem acesso aos meios 
digitais para poderem assis-
tir às aulas.  

No texto fica estabe-
lecido que os alunos bene-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou no 
dia 13, os ajustes em suas re-
soluções com as novas datas 
dos eventos eleitorais e vota-
ções das eleições municipais 
deste ano. Devido à pande-
mia da covid-19, o Congres-
so Nacional aprovou emen-
da constitucional adiando o 
pleito para 15 de novembro, 
em primeiro turno, e o se-
gundo turno para 29 de no-
vembro. Originalmente, as 
eleições acontecem no mês 
de outubro.

O plenário do TSE 
aprovou ainda quatro reso-
luções, que tratam, respec-
tivamente, das regras gerais 
de caráter temporário; de 
uma alteração pontual na 
resolução que dispõe sobre 
o cronograma do cadastro 
eleitoral; de mudança na 
resolução dos atos gerais do 
processo eleitoral e do novo 
calendário eleitoral de 2020, 
que teve 297 marcos tempo-
rais definidos.

Além da data das vota-
ções, também foi adiado o 
período das convenções par-
tidárias, para deliberar sobre 

aconteceu nesta semana.
“Queremos mostrar tudo 

aquilo que está sendo feito 
no Estado de Mato Grosso 
e tudo que nós estamos li-
citando e que vamos dar or-
dem de serviço ainda neste 
semestre, com os recursos 
do Fethab Commodities. 
Por enquanto nós demos 
a ordem de serviço, a chu-
va acabou em abril. Mas a 
capa asfáltica, que é o gos-
toso de se ver, é executada 
geralmente neste período. 
Por isso, em dezembro dará 
para perceber o número de 
obras executadas”, explicou 
o secretário Marcelo de Oli-
veira.

Além dos valores aplica-
dos via Fethab, as obras de 
pavimentação, restaura-
ção e construção de pontes 
também receberam recur-
sos oriundos de financia-
mento com instituições 
financeiras, como comple-
mentação dos investimen-
tos realizados pelo Governo 
do Estado.

Para as obras de pavimen-
tação, foram investidos um 
total de R$ 321,2 milhões. 

ficiados serão estudantes 
considerados em situação de 
vulnerabilidade, cuja famí-
lia esteja inscrita em cadas-
tros para programas sociais 
do governo ou que de outra 
forma comprove a total im-
possibilidade de aquisição 
dos aparelhos de que trata o 

escolha de candidatos e coli-
gações, que deverão ser rea-
lizadas de 31 de agosto a 16 de 
setembro. Já o prazo para o 
registro de candidaturas, que 
terminaria em 15 de agosto, 
foi transferido para 26 de 
setembro. Os partidos terão 
até as 19h do dia 26 para rea-
lizar o procedimento no car-
tório eleitoral, mas será pos-
sível enviar o requerimento, 
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projeto.    
O deputado explica que 

a situação de muitos alunos 
que não possuem computa-
dores ou celulares o sensibi-
lizou. “Por mais que as aulas 
sejam transmitidas por um 
canal de televisão, as ativida-
des estão todas na platafor-

ma digital. 
Queremos contribuir 

com a formação dos nossos 
jovens a partir da destinação 
de equipamentos que seriam 
queimados ou leiloados”, 
destacou o deputado estadu-
al Elizeu Nascimento (DC), 
quem fez a indicação do PL.  

via internet, até as 8h. A pro-
paganda eleitoral, inclusive 
na internet, será permitida 
a partir de 27 de setembro, 
após o fim do prazo de re-
gistro de candidatura. Já a 
diplomação dos candidatos 
eleitos deverá ocorrer até o 
dia 18 de dezembro em todo 
o país. A data da posse, 1º de 
janeiro de 2021, não sofreu 
alteração.

O TSE também poderá 
solicitar ao Congresso Na-
cional a marcação de novas 
datas de eleições em estados 
ou municípios em que a si-
tuação sanitária coloque em 
risco os eleitores, mesários 
e servidores da Justiça Elei-
toral. Nesses casos, o prazo 
final para que essas votações 
ocorram vai até 27 de de-
zembro.

Desse montante, R$ 72,4 
milhões foram recursos 
oriundos do Fethab Com-
modities, sendo R$ 18,5 mi-
lhões pagos em 2019 e R$ 
53,9 milhões em 2020.  Ao 
todo, as obras de pavimen-
tação consumiram 43% de 
recursos do Fethab.

Já para obras de restaura-
ção, foram aplicados um to-
tal de R$ 150 milhões para a 
realização de melhorias nas 
rodovias. Desse valor, fo-
ram R$ 72,9 milhões inves-
tidos no ano passado e R$ 
36,2 milhões neste ano de 
recursos oriundos do fun-
do. O investimento soma 
22% do total de recursos do 
Fethab destinados às obras 
em Mato Grosso.

Além dessas obras rodo-
viárias, as construções de 
pontes de concreto também 
receberam recursos do Fe-
thab. Foi aplicado o mon-
tante de R$ 28,2 milhões, 
do total de R$ 121 milhões 
investidos nessas obras de 
artes especiais. O investi-
mento do Fethab represen-
tou 6% do valor total aplica-
do do fundo.



Foto: Divulgação
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SOJA

Agricultores já venderam quase
500 mil/ton da safra 2021/22

DIZ FGV

Confiança do empresário cresce
e do consumidor diminui

Nunca comercialização de uma safra começou com tanta 
antecedência 

Confiança cresceu mais entre os empresários de indústria e comércio 

DA REPORTAGEM

Faltando praticamente 
um mês para o início do cul-
tivo da safra de soja em Mato 
Grosso, muitos agricultores 
planejam o futuro da tem-
porada seguinte, a 2021/22. 
Pelo menos 1,29% da produ-
ção que só deve começar a 
ser colhida daqui a 18 me-
ses, já foram negociados, se-
gundo acompanhamento do 
Imea. A antecipação é inédita 
na história da sojicultura no 
estado, como destaca Marce-
lo Durigon, responsável pela 
área de agricultura no Imea.

“A gente nunca viu isso 
em outros anos por aqui, 
uma comercialização com 
essa velocidade, com esse 
imediatismo. É algo diferen-
te do que estamos acostuma-
dos. As demandas internas e 
externas fortes, fazem com 

DA REPORTAGEM

O Índice de Confian-
ça Empresarial cresceu 5,8 
pontos na prévia de agosto, 
chegando e a 93,3 pontos 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Por outro lado, o Ín-
dice de Confiança do Con-
sumidor recuou 3 pontos, 
para 75,8 pontos, na mesma 
prévia.

De acordo com o eco-
nomista da FGV Rodolpho 
Tobler, o resultado da prévia 
de agosto mostra continui-
dade na recuperação da con-
fiança do empresariado bra-
sileiro, que está apenas 2,7 
pontos abaixo do patamar de 
fevereiro, antes da pandemia 
do novo coronavírus. A con-

Foto: Divulgação

Benefício foi criado para reduzir os efeitos da Covid-19 

NASCIDOS EM AGOSTO

Caixa credita auxílio
emergencial para 4 mi
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Caixa creditou ontem 
(14) o auxílio emergencial 
para 4,096 milhões de be-
neficiários. São 4 milhões de 
pessoas nascidas em agosto 
que já tinham a programação 
de receber nesta data. Os de-
mais, 96 mil, são os benefici-
ários nascidos em agosto que 
tiveram o pedido liberado 
no início deste mês. Eles ti-
veram o cadastro reavaliado 
pelo governo.

O auxílio, com par-
celas de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras), foi cria-
do para reduzir os efeitos 
da crise econômica causada 
pela pandemia de covid-19. 
A Caixa tem disponibilizado 
o auxílio em uma poupança 
digital, acessível pelo aplica-
tivo Caixa Tem. Pelo progra-
ma é possível fazer compras 
online em estabelecimentos 
autorizados e pagar boletos.

O saque em dinheiro 
do benefício, em uma agên-

cia do banco, é autorizado 
posteriormente, conforme 
calendário definido pelo go-
verno, considerando o mês 
de nascimento do benefici-
ário. As transferências para 
outros bancos ou para contas 
na própria Caixa seguem o 
mesmo calendário de saque. 
Nesse caso, os recursos são 
transferidos automaticamen-
te para as contas indicadas 
pelo beneficiário.

O crédito para os bene-
ficiários nascidos em agosto 
faz parte do Ciclo 1 de pa-
gamentos do auxílio emer-
gencial. Os saques e transfe-
rências estarão liberados no 
dia 1º de setembro para os 
beneficiários que receberam 
o crédito na poupança social 
hoje.

No ciclo 1, o crédito na 
poupança social da Caixa está 
agendado para o período de 
22 de julho a 26 de agosto, 
conforme o mês de nasci-
mento. Os saques e transfe-
rências estão sendo feitos de 
25 de julho a 17 de setembro.

AGRONEGÓCIO 

Exportações cresceram 42% em relação a julho/2019 

Exportações batem recorde histórico
DA REPORTAGEM

Os números de expor-
tações de carne bovina em 
Mato Grosso são um termô-
metro que demonstra que o 
estado e os pecuaristas estão 
trabalhando para ampliar 
cada vez mais mercados. De 
acordo com o Observató-
rio do Desenvolvimento da 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico 
(Sedec), em julho de 2020 
foram exportados US$ 153,53 
milhões, incremento de 
42,3% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, um re-
corde histórico.

O Estado também se 
destaca como exportador de 
carne bovina do Brasil, so-
mando US$ 911,33 milhões – 
21,9% do total exportado pelo 
país no acumulado de 2020, 
entre janeiro e julho.

Em volume, as exporta-
ções de carne bovina alcança-
ram 35,67 milhões de tonela-
das, também o maior volume 
para o mês de julho na série 
histórica e 35% a mais em re-
lação ao mesmo mês do ano 
anterior. Para o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co, César Miranda, o trabalho 
de casa está sendo feito.

“Os pecuaristas mato-
-grossenses trabalham de 
forma profissional e susten-
tável, ganhando a confiança 
dos mercados internacio-
nais. Plantas frigoríficas são 
habilitadas em Mato Grosso 
para exportar diretamente a 
estes mercados. O Estado dá 

o suporte para este negócio 
facilitando a logística, como 
a exemplo da GTA Eletrônica 
que o Indea MT disponibi-
lizou desde o início do ano. 
Ou seja, estamos organizados 
para cada vez mais expandir 
fronteiras”, afirma.

A participação mato-
-grossense nos números 
brasileiros também foi ex-
pressiva no mês de julho, re-
presentou 22,2% do total do 
País. 

Os números do Obser-
vatório do Desenvolvimento 
demonstram que, enquan-
to as exportações totais na-
cionais cresceram 30,2% em 
relação ao mês anterior, em 
Mato Grosso o acréscimo foi 
de 42,3%.

Para o diretor de Ope-
rações do Instituto Mato-
-grossense da Carne (Imac), 
Bruno de Jesus Andrade, esse 
acréscimo se deu basicamen-
te pelo aumento da demanda 
chinesa. “Desde o segundo 
semestre do ano passado, 
vem ocorrendo compra de 
grandes volumes de carne 
brasileira. 

A China tem um grande 
problema relacionado à peste 
suína africana que dizimou 
parte do rebanho e, por isso, 
o país começou a comprar 
mais carne suína, de frango e 
bovina do Brasil”, explica.

A China responde por 
48% das exportações brasi-
leiras, enquanto Mato Gros-
so eleva este percentual para 
59% de exportações de pro-
dutos de carne bovina.

CARNE BOVINA | Novos mercados e habilitação de plantas potencializaram as vendas externas
Foto: WenDerson araújo
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que o preço fique atrativo ao 
produtor. O Dólar perante ao 
Real também vem propor-
cionando isso”.

O preço de comercia-
lização em julho girou em 
torno de R$ 87 a saca segun-
do o Imea. Em agosto, já ul-
trapassa a casa dos R$ 90, 
conforme a região. Aumento 
decorrente da maior procura 
pelo grão. “São vários os mo-
tivos que levam o produtor a 
fazer essa negociação e tam-
bém o mercado a propor es-
ses preços ao produtor neste 
momento. A relação oferta/
demanda mundial acaba di-
tando estes preços. A China 
está comprando grandes vo-
lumes e o Brasil já está com 
o recorde de exportação con-
solidado este ano. A quebra 
de safra no ano passado nos 
Estados Unidos auxiliou para 
que o mundo comprasse 

fiança cresceu mais entre os 
empresários da indústria (8,8 
pontos) e comércio (10,2) do 
que entre o empresariado de 

serviços (3,6) e construção 
(1,7). O Índice de Situação 
Atual dos empresários subiu 
8 pontos, para 87,7 pontos, na 

prévia de agosto, enquanto o 
Índice de Expectativas Em-
presarial cresceu 4,8 pontos, 
para 90,4 pontos.

mais soja do Brasil esse ano. 
O Dólar valorizado acabou 
favorecendo e deixando nos-
so preço mais competitivo 
internacionalmente”, explica 
Durigon.

No Norte e no Médio 
Norte, as vendas da safra 
2021/22 estão mais adianta-

das. Mais de dois por cento 
da produção estimada fo-
ram negociados. O agricul-
tor Laércio Lenz, de Sorriso, 
já vendeu 5% do que espera 
colher daqui a cerca de 18 
meses. Ele vai plantar 2250 
hectares de soja na nas duas 
próximas safras.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800898100  048774421
279002701432600  017263802
279002701140000  048728371
279002900013700  005052981
279002800772500  000861250
279002700795700  000916981
279002701277200  010105241
279002701684300  025342081
279002800853800  007465382
279002700382300  949822441
279002701651300  994636011
279002700754200  832298681

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

PRADO INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, 
CNPJ n° 18.460.890/0001-80, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de SINOP/MT, a Renovação Da 
Licença de Operação (LO), para atividade: Fabricação de 
Móveis com Predominância em Madeira , localizada na 
Avenida dos Jequitibás, N: 169, Bairro Setor Industrial , 
município de SINOP-MT.

JACY DA SILVA, CNPJ: 16.836.281/0001-57, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Am-
biente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da atividade 
de: 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais 
para pintura. Endereço: Avenida Florianópolis, 145, Bair-
ro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

JOSÉ FRANCISCO DE MELO EIRELI, CNPJ 
02.448.009/0001-95, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação , para Ser-
viços de manutenção e reparação elétrica de veículos au-
tomotores, situado na Rod. BR 163, n° 313, Bairro ZI-001, 
CEP: 78.525-000,no município de Matupa – MT.

ANDREIA DE CAMARGO GARCIA MELO 00217056156. 
– AUTO PECAS E MECANICA GLOBO, CNPJ 
36.130.267/0001-40. Torna-se público que requereu jun-
to à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop o pedido das Licenças Ambientais 
Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), para a ati-
vidade 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, sito a Avenida das Si-
bipirunas, nº 5282, Jardim Primaveras, CEP 78.550-410, 
município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. 
(FACILITA MT 66 9.9971-1848).

VILCAR CHAPEAÇÃO E PINTURA  - CNPJ: 
37.711.321/0001-04 Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedi-
do de Licença Prévia de Instalação e de Operação para 
atividade de  45.20-0-01 – Serviços de manutenção e re-
paração mecânica de veículos automotores, 45.20-0-02 
– Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veí-
culos automotores, 45.20-0-03 – Serviços de manutenção 
e reparação elétrica de veículos automotores, 45.20-0-04 
– Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores, 47.32-6-00 – Comércio varejista de lubri-
fi cantes, localizado na Avenida Adolino Bedin, n° 184 no 
Bairro Jardim das Américas no município de Sorriso/MT. 
(Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro - Engenheira Agrícola e 
Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho – 066 
9 96121699)

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

Caso tenha alguma vaga ao qual se 
interessem fi quem à vontade em nos 

procurar, teremos o maior prazer 
em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o 
perfi l e são realizados das 07h30min às 
10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

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

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

www.adestec.org.br – 
e-mail: rh@adestec.org.br 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2020 TIPO 

MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 18/09/2020 às 08:00 
horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo CONCORRENCIA PUBLICA, Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ES-
GOTAMENTO SANITARIO, RECURSOS FUNASA CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO Nº 022/2020, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão ser adqui-
ridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Munici-
pal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, 
nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: li-
citacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de 
licitações.  Juína-MT, 14 de Agosto de 2020. MARCIO ANTONIO DA SILVA, 
Presidente Comissão Permanente de Licitação. Poder Executivo - JUÍNA-MT

ORDEM DE DE INICIO DE SERVIÇO
TOMADA DE PREÇO 002/2020 PROCESSO 017/2020

A Prefeitura Municipal e Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ: 
13.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa POLI ENGENHARIA E COMER-
CIO LTDA, inscrita no CNPJ: 01.379.965/0001-08, localizada na Av. nove de 
maio n° 202 – centro, na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, através do 
contrato nº 020/2020 celebrado entre as parte de acordo com a Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO 002/2020 Processo de Compra nº 017/2020 
OBJETO: : ‘’TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E INSTALAÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LABORATÓRIO, 
CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL EM ANEXO, CONVÊNIO 
851389/2017/FNS” a dar início aos serviços da obra objeto do contrato acima, 
no endereço RUA GENECI CASTANHA, N° 107, ESQUINA COM A TRAVESSA 
BURITI,QUADRA 16, CENTRO - COTRIGUAÇU/MT, CEP: 78.330-000, obede-
cendo os padrões técnicos e as exigências descritas no edital e CONTRATO 
assinada entre as partes. Cotriguaçu-MT, 14 de agosto de 2020.

MATHEUS VINICIUS VOLPATO 
CREA 045.807

CPF 024.463.101-84
JAIR KLASNER

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 

35° 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 A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50, 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 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 14 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 

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte do 
Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira, no uso de suas 
atribuições, torna público o vencedor do Pregão Presencial N.º 001/2020, 
referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Hipoclorito de Sódio Utilizado no Tratamento de Água Municipal”, a 
seguinte empresa: 1) CLORO MATO GROSSO LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 33.687.287/0001-38, localizada na Rua 
Corsino Francisco de Assis (Loteamento Manga), n.° 297, Bairro Ponte 
Nova, na Cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78.115-660, vencedora 
da presente licitação com valor total de R$ 53.000,00 (Cinquenta e Três 
Mil Reais). Ipiranga do Norte – MT, 14 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL PARA 
ATENDER NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMÍLIA DA ÁREA URBANA E NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT a Empresa MORAIS PEREIRA 
SERVIÇOS E COMERCIO MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 37.862.868/0001-00 
para o Item 01 – Medico Clinico Geral para atender a Unidade de Saúde da Família em 
Abrangência Urbana. Matupá – MT, 14 de agosto de 2020.  
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA  - Presidente Substituta da Comissão Permanente 

de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 034/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 11 de agosto de 2020 na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO E ARAME OVALADO EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: APROCAMPO – MAQUINAS, MOTORES E 
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME inscrita no CNPJ 03.362.799/0001-54 com 
valor total de R$ 10.600,00. Matupá – MT, 14 de agosto de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT torna público para 

conhecimento dos interessados que no dia 02 de setembro de 2020, as 

08:00 horas (Horário de Mato Grosso), no Anfiteatro Municipal realizar-

se-á abertura da Tomada de Preço nº 005/2020, a qual tem por objeto a 

“Contratação de empresa especializada para execução de obra de 

pavimentação asfáltica em ruas do Jardim Vitória, jardim Pioneiros, Vila 

dos Trabalhadores, Vila Esperança, e no Cemitério Municipal na Cidade 

de Marcelândia/MT”. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital 

Completo estará disponível aos interessados de 2ª a 6ª feira das 07 horas 

às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, 

localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, Centro, CEP. 78.535-000 - 

Marcelândia-MT, ou ainda no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: 

Licitações). Publique-se. Marcelândia/MT, 14 de agosto de 2020.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO - TP N° 019/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum - MT, torna público que foi erroneamente 
publicado o aviso de resultado no Diário do Estado, no dia 12.08.2020, 
Diário Oficial de Contas (TCE/MT) nos dias 12.08.2020 e 13.08.2020 e no 
Diário Oficial da União no dia 13.08.2020. Portanto onde - se - lê: 
vencedora a empresa: Item 165461, JRM CONSTRUÇÕES EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 11.922.125/0001-95 no valor de R$ 
460.069,54 ( quatrocentos e sessenta mil, sessenta e nove reais, 
cinquenta e quatro centavos ), deve - se ler:  vencedora a empresa: Item 
165461, CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 06.033.132/0001-04 no valor de R$ 459.950,15 
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais, 
quinze centavos). Nova Mutum - MT, 14 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de iluminação para utilizar na decoração de Natal   - Tipo: Menor preço 
por item - Data de Abertura: 27 de agosto de 2020. HORÁRIO: 08h30min 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.  
Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site do município 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Nova Mutum – MT, 14 de agosto de 2020.

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 14 de Agosto 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de cestas básicas para o programa de benefícios eventuais e 
refeições tipo marmitex para atender a demanda das secretarias 
municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 169863, 
224332, DENISE DE F. PAVANIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
37.221.941/0001-65 no valor de R$ 39.660,00; Itens 198327, RICARDO 
VICENTE SOHN-ME inscrita no CNPJ sob o número 08.117.493/0001-56 
no valor de R$ 95.800,00. Nova Mutum - MT, 14 de Agosto de 2020. 

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020

Pregoeiro

Ari Genézio Lafin

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 077/2020.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2020 TENDO 
COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS DEVIDAMENTE 
INSTALADOS EM PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA 
VENCEDORA AQUARELA PARQUES LTDA CNPJ/CPF Nº 
10.433.905/0001-09 ITENS VENCEDORA - 840695 - R$29.817,00, 
VALOR TOTAL R$ R$298.170,00 VALOR TOTAL GERAL R$298.170,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS 
NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
DE TECNOLOGIA E TELEFONIA E OUTROS EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA ERICA DE FATIMA GENTIL CNPJ/CPF Nº 36.656.877/0001-
82 ITENS VENCEDORA - 839148 - R$170,00, - 839143 - R$90,00, - 
839144 - R$120,00, - 839145 - R$65,00, - 839146 - R$100,00, - 839174 - 
R$35,00, - 839197 - R$350,00, - 839260 - R$615,00, - 839211 - 
R$403,00, - 839212 - R$250,00, - 840659 - R$3.490,00, - 839214 - 
R$1.430,00, - 840724 - R$8.150,00, - 839217 - R$50,00, - 840644 - 
R$2.970,00, - 839221 - R$5.000,00, - 839269 - R$1.565,00, - 840642 - 
R$1.600,00, - 840521 - R$69,50, - 839699 - R$154,00, VALOR TOTAL R$ 
R$175.498,00. EMPRESA L F COMER DE EQUIPAM DE INFORM E 
REPRESEN LTDA ME CNPJ/CPF Nº 22.328.534/0001-84 ITENS 
VENCEDORA - 840754 - R$1.300,00, - 839150 - R$658,00, - 839179 - 
R$38,99, - 839189 - R$360,00, - 840753 - R$4.080,00, - 839196 - 
R$120,00, - 839698 - R$104,40, - 839207 - R$470,00, - 839213 - 
R$4.500,00, - 839226 - R$35,00, - 840643 - R$204,00, - 839229 - 
R$169,00, - 839231 - R$748,50, - 839242 - R$188,00, VALOR TOTAL R$ 
R $ 1 6 4 . 2 9 1 , 4 2 .  E M P R E S A K R E I N  E N E R G I A S O L A R  E 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E IRELI  CNPJ /CPF  Nº 
32.826.219/0001-30 ITENS VENCEDORA - 839293 - R$95,00, - 839151 - 
R$28,00, - 839175 - R$32,80, - 839177 - R$878,00, - 840698 - 
R$1.960,00, - 839056 - R$1.073,00, - 839182 - R$32,00, - 839184 - 
R$82,00, - 839258 - R$1.250,00, - 839194 - R$44,00, - 839261 - 
R$232,90, - 839225 - R$25,00, - 839268 - R$270,00, - 839270 - 
R$309,00, - 839267 - R$290,00, - 839241 - R$79,99, VALOR TOTAL R$ 
R$76.958,72 VALOR TOTAL GERAL R$416.748,14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CANCELAMENTO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/2020

Pregoeiros

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, com base nos princípios que 
regem a administração pública, e em conformidade com a Lei de 
Licitações 8.666/93, artigo 49 e  Súmula 473 do STF, torna público o 
cancelamento do procedimento licitatório de DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N.º 039/2020, tendo como objeto o “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA E AUTORIZADA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DO FABRICANTE MERCEDES BENZ 
PARA ATENDER PERÍODO DE REVISÕES DE VEÍCULOS MODELO 
AMBULÂNCIA SPRINTER MICROÔNIBUS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO/MT., anulando 
todos os efeitos anteriores e posteriores, inclusive no que se refere a 
formalização do instrumento contratual Contrato nº 159/2020, visto que, 
não houve assinatura da empresa contratada. 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 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 077/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE 
RAFIA PARA COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DO PROGRAMA 
ECO SORRISO. FINALIDADE: a presente contratação tem como objetivo 
adquirir sacos da rafia para uso na coleta seletivo do lixo sólido das 
residências do município de Sorriso-MT, conforme projeto do Programa 
Eco Sorriso. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
CONTRATADA: REALCE EMBALAGENS DE RAFIA EIRELI, CNPJ Nº 
09.314.085/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 17.300,00 (Dezessete mil e 
trezentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

Ari Genézio Lafin

PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2020

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVES PLANEJADOS 
PARA UNIDADES DE SAUDE (PSF´s), REDE DE FRIOS (VACINAS) E 
FARMÁCIA CIDADÃ 24 HORAS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE E SANEAMENTO' CONFORME A SEGUIR EMPRESA 
PANTANAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ Nº 
25.306.981/0001-20, LOTE I VALOR R$ 51.412,50; LOTE II R$ 6.500,00; 
LOTE III R$ 10.200,00. VALOR TOTAL GERAL R$68.112,50.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros



BOTAFOGO

Kalou se declara antes da chegada 
em entrevista: “a cereja do bolo”

SÉRIE B

Com 20 jogadores do CSA contaminados, 
CBF adia jogo contra o Cuiabá

Foto: Divulgação

Foto: assCom/DouraDo

Foto: Divulgação

Kalou será apresentado hoje como novo reforço do Botafogo

CBF adiou jogo do Cuiabá contra o CSA Confira raio-x de Otero, possível reforço do Corinthians

DA REPORTAGEM

Cada dia que passa falta 
ainda menos para os bo-
tafoguenses assistirem à 
estreia de Kalou com a ca-
misa alvinegra. Não falta 
mais nenhum dia para que 
o atacante chegue ao Brasil, 
mas o marfinense já dá en-
trevistas como jogador do 
clube. Na mais recente de-
las, ao site FogãoNET, o fu-
turo camisa 8 afirmou que 
jogar no Brasil será “a cereja 
do bolo” na carreira.

“Eu escolhi jogar pelo 
Botafogo porque me mos-
traram o grande interesse 
dos torcedores. Jogar pelo 
Botafogo é uma honra para 
mim. E, neste momento 
da minha carreira, jogar 
no Brasil será ‘a cereja do 
bolo’”.

Com esposa brasileira, 
Kalou conhece algumas pa-
lavras em português e arris-
ca o idioma. Como uma das 

DA REPORTAGEM

A Confederação Brasi-
leira de Futebol comunicou 
que a partida entre CSA e 
Cuiabá, válida pela 3ª rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro 2020, que seria re-
alizada neste sábado (15), no 
Estádio Rei Pelé, em Maceió, 
foi adiada em virtude dos re-
sultados dos testes realizados 
no elenco do CSA, que cons-
tataram, em prova e contra-
prova, a contaminação pelo 
novo coronavírus de 20 jo-
gadores dentre os 31 inscri-
tos na competição. A viagem 
do Cuiabá para a cidade ala-
goana foi cancelada.

Com isso, a delegação do 
Cuiabá, que está em Minas 
Gerais, onde venceu o Amé-
rica na terça (11), retorna hoje 
à capital mato-grossense 
para continuar a preparação 
para enfrentar o Confiança/
SE, na terça (18), às 20h, na 
Arena Pantanal. Oportuna-
mente, a Diretoria de Com-
petições da CBF informará a 
nova data para realização da 
partida.

principais motivações para 
jogar no Botafogo está o 
fato de “jogar bonito”. “Mi-
nha motivação é jogar fu-
tebol, um bom futebol, ou, 

DA REPORTAGEM

Na busca de reforçar o 
elenco de Tiago Nunes, o 
Corinthians tenta a con-
tratação do meia-atacante 
Otero, do Atlético/MG. 
Com a equipe ainda mos-
trando irregularidade, 
principalmente no setor de 
meio-campo, o venezue-
lano pode aparecer como 
alternativa. A bola parada é 
a principal arma, junto com 
sua versatilidade. O mau 
momento e os problemas 
extracampo, entretanto, jo-
gam contra.

A passagem de Otero no 
Galo é marcada por altos e 
baixos. Ele foi contratado 
em 2016, junto ao Huachi-
pato, do Chile, inicialmente 
por empréstimo. O desem-
penho na primeira tempo-
rada agradou, e a diretoria 
atleticana comprou em de-
finitivo 50% direitos do jo-
gador. Até aqui, são 135 jo-
gos pelo time mineiro, com 
26 gols marcados.

Depois de uma tem-
porada e meia vestindo as 
cores alvinegras, chegou a 
ser emprestado, para o Al-
-Wehda, que era coman-
dado pelo ex-corintiano 
Fábio Carille, no segundo 
semestre de 2018. Depois 
de um ano no time árabe, o 
meia retornou ao Galo em 
julho de 2019. Seu contrato 
foi renovado até 2021, com 
considerável aumento sala-
rial, mas não parece estar 
nos planos de Jorge Sam-

CORINTHIANS

Otero: versatilidade, 
bola parada e muitas 
polêmicas

paoli.
A principal qualidade de 

Otero aparece nas bolas pa-
radas, principalmente nas 
cobranças de falta. Seja de 
longa distância, ou da en-
trada da área, quando ele 
vai pra bola é perigo para 
o goleiro adversário. Foi a 
partir deste fundamento 
que saíram oito dos 26 gols 
anotados pelo meia na pas-
sagem pelo Galo.

Em campo, Otero atua 
como meia-armador, mas 
se destaca pela versatilida-
de. Com 1,65m, tem bom 
arranque e velocidade, ca-
racterísticas que o creden-
ciam também a jogar aber-
to, tanto pela direita como 
pela esquerda.

Um fator que joga con-
tra são os problemas extra-
campo. No Galo, Cazares 
é quem geralmente mais 
causa dor de cabeça para a 
diretoria, mas Otero tam-
bém já teve seus problemas. 
O mais recente deles, inclu-
sive, junto com o equato-
riano, em maio deste ano. 
O país já encarava a dura 
realidade da pandemia da 
covid-19, e o futebol bra-
sileiro já estava paralisado. 
Mesmo assim, o venezuela-
no foi gravado, junto com 
Cazares, disputando uma 
pelada em uma quadra de 
society, furando o isola-
mento social. As imagens 
foram transmitidas ao vivo 
em uma rede social, e a si-
tuação repercutiu negativa-
mente.
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Atacante Fred: da volta 
midiática aos problemas físicos
DA REPORTAGEM

O retorno do ídolo 
Fred ao Fluminense não 
demorou a dar resultados 
para o clube fora de campo: 
vendas de camisas, aumen-
to do número de sócios-
-torcedores, ações de ma-
rketing... Mas dentro das 
quatro linhas a volta do ca-
misa 9 não tem sido como 
ele esperava. Até agora, um 
mês e meio depois de sua 
estreia, ele disputou apenas 
cinco jogos e não marcou 
nenhum gol.  A seca do jo-
gador, 36 anos, acompanha 
uma sequência de proble-
mas físicos. Tudo começou 
com dores no pé direito, às 
vésperas da final da Taça 
Rio. Vetado pelo departa-
mento médico, Fred ficou 
fora da decisão e vibrou à 
distância com o primei-
ro título do Flu desde seu 
retorno.Reclamando de 
tontura, o camisa 9 desco-
briu na mesma semana um 
problema no olho esquer-
do e precisou passar por 
cirurgia para corrigir uma 
diplopia (visão dupla). O 
procedimento foi realizado 
por um médico de fora do 
clube, mas a diretoria tam-
bém chegou a consultar ou-
tros dois especialistas. Com 
um período de repouso de 
20 dias sem poder cabece-

ar, ele desfalcou o time por 
mais quatro jogos: as duas 
finais do Campeonato Ca-
rioca e os dois amistosos 
contra o Botafogo. Fred 
voltou a jogar na estreia do 
time no Brasileirão, ao en-
trar no segundo tempo da 
derrota para o Grêmio. Na 
partida seguinte, quando 
recuperou a condição de 
titular, sentiu a coxa direita 
no empate com o Palmei-
ras. Na última quinta-feira, 
o exame detectou lesão no 
músculo, e o camisa 9 no-
vamente desfalcará a equi-
pe por mais tempo. O clube 
não divulga prazo de re-
cuperação, mas o ge apu-
rou que a tendência é ele 
ficar cerca de 15 dias fora 
de combate.Com a camisa 
tricolor, por enquanto, fo-
ram 281 minutos e só três 
finalizações neste retorno 
às Laranjeiras. Muito pouco 
pelo que a torcida também 
esperava. O ídolo tem apa-
recido mais fora de campo. 
Não só alavancando os nú-
meros do programa sócio-
-torcedor, mas também 
em ações sociais, como nas 
doações de cestas básicas, 
ou em atividades físicas em 
momentos de lazer, como 
no tour solidário de bici-
cleta de Belo Horizonte ao 
Rio de Janeiro e no futevô-

Foto: luCas merçon

Fred jogou 281 minutos desde seu retorno ao Flu e ainda não marcou gols 

FLUMINENSE | Seja de garoto-propaganda ou no lazer, camisa 9 tem aparecido mais fora do que dentro de campo

lei em dia de folga. O que 
tem levado alguns torcedo-
res a associarem aos pro-
blemas físicos.Em ambas 
as atividades, Fred estava 
acompanhado de Jefferson 
Souza, o Chico, que era seu 
preparador físico pessoal 
e que também foi contra-
tado pelo Fluminense no 
retorno do centroavante. 
A presença do profissional 
por si só indica que houve 
anuência do clube e, por-
tanto, o camisa 9 estaria se 
cuidando. O ge tentou con-
tato com o preparador para 
questionar se a prática teve 
alguma influência na atual 
lesão e não obteve retorno 
até o momento da publi-
cação desta matéria.A volta 
de Fred ao Fluminense, por 
enquanto, é discreta apenas 
dentro de campo, mas está 
longe de abalar o prestígio 
do atacante internamente. 
Além de ótimo relaciona-
mento com o grupo, o cen-
troavante tem a confiança 
da comissão técnica e dire-
toria. Após o empate com o 
Palmeiras, inclusive, Odair 
destacou a importância do 
atleta mesmo quando ele 
não está em campo.“É um 
grande jogador e vai nos 
ajudar muito. Sempre fri-
sei. Valorizo o grupo. É um 
excepcional jogador. Quan-

do iniciar, vai nos ajudar. 
Quando não iniciar, tam-
bém, porque é um líder, um 
cara experiente. Mas a ideia 
é que quando ele estiver 
recuperado, o mais breve 
possível, possa nos ajudar 
dentro do campo”, elogiou 
o treinador.Contratado no 
fim de maio, Fred assinou 

com o Fluminense até ju-
lho de 2022. No novo vín-
culo, o atacante terá remu-
neração fixa em torno de 
R$ 400 mil, um adicional 
para utilização de imagem 
e percentual variável que 
englobará linha de produ-
tos, Sócio Futebol, patro-
cínios exclusivos, venda de 

camisas e outros projetos 
de marketing. Mas ele ain-
da não recebeu esses valo-
res, pois combinou com a 
direção de ganhar dois sa-
lários mínimos enquanto o 
Brasileiro não começasse. 
O campeonato se iniciou 
em agosto, mês que vence 
só em setembro.

como se diz no Brasil: jogar 
bonito. 

Eu procuro jogar com 
alegria em um grande clu-
be, com uma grande torci-

da e eu realmente espero 
que a gente consiga fazer 
alguma coisa juntos, por-
que meu principal objetivo 
é jogar aí no Botafogo”.
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COMBATE A INCÊNDIOS

Emprego de presos como brigadistas
será ampliado para outras cidades

SINOP

TJ confirma futura 
instalação do Fórum 
no Aquarela das Artes

ESTRADA DA GUIA

Fogo na MT-010 atingiu chácara de Júlio Campos

DA REPORTAGEM

O Sistema Peniten-
ciário e o Corpo de Bom-
beiros articulam para am-
pliar a parceria no uso da 
mão-de-obra dos presos 
como brigadistas, para que 
eles auxiliem no combate 
às queimadas urbanas em 
Mato Grosso. Em uma ini-
ciativa inédita no país, re-
cuperandos do Complexo 
Penitenciário Ahmenon Le-
mos Dantas, localizado em 
Várzea Grande, passaram 
por dois dias de capacita-
ção para começarem nesta 
sexta (14) a combater o fogo 
na área urbana de Poconé. 
A iniciativa partiu da juíza 
de Poconé que, diante do 
agravamento da situação no 
Pantanal, firmou a parceria 
junto a Vara de Execução 
Penal e a Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública, 
por meio da Adjunta de Ad-
ministração Penitenciária. 
Contudo, com a chegada de 
bombeiros do Mato Grosso 
do Sul e as Forças Armadas 
na força-tarefa da Operação 
Pantanal 2, a mão de obra 

SÓ NOTÍCIAS

O Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJ-MT) man-
tém entre os projetos priori-
tários a construção do novo 
Fórum de Sinop, no bairro 
planejado Aquarela das Ar-
tes, que voltará a ser tratada 
em breve. 

Está mantido convênio 
para a prefeitura fazer a lici-
tação que definirá a emprei-
teira que construirá a futura 
sede. A projeção é investir R$ 
41,6 milhões, do orçamento 
do tribunal, a ser repassado 
para a prefeitura. 

Na última terça, ao di-
vulgar balanço das obras em 
andamento, o tribunal expôs 
que realocou “seu orçamen-

DA REPORTAGEM

 
O ex-governador Júlio 

Campos relatou que uma 
chácara de sua proprieda-
de, localizada às margens 
da Rodovia Helder Candia 
(MT-010), a Estrada da Guia, 
foi atingida pelo incêndio de 
grandes proporções que teve 
início na manhã da última 
quarta (12).

A propriedade está lo-
calizada nas proximidades 
do Condomínio Brasil Beach 
e foi adquirida pelo demo-
crata no ano de 1977. Segun-
do Campos, o caseiro, que 
mora na chácara, e sua espo-
sa tiveram que sair às pressas 
do local.

“Ali tem uma chácara, 
um pequeno curral. O ca-
seiro e a esposa saíram cor-
rendo. Eles têm uma van de 
transporte escolar que esta-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A comemoração da 16ª 
edição do Dia Nacional do 
Campo Limpo, em 18 de 
agosto, será adaptada ao atu-
al momento. Com o tema 
“Celebrar conquistas e mul-
tiplicar solidariedade”, o 
evento terá atividades virtu-
ais e a promoção de doações 
de cestas básicas, que vão en-
volver 97 unidades de rece-
bimento de todo o país.

A mobilização do Siste-
ma Campo Limpo (progra-
ma de logística reversa de 
embalagens vazias e sobras 
pós-consumo de defensivos 
agrícolas) deve resultar na 
doação de 9 mil cestas bá-
sicas, equivalente a 140 to-
neladas de alimentos, para 
ajudar a quem precisa neste 
momento. 

Em Sinop, a unidade de 
recebimento, gerenciada 
pelo Conselho Estadual de 
Associações de Revendas de 
Produtos Agropecuários (Ce-
arpa) de Sinop, vai destinar 
40 cestas básicas com o apoio 
das entidades Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) e Associação dos 
Criadores do Norte de Mato 
Grosso (Acrinorte).

Este ano, as atividades 
presenciais serão substitu-
ídas por iniciativas virtuais 
e por ações solidárias nas 
diversas localidades. O Ins-
tituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias 
(inpEV), entidade gestora do 
Sistema Campo Limpo, e 
as associações de revendas 

realizaram parcerias com 
instituições para promover 
doações de cestas básicas e 
outros itens.

“O Sistema vai mobilizar 
a comunidade para celebrar 
a data praticando o bem. 
Ao mesmo tempo em que 
reconhecemos o empenho 
de todos que mantiveram o 
Sistema funcionando com 
segurança e eficiência, reafir-
mamos nosso compromisso 
com a construção de uma 
sociedade melhor”, destaca o 
diretor-presidente do inpEV, 
João Cesar Rando.

As ações de solidarieda-
de serão divulgadas nas re-
des sociais do inpEV, assim 
como um tour virtual por 
uma unidade de recebimen-
to (uma vez que não haverá 
comemorações nas centrais), 
uma esquete teatral gravada, 
direcionada para alunos do 
Ensino Fundamental e di-
versas outras atividades que 
celebram os resultados do 
Sistema Campo Limpo este 
ano. No dia 18, como evento 
oficial de celebração da data, 
o Canal Terra Viva vai exibir 
o programa Agro 360 Espe-
cial Dia Nacional do Campo 
Limpo, às 13h. Com a par-
ticipação de representantes 
de elos da cadeia agrícolas 
e convidados, o programa 
mostrará várias ações de 
solidariedade que estarão 
acontecendo em todo o país.

DIA NACIONAL
O Dia Nacional do Cam-

po Limpo foi instituído no 
calendário brasileiro em 18 
de agosto, por meio da Lei 

Foto: Divulgação

Foto: Mayke toscano

Foto: assessoria

Sinop participará das comemorações do dia nacional

Incêndio teve início na manhã da última quarta

Nova sede será no bairro planejado

Aula prática de combate aos incêndios para os reeducandos

Sinop comemora Dia Nacional do 
Campo Limpo com solidariedade
AÇÕES | Unidade de recebimento promove doações de cestas básicas para ajudar quem precisa

va estacionada lá e a usaram 
para fugir do fogo. Deu tem-
po de sair. 

A casa pegou um pouco 
de fogo, mas os bombeiros 
atuaram rapidamente, até 
com helicópteros”, disse o 
ex-governador.

Ainda segundo Júlio, o 
fogo por pouco não atingiu 
uma escola de propriedade 
de sua filha, que também fica 
próxima à rodovia, e uma 
empresa de asfalto. “Pode-
ria ser uma tragédia ainda 
maior, porque nessa empre-
sa tem um depósito de com-
bustível”, disse.

Com enormes labare-
das, o incêndio de grandes 
proporções teve início na 
manhã de quarta-feira e des-
truiu grande parte da vegeta-
ção às margens da rodovia. 
Um helicóptero do Centro 
Integrado de Operações Aé-

dos presos brigadistas será 
utilizada na área urbana da 
cidade. Os recuperandos 
são todos voluntários e be-
neficiados com a remição 
da pena, ou seja, a cada três 
dias trabalhados, é um dia a 
menos na pena. Os presos 
são acompanhados pelos 
policiais penais e seleciona-

to (no final do ano passado) 
para outras demandas ur-
gentes. Contudo, o interesse 
em entregar um novo fórum 
à população sinopense per-
siste e voltará a ser debatido”, 
garante.

A área para o futuro fó-
rum tem 40 mil m², já se en-
contra escriturado em nome 
do TJ. Não foi feita estimati-
va de quando deve ocorrer 
lançamento da licitação. 

O fórum atual, no cen-
tro, já é pequeno para com-
portar a estrutura. São, atu-
almente, 12 varas e não há 
mais espaço para ampliação. 
Com a construção do novo, 
devem ser implantadas mais 
6 varas, com mais magistra-
dos e servidores.

reas (Ciopaer) usou a água da 
piscina do condomínio Bra-
sil Beach para tentar conter 
as chamas. O Corpo de Bom-
beiros informou que a aero-

nave foi acionada para dar 
apoio à ação, já que o fogo 
estava se alastrando muito 
rápido, devido ao vento, à 
densidade da mata e à seca.

Federal 11.657 de 16 de abril 
de 2008. Desde então, cerca 
de um milhão de pessoas, de 
todo o país, já participaram 

das comemorações.
A celebração da data é 

realizada pelas unidades de 
recebimento de embalagens 

vazias, com apoio do inpEV, 
seus associados fabricantes 
de defensivos agrícolas, en-
tidades representativas do 

dos pela direção e por uma 
equipe psicossocial, confor-
me o perfil. Eles saem da 
unidade com tornozeleira 
eletrônica.

“Essa parceria deve ser 
ampliada não só na região 
metropolitana, mas expan-
dir para Sinop e Barra do 
Garças, por exemplo. Nós 

setor, organizações públicas 
(governo municipal e esta-
dual) e privadas, além de ou-
tros apoiadores locais.

temos essa disponibilida-
de de estar trabalhando em 
prol da sociedade, essas pes-
soas que estão privadas de 
liberdade. Vamos conversar 
sobre essa demanda com o 
Poder Judiciário também”, 
destacou o secretário adjun-
to de Administração Peni-
tenciária, Emanoel Flores.
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EM TEMPOS DE COVID-19, A MÁSCARA É 

FUNDAMENTAL PARA DIMINUIR A 

DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. A ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

APROVOU A LEI 303/2020, QUE TORNA O 

USO DESTA ALIADA INDISPENSÁVEL PARA 

PROTEGER A SUA SAÚDE E A DE QUEM 

ESTÁ PRÓXIMO. ESSA AÇÃO FAZ PARTE DO 

PACOTE DE MEDIDAS APROVADAS PELO 

PARLAMENTO ESTADUAL PARA COMBATER 

A PANDEMIA E MINIMIZAR OS IMPACTOS 

NA VIDA DA POPULAÇÃO. 

O SEU USO 
É INDIVIDUAL. 
A PROTEÇÃO 
É PARA 
TODOS. 

MÁSCARA

SAIBA MAIS EM: AL.MT.GOV.BR


