
INTER

A semana começou com uma notícia digna de abalar os planos do Inter 
para a sequência de 2020. Paolo Guerrero rompeu o ligamento cruzado do 
joelho direito e não atua mais na temporada.            Página -6

LOGÍSTICA 

Parlamentares 
debatem ferrovia em MT

Na oportunidade, os senadores protocolaram o Ofício 
347/2020 - Senado Federal - sugerindo a aprovação do projeto de 
emenda constitucional para adequar a disciplina sobre prestação de 
serviços públicos e a aprovação de um projeto de lei complementar 
que disponha sobre o Sistema Estadual e Viação e o Subsistema Fer-
roviário de Mato Grosso e sobre os regimes de exploração dos servi-
ços de transporte rodoviário de cargas e de passageiros.      Página - 3
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FaBliCio RoDRiguES / alMT

84% dos brasileiros, entrevistados pelo Ibope e pela Abraceel, 
consideram a energia elétrica cara ou muito cara. Para a Abra-
ceel, o valor pago pelos consumidores tem se tornado mais 
evidente nas despesas das famílias.                                     Página -7

HAJA GRANA

Energia é cara ou muito cara
para 84% dos brasileiros

Milho de
2022 é
vendido
por R$ 35
A demanda aquecida pelo 
milho tem provocado situações 
inéditas no mercado do grão. 
Em Mato Grosso, os agricultores 
terminaram a colheita desta 
safra e já negociam a produção 
das duas próximas temporadas. 
Até o milho que só vai ser plan-
tado e colhido em 2022 já está 
sendo vendido.               Página -4
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O país parece próximo de reafirmar ou abandonar 
uma escolha crucial. Enquanto sua dívida dispara com as 
providências essenciais para mitigar o impacto da pande-
mia, o governo flerta com a ruptura do teto para os gastos 
públicos inscrito na Constituição.

Ao minar a credibilidade da principal referência de 
controle das contas públicas, o presidente Jair Bolsonaro 
pensa menos no país e mais em sua reeleição —e, até nisso, 
de forma equivocada.

Na última semana, apesar das juras de fidelidade ao 
ministro Paulo Guedes, da Economia, deu voz à ala dita 
desenvolvimentista do governo, apontando a necessidade 
de investimentos. Apelou até ao patriotismo dos mercados, 
sempre o último recurso dos gastadores. O presidente re-
vela má compreensão do impacto da emenda constitucio-
nal 95, que restringiu a expansão das despesas federais à 
variação da inflação até 2026.

A regra teve impacto positivo na economia. Ao sinali-
zar um ajuste orçamentário de longo prazo, que depende-
ria também de outras reformas, viabilizou uma queda re-
corde dos juros e dos custos de rolagem da dívida pública.

O objetivo do dispositivo vai muito além disso, po-
rém. O teto acaba por impor ao Congresso um debate mais 
sério sobre prioridades, em vez da distribuição de benes-
ses sem qualquer controle, bancadas pela coletividade com 
impostos crescentes ou endividamento.

Abandonar o limite, sem mais, elevará juros e trará 
instabilidade financeira. Abrirá, de imediato, a corrida por 
mais benefícios a grupos de interesse e ao topo da pirâ-
mide de renda, a começar pelos salários da elite do fun-
cionalismo. O engano mais flagrante está em crer que é 
o mecanismo constitucional o obstáculo ao aumento de 
dispêndios mais ou menos virtuosos. A barreira real, infe-
lizmente, é o patamar insustentável do déficit e da dívida 
do Estado.

Ao contrário do que prega a retórica demagógica, o 
teto pode ser instrumento para dar voz aos mais pobres. 
Foi antes de sua vigência, afinal, que a desigualdade de 
acesso ao Orçamento foi formatada.

Bolsonaro disse que o teto está fixo, mas o piso cres-
ce continuamente, o que é verdadeiro. A receita correta, 
então, consiste em estabilizar o piso por meio de reformas 
que contenham o crescimento das despesas obrigatórias. A 
proposta de emenda constitucional 186, em tramitação no 
Congresso, prevê, em caso de descontrole fiscal, cortes de 
até 25% na jornada e nos salários dos servidores e redução 
progressiva de subsídios, entre outros ajustes. O debate so-
bre o Orçamento de 2021 neste segundo semestre eviden-
ciará o caminho que será trilhado —erodir as paredes que 
sustentam o teto ou abraçar reformas que de fato levarão o 
país a uma posição de maior segurança, com crescimento 
e justiça social.

Editorial

Em defesa do teto

Ranking dos Políticos - Facebook

CONTRA
FÁVARO
Além de dar 72 horas para que o senador 

Carlos Fávaro se explique sobre disparos de 
mensagens em massa pelo WhatsApp, o juiz 
do TRE Jackson Coutinho também cobra 
informações de operadoras de telefonia. A 
legislação proíbe a propaganda por meio de 
contratação de disparos em massa de men-
sagem. Na decisão que deu em uma ação de 
produção antecipada de provas, o magistrado 
determinou que as operadoras Tim, Claro, Oi 
e Vivo sejam notificadas. Coutinho quer sa-
ber a quem pertencem os dois terminais ce-
lulares que enviaram as mensagens.

CANDIDATURA
O policial rodoviário federal Arthur No-

gueira requereu sua licença do cargo a fim de 
pleitear uma candidatura à Prefeitura de Cuia-
bá, na eleição deste ano. Em publicação nas re-
des sociais, ele disse que, se candidato, tem a 
consciência de que enfrentará “políticos caras 
de pau”. “O partido avaliará, até a convenção, se 
enfrentaremos com o bom debate de políticas 
públicas os políticos profissionalizados na arte 
de se eleger com falsas promessas. É preciso 
acreditar em mudanças, mesmo consciente de 
que ocorrem lentamente”, disse.

LUTO NA AL
O assistente administrativo Esmeraldo Ri-

beiro, 37 anos, morreu em decorrência da Co-
vid-19. Ele era assessor do deputado estadual 
Allan Kardec. Esmeraldo estava internado 
desde o início deste mês por complicações em 
decorrência da doença. “Meus profundos sen-
timentos a todos os familiares, companheiros 
de trabalho e amigos. Triste partida de um jo-
vem trabalhador, que sempre cumpriu as suas 
atribuições profissionais e familiares com 
excelência e dedicação. Descanse em paz Es-
meraldo, e obrigado por tudo”, disse Kardec no 
Facebook.

Crédito: Portal Sorriso
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“A PEC 186 prevê cortes de até 25% na jornada e 
nos salários dos servidores e redução progressiva 
de subsídios, entre outros ajustes

Dizem que tudo tem o tempo certo, e a hora 
certa para acontecer

“
A palavra divórcio vem do latim - divortium 

– separação, derivada de divertere, que signifi-
ca, tomar caminhos opostos, afastar-se”. Outro 
significado para o divórcio é aquela que aparece 
na expressão - divortium aquarum – que signi-
fica, “separação de águas”, que é a linha a partir 
da qual as águas correntes tomam caminhos 
diferentes. Dizem que tudo tem o tempo cer-
to, e a hora certa para acontecer.  Quem ainda 
não ouviu aquele velho conselho, “talvez ainda 
não seja a hora certa”. Espera mais um pouco, 
ou seja, dá mais um tempo. E qual é hora cer-
ta? A vida está paulatinamente me mostrando 
que quem faz a hora, é o próprio ser. Digo isso 
porque, ninguém sabe, na verdade, quando é a 
hora certa, pois, pode ser a qualquer hora. O que 
parece mais assertivo, é que a hora é agora, pois, 
hoje não é amanhã. Mas, se você não fizer não 
saberá se àquela hora era a hora. Afinal, sobre o 
que eu vou falar? Do divórcio, todavia, não, ne-
cessariamente, no contexto da separação de um 
casal, de uma certa maneira, também.

Tudo é temporário, a vida que vivemos, o tra-
balho que temos, os amores que vivemos, e essa 
temporariedade, tem que ser levada muito a sé-
rio, justamente, por causa da brevidade que te-
mos para poder construir à nossa história, vez 
que a vida é uma - tábula rasa - um livro com-
posto por páginas em branco, e tudo o que lá é 
escrito, é de sua única e exclusiva responsabili-
dade, e consequentemente, de suma importân-
cia para o seu crescimento pessoal e espiritual.

Até por isso, não se pode escrever a lápis, vi-
sando apagar caso não dê certo! Não tem como 
apagar e reescrever, partindo daquele ponto que 
bifurcou lá atrás, que deu errado, por exemplo. 
Encruzilhadas! É isso o que temos na vida, di-
versas delas. As encruzilhadas nos perseguem, 
vez que elas nos obrigam a escolher todos os 
dias, pois, nos apresentam os pontos críticos 
daquilo que precisam ser alterado, ou seja, mu-
tatis mutandis. Temos que fazer às nossas esco-
lhas, “sair de cima do muro”.

Vez que não dá para levar à vida sempre na 
instabilidade, indecisão e dúvidas. A dúvida faz 
parte do nosso processo de vida, mas, ela não 

pode ser determinante, pois, senão não amadu-
recemos. É tomar a decisão que te faz alavancar 
dado que você terá que entrar em ação para im-
plementar/modificar o teor daquilo que propôs 
alterar, pois, uma ação, corresponde a uma rea-
ção. Mas, qual decisão?

Qualquer que seja, que o retire da zona de 
conforto. Todos temos uma capacidade salutar 
de aprender, de conviver com o novo, mas, para o 
novo se sentir pertencente, os velhos hábitos de-
vem ser enviados para a caixa da lixeira. Como 
disse o filósofo, Clóvis de Barros Filho, “pra trás 
nem pra pegar impulso”.

É certo que muitas decisões nos deixam de 
coração partido. Quem nunca? Mas, mesmo as-
sim é necessário, afinal, Deus te fecha uma por-
ta, mas, te abre uma janela, com uma varanda 
de frente para o mar. Essa frase não é minha, e 
não fui verificar, mas salvo engano, já a citei em 
outros devaneios textuais de minha autoria, em 
razão dela me trazer coragem, inspiração e ação.

Como disse o poeta Mizuta Masahide, “mi-
nha casa se incendiou. Agora nada mais oculta, 
a visão da lua”. Nem todo reconstruir pode ser 
perfeito, mas não tenha dúvidas, de que foi ne-
cessário o enfrentamento, mesmo que com des-
contentamento, à frente, te fez gente, livre e refei-
to, para recomeçar àquilo que se propôs mudar. O 
seu livro está sendo escrito, por um contador de 
história, muito bom, você! Ou você não é um bom 
protagonista? É um coadjuvante?

Aqui é um ponto de autorreflexão, vez que 
não dá para construirmos à nossa história, e to-
mar as decisões de mudanças, pisando em ovos 
o tempo todo, tendo em vista que esse comporta-
mento enfraquece todo o sistema mental, e cria 
medos. Portanto, divorcie-se, daquilo que não te 
faz bem! Não interessa o que quer que seja, um 
trabalho estagnado, um casamento falido, um 
noivado capenga, a profissão que não te faz feliz, 
‘um namora de mentirinha’, um corpo que não te 
agrada, àquela amizade tóxica, os relacionamen-
tos violentos, às sociedades improdutivas, etc.  
Não nos sabotemos diante daquilo que não nos 
faz bem.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA

O divórcio

Simples e funcional
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vação passa apenas por edições extre-
mamente básicas, colocando textos e 
cortando o início e o fim da gravação, 
afinal, eu gravo a mim mesmo e fica, 

então, registrado 
o movimento de 
ativar e desativar 
a câmera.

Sim, eu mes-
mo faço minhas 
gravações. Deixo o 
celular em um tri-
pé ou mesmo se-
guro na mão, de-
pendendo do caso, 
mando gravar e 

faço a “mágica”. Tudo de forma simples 
e bastante funcional, contando com os 
recursos que a tecnologia oferece e com 
a vontade de fazer acontecer.

Eu sei que se fosse feito um inves-
timento no que diz respeito à gravação 
e edição os resultados seriam mais “bo-
nitos”, mas, com toda a certeza, não se-
riam tão convenientes e espontâneos.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Gravar a si mesmo dá uma liberdade que não se consegue de 
outra forma. Você escolhe o que, como e quando gravar, e os 
conteúdos vão surgindo da forma mais natural possível. Isso 
aproxima o público e traz ideia de simplicidade, algo muito 
bem visto em tempos onde o status é prioridade para muitos.
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Muita gente não sabe, mas eu tenho 
alguns canais de vídeo pela internet 
afora, compartilhando conhecimento, 
mesmo em meio à correria. Sempre gos-
tei de fazer isso e 
a internet, incon-
testavelmente, 
é a forma mais 
“simples” de atin-
gir pessoas do 
mundo todo. Al-
guns anos atrás 
me empenhei em 
um projeto pare-
cido e meus víde-
os estavam circu-
lando pelos cinco continentes, porém, 
por falta de tempo, resolvi parar. Fim 
do ano passado resolvi retomar a ideia 
e hoje estamos colhendo bons frutos do 
empenho em nossas publicações.

Muita gente me pergunta o traba-
lho e os custos envolvidos na produção, 
afinal você precisa, teoricamente, de al-
guém que cuide do processo de grava-
ção e edição. 

E é justamente nessa hora que eu 
busco a simplicidade: em meu primei-
ro projeto gravava com uma câmera de 
mão, hoje uso meu celular. O “básico”, 
para se ter boa qualidade, é contar com 
um microfone, mesmo que simples, 
pois o áudio ruim prejudica (e muito) 
quem está assistindo. Fora isso a gra-

GISELE NASCIMENTO

Uma carga de algodão pegou fogo em Sorriso após encostar em fio 
de alta tensão. O incêndio foi registrado na segunda (17). De acordo com 
o capitão BM Moura, a ocorrência se deu na carga de algodão de um dos 
caminhões que estavam sendo escoltados pela PRF, o qual pegou fogo 
após se chocar com a fiação da rede elétrica de alta tensão. A própria PRF 
acionou o Corpo de Bombeiros que atuou com os militares e brigadistas, 
bem como a auto bomba tanque e a Unidade de Resgate.
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), abriu processo lici-
tatório para contratação de 
empresa de engenharia para 
execução da pavimentação 
da MT-100, nos municípios 
de Araguainha e Ponte Bran-
ca, na região Araguaia em 
Mato Grosso.

A pavimentação será reali-
zada em um trecho de 29,3 
quilômetros entre Araguai-
nha e Ponte Branca e outros 
20 quilômetros do entronca-
mento da MT-463, em Ponte 
Branca, até o acesso ao mu-
nicípio de Ribeirãozinho. 

Ao todo, serão asfaltados 
49,3 quilômetros da MT-100, 
remanescentes de obras já 
executadas em 2013, que não 
foram totalmente concluídas 
e estão sendo retomadas pelo 
Governo de Mato Grosso. O 
orçamento estimado para as 
obras é de R$ 72 milhões.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira, a MT-100 é consi-
derada umas das principais 
rodovias estruturantes no 
Araguaia. Isso porque inter-
liga ao menos 10 municípios 
entre a região da rodovia fe-
deral BR-158 e a da BR-364.

Além disso, permite o es-

ARAGUAINHA E PONTE BRANCA | o Governo de Mato Grosso está licitando a realização de obras em 112 
quilômetros da MT-100

Rodovia MT-100 ainda sofre com a falta de pavimentação

NOVO IMPOSTO

Maia diz ser atuará 
contra a  criação de 
imposto cumulativo 

“Precisamos definir o que é um imposto digital” 

Contorno rodoviário em Juscimeira foi concluído este mês 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), disse 
hoje (18) que atuará contra 
a criação de um novo im-
posto no Brasil, no forma-
to em que já foi acenado 
– mas não apresentado – 
pela equipe econômica do 
governo federal como “im-
posto digital”. Segundo ele, 
“não dá para tentar resolver 
um problema criando ou-
tro problema para a socie-
dade, por meio de um im-
posto cumulativo”.

“Precisamos antes de 
tudo definir o que seria um 
imposto digital. Na verdade 
é um IVA [Imposto sobre 
Valor Agregado, que, por 
meio da reforma tributária 
seria criado com o objetivo 
de substituir e unificar im-
postos cobrados do consu-
midor]; uma tributação ex-
tra à sociedade brasileira”, 
disse Maia durante a pales-
tra online Brasil em Refor-
ma na 21ª Conferência Anu-
al Santander.

Segundo ele, seria 
bom o governo apresentar 
o quanto antes a proposta, 
de forma a comprovar que 
não se trata de uma nova 
versão de Contribuição 
Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF).

“O ministro Paulo 
Guedes [da Economia] diz 
que não é. Eu acho que é”, 
acrescentou o deputado ao 
antecipar que, confirmadas 
as expectativas de que seja 
um novo tributo cumula-
tivo, vai “trabalhar contra, 
para que ela seja inclusive 
derrotada já na CCJ [Co-

missão de Constituição e 
Justiça], para que o Brasil 
não entre nesse pesadelo 
de ficar criando imposto a 
cada crise”.  “É minha opi-
nião e o que fiz em 2007, e 
que vou continuar fazendo 
neste momento”, afirmou 
Maia.No início do mês, 
Guedes disse, durante au-
diência pública virtual da 
Comissão Mista Temporá-
ria da Reforma Tributária, 
que comparar a criação do 
imposto sobre transações 
digitais com a antiga CPMF 
é “maldade e ignorância”, 
e que a futura proposta de 
criação do imposto com o 
argumento de que a tribu-
tação não acompanhou a 
inovação tecnológica.

De acordo com Maia, 
é fácil desonerar a folha e 
criar um novo imposto. “A 
verdade é que a desone-
ração da folha feita pelo 
governo Dilma não resul-
tou em nenhum emprego 
novo. Essa é que é a verda-
de. Aumentou foi o resul-
tado das empresas. Então 
é muito fácil o empresário 
falar para reduzir o custo da 
contratação de mão de obra 
e, por meio da CPMF, a so-
ciedade pagar a conta. Isso 
está errado. A tributação do 
emprego existe no mundo 
inteiro. Ela está alocada de 
forma muito correta. O que 
está errado é que a alíquota 
no Brasil está muito alta”, 
argumentou. “A criação de 
um novo imposto é fazer 
o que fizemos no passado, 
quando tínhamos uma car-
ga tributária de 25% e fomos 
a 34% e não resolvemos o 
problema do serviço públi-
co para o cidadão”, comple-
mentou.
Foto: Najara araújo/Câmara dos deputados

Foto: assessoria dNit

Governo de MT abre licitação para 
concluir a pavimentação da MT-100 

Foto: FaBLiCio rodriGues / aLmt

LOGÍSTICA

Deputados e senadores voltam a debater
construção de ferrovia em Mato Grosso

INFRAESTRUTURA

DNIT avança nas obras de duplicação da BR-163/364

Sugestão poderá acelerar trâmites e tornar realidade o 
projeto 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legis-
lativa poderá aprovar uma 
emenda à Constituição es-
tadual para consolidar os 
trâmites necessários à cons-
trução da ferrovia que sai-
rá do Terminal Multimodal 
de Rondonópolis, passando 
por Cuiabá até Lucas do Rio 
Verde. A sugestão foi dada 
ao presidente da ALMT, 
deputado Eduardo Bote-
lho (DEM), pelos senadores 
Wellington Fagundes (PL), 
que preside a Frente Parla-
mentar Mista de Logística de 
Transportes e Armazenagem 
(Frenlog), e Jayme Campos 
(DEM).

Na oportunidade, os 
senadores protocolaram o 
Ofício 347/2020 - Senado 
Federal - sugerindo a apro-
vação do projeto de emen-
da constitucional (PEC) para 
adequar a disciplina sobre 
prestação de serviços pú-
blicos e a aprovação de um 
projeto de lei complementar 
(PLC) que disponha sobre o 
Sistema Estadual e Viação 
(SEV) e o Subsistema Ferro-
viário (SFE) de Mato Grosso 
e sobre os regimes de explo-
ração dos serviços de trans-
porte rodoviário de cargas e 

DA REPORTAGEM

Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) avança 
nas obras de duplicação da 
rodovia federal BR-163/364/
MT, na região do Distrito In-
dustrial de Cuiabá, entrada 
da capital de Mato Grosso. A 
obra é importante para me-
lhorar o trânsito de veículos, 
além de aumentar o confor-
to e a segurança aos usuá-
rios, uma vez que irá separar 
o trânsito de veículos leves e 
pesados.

Serão investidos mais 
de R$ 50 milhões no trecho 
que será duplicado. A rodo-
via também ganhará ilumi-
nação pública nova e contará 
com quatro viadutos.

O trecho do Distrito 
Industrial faz parte do cha-
mado lote 3 das obras na 
BR-163/364/MT, com 42 
quilômetros de extensão. 
Tem início no segmento em 

coamento da produção do 
agronegócio, através da con-
tinuidade da MT-100 em 
direção ao município de 
Alto Taquari, até a divisa de 
Mato Grosso do Sul. Tal rota 
é fundamental para o acesso 
ao Porto de Santos, em São 
Paulo.“Essa é uma obra que 
está paralisada desde 2013 e 
que vamos retomar graças 
ao esforço do Governo do 
Estado para valorizar toda a 
região do Araguaia. Inclusive 
já estamos com outras lici-
tações em andamento para 
pavimentação e melhorias 
da MT-100, que hoje é o cor-
redor utilizado por diversos 
produtores para o escoa-
mento da produção de todo 
o Araguaia”, disse.

Além da licitação publica-
da, o Governo do Estado já 
está com processo licitatório 
em andamento para execu-
ção dos serviços de melhora-
mento em 45,4 quilômetros 
do trecho que compreende o 
entroncamento da MT-461, 
que dá acesso a Ribeirãozi-
nho, até o entroncamento da 
MT-466, em Torixoréu.

Também está em anda-
mento a licitação para pavi-
mentação de 18 quilômetros 
que faltam para interligar os 
municípios de Torixoréu e 
Pontal do Araguaia por vias 
asfaltadas. O orçamento esti-
mado é de R$ 57,2 milhões, 

de passageiros.
“Entendemos que es-

sas duas iniciativas da As-
sembleia Legislativa são 
absolutamente relevantes 
para dotar o estado de Mato 
Grosso de infraestrutura de 
transporte no modal ferrovi-
ário para atender à crescente 
demanda pelo transporte de 
cargas, bem como para me-
lhorar as condições de mobi-
lidade da população”, diz tre-
cho do documento assinado 
pelos senadores.

João Alberto Abreu 
explicou a importância do 
empreendimento para ala-
vancar o estado. “Viemos a 
Cuiabá visitar as entidades 
para que possamos ter uma 
discussão bastante ampla 
sobre nosso projeto de ex-
tensão, que hoje está em 
Rondonópolis e temos a in-
tenção de chegar até Lucas 
do Rio Verde e Cuiabá. Te-
mos o projeto de engenha-
ria praticamente pronto e o 
processo de licenciamento 
ambiental está em andamen-
to. A companhia tem na Fer-
ronorte a concessão que vai 
até 2079. Temos um projeto 
com 100% de investimen-
to privado, com projeto de 
engenharia que traz desen-
volvimento para o estado e 

concreto da Serra de São 
Vicente e vai até o viaduto 
existente no entroncamen-
to com a Rodovia dos Imi-
grantes (BR-070/MT). Neste 
momento, as obras de dupli-
cação estão mais avançadas 
no trecho após o Sinuelo e, 
já neste mês, serão iniciados 
os trabalhos nas vias margi-
nais da rodovia. A previsão é 
de que as obras da entrada da 
capital sejam concluídas no 
fim de 2020. Contorno rodo-
viário – Neste mês de agosto, 
o DNIT concluiu a constru-
ção de contorno rodoviário 
de sete quilômetros na BR-
163/364/MT, no município 
de Juscimeira, região Sul de 
Mato Grosso.

O Governo Federal 
investiu R$ 23 milhões na 
construção do contorno, de 
pista dupla, e na execução de 
duas pontes – de 60 metros 
cada - localizadas sobre o rio 
Areias, ao longo do traçado 
do empreendimento.

Foto: - siNFra

a região de Cuiabá e Várzea 
Grande. Hoje, estamos aqui 
na Assembleia e envolve to-
das as áreas para que possa-
mos discutir qual o melhor 
para escoar toda a produção 
de Mato Grosso, inclusive a 
de Cuiabá e Várzea Grande, 
que tem oportunidade enor-
me de desenvolvimento”, 
afirmou Abreu.

Botelho salientou a im-
portância dos investimentos, 
lembrou que a ferrovia é um 
sonho da população cuiaba-
na e do Nortão. “O senador 
Wellington e o senador Jay-
me estão trazendo essa opor-
tunidade com o presidente 
da Rumo para corrermos 
atrás e tornar esse sonho re-

alidade. Isso vai ajudar mui-
to, pois diminui o custo dos 
produtos que trouxermos de 
fora, e diminui também o 
custo daqui para ser vendido 
fora. Isso sem contar as per-
das que ocorrem no trans-
porte a granel nas estradas. 
É um ganho sobre todos os 
aspectos para nós de Cuiabá, 
do Nortão e todo o estado 
de Mato Grosso”, defendeu 
Botelho. Fagundes disse que 
a bancada mato-grossense 
já fez muito para aprovar a 
renovação da malha paulista 
com o compromisso de que 
a empresa Rumo avançasse 
de Rondonópolis - Cuiabá 
até o Nortão de Mato Grosso, 
em Lucas do Rio Verde.

A obra terá um grande 
impacto social e econômico 
no Estado, uma vez que a 
BR-163/364/MT é a princi-
pal rota utilizada para o es-
coamento da produção do 
agronegócio mato-grossen-
se. A nova rota vai melhorar 
o fluxo de caminhões que 
escoam a produção de Mato 
Grosso até os portos de San-
tos (SP), de onde as cargas 
são embarcadas para o mer-

cado internacional.
O contorno de Jusci-

meira faz parte do lote 1 da 
obra de duplicação da BR-
163/364/MT. Neste trecho já 
foram concluídos 46 quilô-
metros de restauração e de 
pista dupla. Até o final deste 
ano, o DNIT espera terminar 
a obra do contorno rodovi-
ário de São Pedro da Cipa, 
com quatro metros de ex-
tensão.

sendo R$ 24,7 milhões para 
as obras de pavimentação e 
R$ 32,5 milhões para servi-
ços de melhoramento.

A licitação para pavimen-
tação dos 49,39 quilômetros 
da MT-100 será realizada 
na modalidade Regime Di-

ferenciado de Contratação 
(RDC), do tipo menor pre-
ço. A entrega das propostas 
ocorrerá durante sessão pú-

blica no dia 10 de setembro, 
no auditório da Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag).



Foto: Divulgação
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ESPERANDO A CHUVA

Frente fria atinge o Médio
Araguaia a partir de sexta

FERRUGEM ASIÁTICA

Pesquisa inédita é publicada 
por jornal científico canadense

Moradores esperam chuva do caju 

Publicação foi feita com base em pesquisa no MT 

DA REPORTAGEM

Com a temperatura bei-
rando a casa dos 40ºC nos úl-
timos dias, os moradores do 
Médio Araguaia miram o céu 
à espera da famosa “chuva 
do caju”, precipitação anual 
isolada, geralmente na épo-
ca da florada dos cajueiros. 
Com previsão de frio histó-
rico em São Paulo e até neve 
no Rio Grande do Sul para os 
próximos dias (devido à uma 
massa de ar polar), conforme 
o Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet), a esperança 
é que ao menos um resquício 
de frio ou chuva sobre para o 
Mato Grosso, amenizando o 
calor e a seca.

Conforme a ClimaTem-
po, a partir da sexta feira (21) 
nos principais municípios do 

DA REPORTAGEM

Pesquisa científica iné-
dita denominada “Análise 
Comparativa de Severidade 
de Ferrugem-asiática em 
Soja Semeada em Dezem-
bro e Fevereiro em Mato 
Grosso, Safra 2018/2019” foi 
publicada pelo Centro Ca-
nadense de Pesquisa e Edu-
cação, no Jornal de Agricul-
tura e Ciência (Vol. 12, No. 
9; 2020. ISSN 1916-9752 E-
-ISSN 1916-9760).

A pesquisa, conduzida 
pela Fundação de Pesquisa 
e Desenvolvimento Tecno-
lógico Rio Verde e pelo Ins-
tituto Agris de Passo Fundo, 
demonstrou que nos plan-
tios de soja de fevereiro 
houve uma substancial di-
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Redução em torno de 22% 

PECUÁRIA

Imea revisa confinamento,
mas ainda projeta queda
no volume de animais
DA REPORTAGEM

Apesar do cenário para 
o confinamento estar mais 
favorável neste segundo se-
mestre, as projeções do Insti-
tuto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) 
apontam para uma redução 
na intenção de confinamen-
to, em relação ao ano passa-
do, em torno de 22%.

De acordo com o Dire-
tor de Operações do Institu-
to Mato-Grossense da Carne 
(Imac), Bruno Andrade, os 
custos de produção têm sido 
o maior entrave. Além da re-
posição em alta, o custo com 
as rações tem pesado para a 
redução na intenção de con-
finar. “Mato Grosso teve um 
aumento de 11% no custo da 
dieta frente ao patamar de 
preços analisadas no ano an-
terior”, informou.

O volume estimado de 
animais confinados no esta-
do do Mato Grosso deve ser 

de 641 mil cabeças. 
No ano passado, o nú-

mero de animais confinados 
estava próximo de 824 mil 
cabeças. 

A região do Médio Nor-
te terá um crescimento de 
26% no volume de animais 
confinados, as demais loca-
lidades devem registrar que-
das de 20% a 30% se compa-
rado ao ano passado. “Como 
o Médio Norte produz mais 
ração, tem facilidade com a 
logística dos grãos”, comenta.

O estudo realizado pelo 
o Imea destacou que parte 
dos animais que serão con-
finados ainda não foram ad-
quiridos, já que a reposição 
segue com valores elevados. 
“Podemos ter uma queda 
mais acentuada já que 35% 
dos animais ainda não foram 
comprados. Isso também 
vale para a alimentação que 
tem uma parcela pequena 
que ainda não comprou”, res-
salta.

AGRONEGÓCIO 

Produtores já comercializaram 15% do grão que esperam produzir 

Milho que será plantado apenas
em 2022 é vendido por até R$ 35
DA REPORTAGEM

A demanda aquecida 
pelo milho tem provocado 
situações inéditas no merca-
do do grão. Em Mato Grosso, 
estado que mais produz mi-
lho no Brasil, os agricultores 
terminaram a colheita desta 
safra e já negociam a produ-
ção das duas próximas tem-
poradas. Ou seja, até o milho 
que só vai ser plantado e co-
lhido em 2022 já está sendo 
vendido.

Com a colheita dos mi-
lharais praticamente encer-
rada, as vendas do grão desta 
safra estão na reta final. Mais 
de 90,45% da produção foram 
negociados. Restam 3,1 mi-
lhões de toneladas nas mãos 
dos agricultores. O ritmo dos 
negócios supera a média dos 
últimos cinco anos para o pe-
ríodo (80,42%) e o mesmo já 
acontece com a segunda sa-
fra do ano que vem.

Aliás, nunca se vendeu 
tanto milho com tamanha 
antecedência. Quase 46% da 
produção prevista já foram 
vendidos. Volume três vezes 
superior ao negociado nes-
ta época – em média – nas 
últimas cinco safras, que se-
gundo o Imea é de 14,22% da 
produção.

A demanda aqueci-
da pelo grão, tanto dentro 
quanto fora do Brasil, tem 
motivado compradores a 
garantir mais cedo a aqui-
sição matéria-prima. Assim 
como no mercado da soja, 
no do milho também já tem 
agricultor vendendo o grão 
que só vai ser plantado e co-
lhido daqui a dois anos. Um 
exemplo vem da Fazenda 
Santa Ernestina, em Sorriso, 
médio-norte do estado. Por 
lá 15% do milho que vai ser 
produzido em 2022 já foram 
negociados.

“Já temos tradings e in-
dústrias de etanol sinalizan-
do preços que estão girando 
em torno de R$ 34 a até R$ 
35 por saca. Isso aí garante 
que o produtor possa fazer 
algumas travas dos custos 
de produção, baseado nesta 
safra que será plantada em 
2021. Isso garante que ele 
possa estar minimizando os 
riscos por conta de uma que-
da de preço ou até mesmo do 
câmbio, que é uma incógnita. 
Ninguém sabe para que lado 
vai esse câmbio. Então, isso 
aí garante uma estabilidade 
e até mesmo uma certa ren-
tabilidade ao produtor rural”, 
analisa o agricultor Cleiton 
Tessaro.

MERCADO FUTURO | Negociação com tamanha antecedência é inédita no estado; preços são considera-
dos atrativosinteiros Foto: Divulgação
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Médio Araguaia, uma frente 
fria é esperada, as tempera-
turas devem cair, o céu deve 
ficar nublado e há possibili-
dade de chuvas isoladas.

Em Água Boa, as máxi-
mas não devem passar dos 
26ºC e as mínimas podem 
chegar aos 15ºC, com 20% de 
chance de chuvas. As tempe-
raturas se repetem em Que-
rência, Canarana e Gaúcha 
do Norte. As chuvas, no en-
tanto, não são previstas para 
Querência.

Já no sábado (22), a pre-
visão, embora não aponte 
chuvas em nenhum muni-
cípio, mostra mínima de até 
12ºC pela madrugada em 
toda a região. Contudo, a 
temperatura volta a subir na 
segunda e o calor próximo 
aos 38ºC é esperado.

minuição do uso de fungi-
cidas, tendo em vista menor 
severidade da ferrugem-
-asiática, comparada com 
os plantios de dezembro, 
configurando assim, um be-
nefício fitossanitário e am-
biental.

Para a Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja), 
a pesquisa comprova o que 
o produtor rural já sabia na 
prática, que o melhor perío-
do para fazer semente para 
uso próprio é em fevereiro, 
já que nesse período há me-
nos incidência de ferrugem 
e a soja pode ser colhida 
em um período com menos 
umidade, o que também 
possibilita uma melhor qua-
lidade da semente.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701507600  050958941
279002700555900  039046091
279002800653100  028105241
279002701532700  057713881
279002700492000  000126981
279002800888700  365731679
279002701689700  326622381
279002701249000  019959991
279002701452700  042186935
279002800492300  791617661
279002701298500  962134341
279002800430800  033782081
279002701326500  043809621
279002900007200  044981791
279002800686400  036008591
279002701104200  310174238
279002700595700  023158109

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, 
CNPJ NÚMERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO 
NOVO LOTEAMENTO POPULAR, SOB PROTOCOLO Nº 
217729/2020 DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM.

CASSIA MAYARA BECKERT VIANA (ODONTOLOGIA 
DRA CASSIA VIANA)- CNPJ: 29.935.040/0001-07, loca-
lizado na AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, N° 754 
– SALA 2 ANDAR 1 - Bairro: Centro  do município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Licença Previa, Licença de Instalação 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: Atividade 
odontológica; não foi determinado EIA-RIMA

MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA, CPF 
nº018.689.651-47, residente e domiciliado na Rua Curiti-
ba, 518, município de Primavera do Leste/MT, torna públi-
co que requer junto a SEMA/MT, a LICENÇA DE EXPLO-
RAÇÃO FLORESTAL E DE DESMATE para a Fazenda 
Primavera I, Matricula 9.624  RI Comarca de Porto Alegre 
do Norte/MT SIMCAR MT93829/2018. Não EIA/RIMA. Zê-
nite Engenharia (66) 984437109/ (66) 984099243.

RAUL TOMAZ NETTO - ME, CNPJ 19.059.280/0001-31, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, 
a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licen-
ça de Operação (LO) para atividades de Serviços de lan-
ternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
/ Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí-
culos automotores / Serviços de instalação, manutenção 
e reparação de acessórios para veículos automotores / 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Rua Lyons Club, N 490, Indus-
trial 1 Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

Processo Licitatório Nº. 034/2020 Objeto: Contratação De Empresa Especia-
lizada Na Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para 
A Reforma, Revitalização E Urbanização Da Praça Eumano Apolinario Nigri, 
Do Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Termo De Convenio N° 0150-2020, 
Firmados Entre A Secretaria De Estado De Infraestrutura E Logistica – Sinfra 
Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme O Projeto Básico, 
Cronograma Físico Financeiro E Seus Anexos, Integrantes Deste Edital. Re-
partições Interessadas: Secretaria Municipal De Educação, Cultura Despor-
to E Lazer; Modalidade De Licitação: Tomada De Preços Tipo De 
Licitação: Menor Preço Por Lote Conformidade:  Edital E Seus Anexos, Lei Nº. 
8.666 De 21 De Junho De 1993 E Suas Alterações, Lei Federal N°. 10.520/02, 
Lei Complementar Nº. 123 De 14 De Dezembro De 2006, Lc 147/14, E Demais 
Legislações Aplicáveis; Em Conformidade Com O Artigo 43, Inciso Vi Da Lei 
Federal Nº. 8666/93, O Município De Tabaporã – Mt, Através De Seu Prefeito 
Municipal, Senhor Sirineu Moleta, Adjudica O Objeto Desta Licitação, À Empre-
sa Vencedora: A. Luiz De Araujo Leite – Me Cnpj Sob N° 01.824.733/0001-03 
Venceu O Lote 01, Conforme Segue O Valore Abaixo:  Lote 01 - Prestação De 
Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A Reforma, Revitalização E 
Urbanização Da Praça Eumano Apolinario Nigri, Do Município De Tabaporã – 
Mt. Com O Valor Global De: >>> R$: 460.651,10 (Quatrocentos E Sessenta Mil 
Seiscentos E Cinquenta E Um Real E Dez Centavos). Registrado E Publicado 
Por Afixação, No Lugar Público De Costume Desta, Na Data Abaixo. Tabaporã 
– Mt, 18 De Agosto De 2020.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

Processo Licitatório Nº. 034/2020 Objeto: Contratação De Empresa Especiali-
zada Na Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A 
Reforma, Revitalização E Urbanização Da Praça Eumano Apolinario Nigri, Do 
Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Termo De Convenio N° 0150-2020, Fir-
mados Entre A Secretaria De Estado De Infraestrutura E Logistica – Sinfra Com 
A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme O Projeto Básico, Crono-
grama Físico Financeiro E Seus Anexos, Integrantes Deste Edital. Repartições 
Interessadas: Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Desporto E Lazer; 
Modalidade De Licitação:Tomada De Preços Tipo De Licitação: Menor Preço 
Por Lote  Conformidade: Edital E Seus Anexos, Lei Nº. 8.666 De 21 De Junho 
De 1993 E Suas Alterações, Lei Federal N°. 10.520/02, Lei Complementar Nº. 
123 De 14 De Dezembro De 2006, Lc 147/14 E Demais Legislações Aplicáveis; 
Em Conformidade Com O Artigo 43, Inciso Vi Da Lei Federal Nº. 8666/93, O 
Município De Tabaporã – Mt, Através De Seu Prefeito Municipal, Senhor Sirineu 
Moleta, Homologa O Objeto Desta Licitação, À Empresa Vencedora: A. Luiz De 
Araujo Leite – Me Cnpj Sob N° 01.824.733/0001-03 Venceu O Lote 01, Confor-
me Segue O Valore Abaixo:  Lote 01 - Prestação De Serviços De Obras E Ser-
viços De Engenharia Para A Reforma, Revitalização E Urbanização Da Praça 
Eumano Apolinario Nigri, Do Município De Tabaporã – Mt.  Com O Valor Global 
De: >>> R$: 460.651,10 (Quatrocentos E Sessenta Mil Seiscentos E Cinquenta 
E Um Real E Dez Centavos). Valor Total Homologado: R$: 460.651,10 (Quatro-
centos E Sessenta Mil Seiscentos E Cinquenta E Um Real E Dez Centavos). 
Homologo O Resultado Proferido Pela Comissão Municipal De Licitação. Taba-
porã – Mt, 18 De Agosto De 2020.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

Processo Licitatório Nº. 034/2020 Regime De Execução Indireta Menor Preço 
Global Por Empreitada A Comissão Municipal De Licitação, Designada Pela 
Portaria 001/2020 De 10 De Janeiro De 2020, Através De Seu Presidente, Torna 
Público E Para Conhecimento Dos Licitantes Que Em Sessão De Julgamento, 
E Após O Exame Das Propostas Apresentadas No Pleito E Adotado O Critério 
Prescrito No Edital, Proclamou-Se Como Vencedor Da Licitação: Contratação 
De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Obras E Serviços De 
Engenharia Para A Reforma, Revitalização E Urbanização Da Praça Eumano 
Apolinario Nigri, Do Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Termo De Conve-
nio N° 0150-2020, Firmados Entre A Secretaria De Estado De Infraestrutura 
E Logistica – Sinfra Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme 
O Projeto Básico, Cronograma Físico Financeiro E Seus Anexos, Integrantes 
Deste Edital A. Luiz De Araujo Leite – Me Cnpj Sob N° 01.824.733/0001-03 
Venceu O Lote 01, Conforme Segue O Valore Abaixo:  Lote 01 - Prestação De 
Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A Reforma, Revitalização 
E Urbanização Da Praça Eumano Apolinario Nigri, Do Município De Tabaporã 
– Mt. Com O Valor Global De: >>> R$: 460.651,10 (Quatrocentos E Sessenta 
Mil Seiscentos E Cinquenta E Um Real E Dez Centavos).  Tabaporã – Mt, 18 
De Agosto De 2020. Helielson Teodoro Alves Comissão Municipal De Licitação 
Presidente
 

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCARIO SECO 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO 873561/2018/MAPA/CAIXA E MUNICIPIO DE PEI-
XOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se 
vencedora a empresa ALGOR METALURGICA LTDA - ME MATERIAIS ELÉ-
TRICOS - EPP (CNPJ 19.138.457/0001-95), com o valor total de R$ 3.802,00 
(Três mil, oitocentos e dois reais). Na fase de habilitação as concorrentes aten-
deram ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta 
decisão.

Peixoto de Azevedo-MT, 18 de agosto de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 048/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓ-
TESE DENTÁRIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora a em-
presa LETICIA SOUSA SILVA SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA (CNPJ 
19.099.625/0001-80), com o valor total de R$ 152.350,00 (Cento e cinquenta 
e dois mil, trezentos e cinquenta reais. Na fase de habilitação a concorrente 
atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta 
decisão.

Peixoto de Azevedo-MT, 17 de agosto de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 046/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO 
MICRO ONIBUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora a empre-
sa TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (CNPJ 07.838.209/0001-78), com 
o valor total de R$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais). Na fase de 
habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 17 de agosto de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 062/2020

Recebimento das propostas: a partir do dia 19 de agosto de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 03 de setembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 03 de setembro de 2020, às 09:00 
horas (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 
03 de setembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustível diesel comum, para atender a usina de asfalto. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: bllcompras.com Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Recebimento das propostas: a partir do dia 19 de agosto de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 02 de setembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 02 de setembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 02 de setembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustíveis para abastecimentos da frota de veículos municipais da 
linha leve, pesada, máquinas e seus equipamentos, dentro do Município 
de Campo Novo do Parecis-MT. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: bllcompras.com Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato 
Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 
/ 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 18 de agosto de 2020.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 061/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 18 de agosto de 2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2020
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem SUPRIMIR o valor mencionado na Cláusula 
terceira do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 037/2020, 
que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica em 
ruas do Jardim Andressa, Vila Esperança, Vila Isabel, Residencial Bom 
Jesus e no Pátio do Terminal Rodoviário no Município de Marcelândia/MT, 
Conforme Planilhas Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços 
nº 003/2020. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. VALOR: R$ 10.287,22 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte 
e dois centavos). DATA ASSINATURA: 18/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2020
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa no ramo de hotelaria para prestar serviços de hospedagens no 
Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Presencial nº 003/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 007/2020. CONTRATADA:  NOVO HOTEL 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA. 
VALOR: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 13/08/2020.

Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de reforma 
na área externa do Hospital Municipal, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 04 de setembro de 2020. Horário: 09h00min. 
Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 18 de agosto de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2020

Objeto: contratação de serviços de higienização, manutenção e limpeza 
de baias, piquetes, cocheiros, estábulos e demais instalações, 
pertencentes ao Esquadrão Independente de Policiamento Montado 
(cavalaria) - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 31 de agosto 
de 2020. HORÁRIO: 09h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser retirado no 
s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 18 de agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 18 de Agosto 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual aquisição de serviço de transporte de resíduos sólidos (classe II 
a NBR 10.004 ABNT), tais como galhos, folhas, restos de madeiras 
gerados no município de Nova Mutum. Da qual foi vencedora a empresa: 
Itens 837851, TRANSPORTES ZANESCO LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 06.085.151/0001-76 no valor de R$ 120.000,00. Não houve 
manifestação de recurso. Nova Mutum - MT, 18 de Agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2020

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2020

O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 25.08.2020 às 09:00 horas, por 
conveniência administrativa. Nova Mutum - MT, 17 de agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

ADESÃO N° 073/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
L ic i tação,  torna públ ico aos in teressados que se fará  a 
ADESÃO/CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº049/2020 
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº005/2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 
ARTESANATO E PAPELARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT. Empresa contratada: 
MARIA ALICE DA SILVA EIRELI, CNPJ Nº 14.284.593/0001-70. Valor 
total R$ 84.500,00.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros

Marisete M. Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PROFILÁTICOS DE PREVENÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA LINHA 
DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 E MEDICAMENTOS PARA O 
TRATAMENTO DA FASE INICIAL E DEMAIS FASES DA DOENÇA, 
PODENDO SER FORNECIDOS INDUSTRIALIZADOS OU 
MANIPULADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E 
TESTE RÁPIDO DE TRIAGEM PARA O COMBATE A PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA CIENTIFICA MÉDICA 
HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 07.847.837/0001-10 ITENS 
VENCEDORA - 840708 - R$3,75, - 840723 - R$1,39, VALOR TOTAL R$ 
R$108.360,00. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA CNPJ/CPF Nº 67.729.178/0004-91 ITENS VENCEDORA - 840722 
- R$20,30, - 839048 - R$9,505, VALOR TOTAL R$ R$196.550,00. 
EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PROSUTO HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/CPF Nº 02.520.829/0001-40 ITENS VENCEDORA - 840718 - 
R$6,92, VALOR TOTAL R$ R$130.500,00. EMPRESA FARMACIA BOM 
PRECO LTDA CNPJ/CPF Nº 11.504.314/0001-48 ITENS VENCEDORA - 
840716 - R$16,90, VALOR TOTAL R$ R$96.880,00. EMPRESA 
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 17.472.278/0001-64 ITENS 
VENCEDORA - 839047 - R$25,69, 840711 - R$0,61 VALOR TOTAL R$ 
R $ 3 1 . 7 9 0 , 0 0 .  E M P R E S A H I P E R D E N TA L C O M E R C I O  E 
REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MÉDICO - 
HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS 
VENCEDORA - 840720 - R$11,00, VALOR TOTAL R$ R$11.000,00. 
EMPRESA INOVA MED CNPJ/CPF Nº 12.889.035/0001-02 ITENS 
VENCEDORA - 840707 - R$12,95, - 840709 - R$0,06 VALOR TOTAL R$ 
R$133.220,00. EMPRESA MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E 
DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF Nº 04.258.235/0001-39 ITENS 
VENCEDORA - 840716 - R$16,90, VALOR TOTAL R$ R$67.600,00. 
EMPRESA PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 29.700.587/0001-23 ITENS VENCEDORA - 840757 - 
R$109,89, - 840758 - R$58,22, VALOR TOTAL R$ R$1.939,45 
EMPRESA SILVA & SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 84.551.191/0001-70 ITENS VENCEDORA - 839926 - 
R$143,89, - 840432 - R$0,85, - 840713 - R$0,49, - 840714 - R$0,99, 
VALOR TOTAL R$ R$62.509,00. VALOR TOTAL GERAL R$840.348,45.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT



NOVE RETORNAM

Goiás tem 2 novos casos de Covid-19

TIAGO NUNES DIZ

Torcida não verá repetição do Athletico no Corinthians

Foto: RosiRon RodRigues

Foto: RodRigo CoCa/ag. CoRinthians Foto: divulgação

Elenco do Goiás treina de olho na partida em casa contra o Fortaleza 

Tiago Nunes em coletiva no Corinthians

Atlético será responsável por pagar ao Peixe
cerca de R$ 10 milhões 

DA REPORTAGEM

O Goiás informou na 
manhã desta terça-feira ter 
detectado dois novos casos 
de Covid-19 no elenco. Se-
gundo o clube, os jogadores 
estão assintomáticos e já 
estão cumprindo o perío-
do de isolamento sob ob-
servação do departamento 
médico. Eles estão fora da 
partida contra o Fortaleza, 
quarta-feira.

Por outro lado, o Ver-
dão tem o retorno de nove 
dos 10 atletas que não en-
frentaram o Palmeiras no 
último sábado por conta 
da doença. Eles já foram 
reintegrados ao grupo e 
treinam normalmente. 
Apenas um segue afastado 
para cumprir os 10 dias de 
isolamento. Desta forma, 
somando esse jogador com 
os dois novos casos, o Goi-
ás tem três desfalques por 
Covid-19, número bem in-
ferior ao das rodadas ante-
riores, quando teve quase 
um time inteiro de baixas. 
A escalação titular do Goiás, 
porém, é uma incógnita. Os 
treinos continuam fecha-
dos para a imprensa.

DA REPORTAGEM

Tiago Nunes concedeu 
uma entrevista coletiva on-
line nesta terça-feira, véspe-
ra da partida em que o Co-
rinthians faz o seu primeiro 
jogo em casa no Brasileirão, 
diante do Coritiba, às 20h30, 
pela quarta rodada. O técni-
co, expulso no empate con-
tra o Grêmio e que não ficará 
no banco de reservas, disse 
acreditar que o Corinthians 
terá um desempenho me-
lhor nas próximas partidas. 
O Timão perdeu por 3 a 2 
para o Atlético-MG e empa-
tou sem gols contra os gaú-
chos, em dois jogos fora de 
casa. 

Numa avaliação sobre o 
próprio trabalho, o treina-
dor afirmou que a expecta-
tiva da torcida e da impren-
sa não pode ser a de ver no 
Corinthians no estilo e de-
sempenho visto no Athetico 
campeão da Sul-Americana 
em 2018 e da Copa do Bra-
sil em 2019. “Eu não creio 
que a gente vai ver a equipe 
do Athletico no Corinthians 
e não seria saudável. É uma 

Os centroavantes Rafa-
el Moura e Lucão do Break 
estão recuperados da Co-
vid-19, mas vivem outros 
problemas específicos. No 
tratamento, “He-Man” pre-
cisou fazer uso de medi-

DA REPORTAGEM

Já no fim da noite de se-
gunda-feira, o Atlético-MG 
anunciou a contratação do 
atacante Eduardo Sasha. 
Minutos antes, o jogador e 
o Santos protocolaram, na 
Justiça do Trabalho, o acor-
do que encerra a ação tra-
balhista movida pelo atleta 
contra o clube paulista.

O documento mostra 
que o Santos se compro-
mete a pagar, R$ 677 mil 
líquidos ao jogador, sendo 
que R$ 377.624,52 serão de 
“ajuda compensatória” por 
causa da redução salarial 
imposta a Sasha durante a 
pandemia.

“Acordam as partes pela 
licitude da redução salarial 
perpetrada para os meses 
de abril, maio e junho no 
patamar máximo de 25% 
(vinte e cinco por cento), 
devendo o depósito id. n.º 
7eaabda, no valor de R$ 
377.624,52, servir de sufi-
ciente ajuda compensató-
ria ao reclamante para tais 
meses (R$ 125.874,84 para 
cada mês”, diz o item 1.2 do 
acordo.

Na ação trabalhista de 

R$ 677 MIL

Acordo entre Sasha e 
Santos prevê que o Galo 
pague pela contratação

Sasha, o pedido total era de 
R$ 15 milhões. Além dos R$ 
677 mil acordados para que 
o jogador conseguisse a li-
beração contratual definiti-
va – e já chegasse ao Atléti-
co na própria segunda-feira 
–, o Santos arcará com R$ 
33 mil de honorários advo-
catícios. 

O clube paulista havia 
depositado outros R$ 303 
mil de direitos de imagem 
a Sasha em 24 de julho.

Outro ponto do acordo 
entre Sasha e Santos é que o 
jogador cobrava, na petição 
inicial, um valor de R$ 10,9 
milhões a título de “cláusu-
la compensatória desporti-
va”, que é uma multa devida 
pelo clube ao jogador por 
quebra contratual (equivale 
ao saldo restante de salário 
até o fim do contrato).

Porém, houve uma mu-
dança, e a cláusula acionada 
é a “indenizatória desporti-
va”, que será paga pelo Atlé-
tico-MG ao Santos. 

O valor não consta no 
acordo, mas o Galo irá 
comprar 50% dos direitos 
de Sasha junto ao Peixe por 
1,5 milhão de euros (quase 
R$ 10 milhões).
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Busca por reposição a Paolo
Guerrero esbarra em valores
DA REPORTAGEM

A semana começou 
com uma notícia digna de 
abalar os planos do Inter 
para a sequência de 2020. 
Paolo Guerrero rompeu o 
ligamento cruzado do joe-
lho direito e não atua mais 
na temporada. O clube assi-
mila a ausência de seu arti-
lheiro no ano - e em 2019 -, 
mas evita perder tempo com 
lamentações excessivas e já 
inicia a movimentação no 
mercado por uma reposição 
ao camisa 9.

O Colorado comunicou 
a lesão do centroavante na 
segunda-feira. Desde então, 
foram inúmeras ligações e 
mensagens de WhatsApp 
com nomes de atletas da po-
sição e reuniões para debater 
possibilidades.

Será preciso criativida-
de ao vasculhar o mercado 
em busca de opções. Entre 
sondagens e atletas ofereci-
dos, até o momento não há 
um alvo definido para repor 
a ausência de Guerrero. Os 
primeiros passos são de ma-
peamento das melhores op-
ções no mercado.

A direção também pode 
aguardar a resposta do elenco 
disponível ao técnico Eduar-
do Coudet para realizar uma 
movimentação mais forte. A 

aposta em Yuri Alberto, que 
estreou contra o Fluminen-
se, é uma alternativa. Além 
dele, há William Pottker para 
a função de centroavante.

A janela de transferên-
cias internacionais encerrou 
no último dia 10 e só reabre 
em 13 de outubro. Ou seja: 
o clube não pode buscar jo-
gadores que atuam fora do 
Brasil, a não ser que este-
jam livre de contrato com 
outra equipe. Porém, caso a 
resposta do grupo atual seja 
positiva, a diretoria cogita 
aguardar até que o mercado 
esteja disponível para o ex-
terior. Restam, assim, apenas 
nomes que estão no futebol 
brasileiro. Aí as principais 
barreiras são financeiras. O 
clube precisaria fazer um 
investimento para buscar al-
gum centroavante titular de 
um rival. Além de salários, 
o Colorado ainda teria de 
negociar um valor pela libe-
ração do atleta. O que faz a 
cúpula ter cautela nos mo-
vimentos. Recentemente, o 
clube pagou R$ 10 milhões 
à vista para contratar Yuri 
Alberto. Este valor, no en-
tanto, só foi possível graças 
ao aporte do investidor Del-
cir Sonda. As redes sociais 
também ferveram com pos-
síveis nomes para a posição. 

Foto: RiCaRdo duaRte

Guerrero não joga mais pelo Inter em 2020 

INTER | Janela de transferências fechada e possível investimento são principais entraves

equipe diferente, com joga-
dores diferentes, um treina-
dor diferente do que estava 
lá no Paraná. O que temos 
de ter como meta é a ideia 
clara do que desejamos, tra-
balhar para que ela seja im-
plementada”. O técnico quer 
calma com o processo que o 

clube passa neste momento. 
“A comparação nunca é be-
néfica para ninguém, num 
mundo de rótulos e ideias 
pré-concebidas, o tempo 
para estabelecer novas ideias 
acaba sendo prejudicado. Sei 
que temos um potencial de 
melhora gigantesco, mas te-

mos de cumprir etapas aqui. 
É um ano de transformação, 
sei que o torcedor não gos-
ta de ouvir isso, mas alguém 
vai ter que dar a cara a tapa, 
olhar os jogadores que estão 
no clube, que estão empres-
tados, para que as ideias pos-
sam frutificar para o futuro”.

O principal deles é o de Luiz 
Adriano, revelado pelo Inter 
e hoje no Palmeiras. O pai 
e o irmão do atleta fizeram 
postagens no Twitter pedin-
do que o presidente Marce-
lo Medeiros procurasse Luiz 
Adriano. O mandatário, de 
fato, fez contato com o em-
presário do atacante, Gilmar 
Veloz, para consultar sobre 
um eventual desejo de retor-
nar ao Beira-Rio.

Na noite de segunda-
-feira, a assessoria de im-
prensa do atleta divulgou 
nota em que reforça a per-
manência de Luiz Adriano 
no Palmeiras. O comunicado 
destaca o “sentimento de gra-
tidão” da família pela forma-
ção do jogador no Inter, mas 
cita que o contrato até 2023 
com o Verdão será cumpri-
do. Outro atleta com ligação 
com o Inter e que também 

foi elencado por torcedores 
é Alexandre Pato. A diretoria 
não descarta o atacante, mas 
ele não interessa, ao menos 
neste momento. O atual jo-
gador do São Paulo tem ven-
cimentos acima das possibi-
lidades do clube.

Guerrero rompeu os li-
gamentos do joelho direito 
após um choque com Luc-
cas Claro na derrota por 2 a 
1 para o Fluminense, no úl-

timo domingo, pelo Brasilei-
rão. O camisa 9 passará por 
cirurgia no local e desfalca 
o Inter por pelo menos seis 
meses.

O peruano é o artilheiro 
do Inter no ano com 10 gols 
em 15 jogos, além de duas 
assistências. Ele também é 
o goleador do Brasileirão, 
com três gols. E participou 
de todos os gols da equipe na 
competição.

camento que pode fazê-lo 
cair no exame antidoping. 
Já Lucão reclamou de um 
desconforto muscular. Am-
bos são dúvida, mas dificil-
mente irão a campo.

Goiás e Fortaleza se en-

frentam na Serrinha hoje, 
às 19h30. Como a partida 
contra o São Paulo, na pri-
meira rodada da Série A foi 
adiada, esse jogo marcará a 
estreia do estádio na elite 
do futebol brasileiro.



Foto: RepRodução
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NOVAS UTIS

Sinop Anestesiologia adquire
10 ventiladores pulmonares

CORREIOS

Funcionários aderem
à greve contrários 
à privatização

NO DIA DO ANIVERSÁRIO

Primeiro índio formado em
contabilidadeno país morre de Covid-19

DA REPORTAGEM

O Hospital Santo An-
tônio abre esta semana com 
uma excelente notícia para a 
população de Sinop e de to-
das as cidades vizinhas que 
dependem dos excelentes 
serviços hospitalares que a 
cidade dispõe. A novidade 
está na aquisição de 10 ven-
tiladores pulmonares adqui-
ridos pela Sinop Anestesio-
logia que serão utilizados na 
implantação de novos leitos 
de UTI na área específica 
voltada para o tratamento da 
Covid-19.

A Sinop Anestesiologia, 
que é composta por um cor-
po clínico de oito profissio-
nais e, portanto, está vivendo 
de perto todas as dificuldades 
e a luta dos pacientes pela 
vida, se mobilizou, ainda, no 
início de junho para conse-
guir os equipamentos. 

DA REPORTAGEM

O primeiro índio for-
mado em contabilidade 
no Brasil morreu em de-
corrência da Covid-19 no 
último sábado (15), em São 
Félix do Araguaia. 

No dia do falecimen-
to, Isarire Lukukui Karajá 
completou 60 anos. Em 
nota, o Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC-
-MT) lamentou a morte do 
contador.

“Sua morte deixa um 
imenso vazio não só no 
seio familiar e entre as li-
deranças dos povos Ka-
rajás, mas em toda classe 
contábil de Mato Grosso. 
Muito respeitosamente, 

DA REPORTAGEM

84% dos brasileiros, entre-
vistados pelo Ibope e pela 
Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Ener-
gia (Abraceel), consideram a 
energia elétrica cara ou mui-
to cara. Para a Abraceel, o va-
lor pago pelos consumidores 
tem se tornado mais eviden-
te nas despesas das famílias, 
já que as pessoas que con-
sideravam o preço caro ou 
muito caro no ano de 2014 
– primeiro de realização da 
pesquisa – chegavam a 67%. 
O percentual atingiu a maior 
marca em 2014 (88%) e no 
ano passado (87%). A pesquisa 
ouviu 2 mil pessoas em todas 
as regiões do país, entre os 
dias 24 de março e 1º de abril.

Considerando os dados 
deste ano, 55% dos entrevis-
tados afirmaram que o alto 
preço é causado pelos im-
postos e 28% pela falta de 
concorrência no setor. “Hoje 
a energia elétrica é um dos 
serviços mais taxados, por 
uma razão muito simples: 
os governos estaduais têm 
muita facilidade em arre-
cadar imposto por meio da 
conta de luz, então incidem 
diversos impostos - federais, 
estaduais - e o consumidor 
percebe que a energia é cara 
devido aos muitos tributos”, 
disse o presidente da Abra-
ceel, Reginaldo Medeiros.

Ele lembra que os valores 
dos impostos estão descri-
tos em cada conta, para que 
o consumidor possa consul-
tar. Segundo Medeiros, além 
desses dois fatores aponta-
dos pelos entrevistados, ou-
tro motivo atrelado ao alto 
preço das contas são os sub-
sídios cruzados, que, confor-

me explica, “é o que um con-
sumidor paga pelo outro”. 
Ele citou dois exemplos em 
que os mais pobres pagam 
pelos mais ricos: subsídios 
para o agronegócio – devido 
aos subsídios para áreas ru-
rais – e para aqueles que ins-
talam painéis fotovoltaicos.

“Há consumidor rural que 
tem desconto de 90% na irri-
gação durante a madrugada, 
isso é um subsídio que al-
guém paga. Há muitos sub-
sídios cruzados. Agora está 

Foto: divulgação

Preço da luz é cara no país

Foto: divulgação

Aquisição de 10 ventiladores pulmonares

Isarire Karajá morreu de Covid-19 no dia
em que completou 60 anos

Energia elétrica é cara ou muito
cara para 84% dos brasileiros
HAJA GRANA | Pesquisa é do Ibope e da Associação dos Comercializadores de Energia

prestamos nossas condo-
lências e nossos mais sin-
ceros pêsames”, declara.

Isarire era servidor 
da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Ele estava 
internado no Hospital Re-
gional de São Félix desde 
terça (11).  Natural da aldeia 
Santa Isabel, na Ilha do Ba-
nanal, Isarire se formou 
em 2005 pela Universida-
de Federal de Mato Gros-
so (UFMT) junto a outros 
70 estudantes, segundo o 
CRC-MT. 

O indígena era uma 
figura conhecida no mu-
nicípio, sobretudo por sua 
atuação pelos direitos dos 
povos indígenas.

O diretor geral do hos-
pital, Antônio Sérgio Ama-
ral, explica que os respira-
dores são um crédito para 
que o Santo Antônio consi-
ga montar mais 10 leitos de 
UTI na ala específica para o 
tratamento da Covid. “Esses 
equipamentos são um crédi-
to que o Santo Antônio pa-
gará, posteriormente, para a 
Sinop Anestesiologia. 

Os novos leitos tam-
bém nos ajudarão a desafo-
gar os trabalhos normais de 
todas as demais especiali-
dades que o Santo Antônio 
oferece, como as cirurgias 
cardíacas e todas as outras 
que dependem de UTI como 
pós-operatório”.

O Hospital Santo An-
tônio é referência para uma 
macro-região que Sinop po-
lariza oferecendo muitas es-
pecialidades clínicas e uma 
excelente estrutura física. 

DA REPORTAGEM

Em Mato Grosso, os 
funcionários dos Cor-
reios aderiram à greve 
nacional que começou 
na noite de segunda (17). 
Desde esta terça (18), as 
agências estão fechadas. 
Os trabalhadores são 
contra a privatização 
da empresa e também 
cobram a realização de 
concurso público (úl-
timo realizado foi em 
2011) e a manutenção 
do Acordo Coletivo 
2019/2020.

Além disso, de acor-
do com a Federação 
Nacional dos Trabalha-
dores em Empresas dos 
Correios e Similares 
(FENTECT), os traba-
lhadores reclamam de 
“negligência com a saú-
de dos trabalhadores” na 
pandemia e pedem que 
direitos trabalhistas se-

jam garantidos.A entida-
de afirma que desde ju-
lho os sindicatos tentam 
dialogar com a direção 
dos Correios sobre estes 
pedidos, o que, segundo 
eles, não aconteceu. 

Alegam que, em 
agosto, foram surpreen-
didos com a revogação 
do atual Acordo Coleti-
vo que estaria em vigên-
cia até 2021.

De acordo com 
texto publicado no site 
da federação, “Foram 
retiradas 70 cláusulas 
com direitos como 30% 
do adicional de risco, 
vale alimentação, li-
cença maternidade de 
180 dias, auxílio creche, 
indenização de morte, 
auxílio creche, indeni-
zação de morte, auxílio 
para filhos com neces-
sidades especiais, paga-
mento de adicional no-
turno e horas extras”.

se colocando muito painel 
fotovoltaico, quem colo-
ca principalmente é quem 
tem dinheiro para instalar. 
Quando ele instala o painel, 
há uma série de benefícios 
que a rede elétrica traz para 
ele, que é por exemplo regu-
larizar energia”, disse.

Essa regularização diz res-
peito ao fornecimento de 
energia elétrica durante a 
noite, quando não há energia 
solar para garantir a deman-
da. “Isso é um benefício que 

a rede elétrica traz, mas hoje 
ele não paga nada. Quem 
paga esse subsídio é o consu-
midor, que não instalou um 
painel fotovoltaico para esse 
consumidor mais rico”.

LIVRE
MERCADO
Em 80% dos casos, os en-

trevistados gostariam de 
escolher sua operadora de 
energia elétrica, enquanto 
em 2014, esse percentual era 
de 66%. A Abraceel defende 

o modelo do mercado livre, 
em que o consumidor possa 
escolher sua fornecedora de 
energia, e considera que essa 
é uma forma de tornar o se-
tor mais competitivo.

O estudo apresenta dados 
sobre possível mudança do 
mercado cativo de energia - 
atual sistema no qual o con-
sumidor compra energia da 
distribuidora - para o mer-
cado livre - quando ele tem 
a possibilidade de escolher 
quem será a sua fornecedora 

No início do ano, quando 
surgiram os primeiros regis-
tros de Covid-19 no Brasil, já 
começou a se antecipar in-
vestindo em treinamento e 

de energia: 63% trocariam de 
fornecedor de energia caso a 
medida fosse implementada 
no país; em 2014, esse per-
centual era de 57% e, no ano 
passado, chegou a 68%.

Para a maioria das pessoas 
entrevistadas (64%), o princi-
pal motivo para a decisão de 
troca da empresa continua 
sendo o preço, conforme os 
dados deste ano. No ano pas-
sado, o preço era também o 
principal motivo para 68% 
dos entrevistados.

capacitação de médicos, en-
fermeiros, técnicos e demais 
servidores que, mais tarde, 
ocupariam a linha de frente 
no tratamento do vírus.
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DA REPORTAGEM

Nova Santa Helena com-
pletou nesta terça (18) duas 
décadas de emancipação 
político-administrativa, com 
várias ações do Governo do 
Estado nas áreas de infraes-
trutura, como a construção 
de pontes, saúde, com a dis-
tribuição de testes rápidos e 
medicamentos de combate à 
Covid-19, e na agricultura fa-
miliar, com o melhoramento 
da safra de café.

O município tem 3.718 
habitantes e por meio da Se-
cretara de Estado e Infraes-
trutura e Logística (Sinfra), 
passará a contar com qua-
tro pontes na MT-320, que 
o cruzam no sentido Leste-
-Oeste. Duas estão finaliza-
das – sobre o Rio do Fogo e 
sobre o Rio 1001, ambas com 
30,5 metros de extensão; 
uma em andamento – sobre 
o Rio Parado, com 31 metros 
de extensão; e outra, com 
extensão de 23 metros, com 
projeto em fase de aprova-
ção. Todas estão localizadas 
entre Nova Santa Helena e 
Marcelândia.

Por meio a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), fo-
ram enviados ao município 
325 testes rápidos para de-
tecção do coronavírus e me-
dicamentos para tratamento 
(kit Covid) – 1.673 compri-
midos de azitromicina, 1.338 
de ivermectina e 10.596 de 
dipirona, além de 260 fras-
cos do próprio dipirona.

Os resultados do Pro-
grama Mato Grosso Pro-
dutivo-Café, coordenado 
pela Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar (Seaf) e 
Empaer, com o apoio muni-
cipal, começam a aparecer.

Após safras com baixa 
produtividade, que levou os 
produtores locais a desistir 
do seu plantio, a primeira 
colheita depois da implan-
tação de um novo tipo de 
café, ainda em caráter expe-
rimental e com apenas um 
agricultor, apresentou uma 
produtividade quatro vezes 

NOVA SANTA HELENA | Entre ações estão construção de pontes, distribuição de testes rápidos e medicamentos
Foto: Divulgação

Município está localizado às margens da BR-163 e passagem obrigatória rumo ao Pará 

e meia superior à registrada 
em 2018 pelo IBGE.

Foram 45 sacas (2,7 mil 
kg) por hectares na atual co-
lheita, enquanto há dois anos 
eram apenas 10 sacas ou 600 
kg. O técnico da Empaer res-
ponsável pela assistência no 
município, Thiago Tombini, 
acredita que “este ótimo re-

Governo atua na infraestrutura,
saúde e agricultura familiar

sultado aumente o número 
de produtores no Programa 
Mato Grosso Produtivo-Ca-
fé”.

ECONOMIA
Embora seja o 122º mu-

nicípio em população Nova 
Santa Helena detém o 40º 
PIB per capita estadual, de 

R$ 40672,04. O Produto In-
terno Bruto (PIB) municipal, 
de 2017 segundo o IBGE, é 
R$ 146,25 milhões, compos-
to preponderantemente por 
serviços (R$ 62,6 milhões) 
e agropecuária (R$ 37,6 mi-
lhões).

Pelos dados do IBGE de 
2018, o município possui um 

rebanho bovino com 137,19 
mil cabeças, das quais 1.305 
vacas ordenhadas e uma 
produção de 2,15 milhões 
de litros de leite; e um ga-
lináceo com 8.370 cabeças, 
das quais 7 mil galinhas e 52 
mil dúzias de ovos. Produziu 
ainda 300 toneladas de peixe 
(aquicultura).

Produz também (em to-
neladas) soja (44,4 mil), mi-
lho (32,9 mil), arroz (7,7 mil), 
mandioca (2,7 mil), melancia 
(600), melão (540), cana-de-
-açúcar (200), guaraná (86), 
tomate (40) e castanha do 
Brasil (11), além de coco-da-
-baía (50 mil frutos) e abaca-
xi (45 mil frutos).


