
Os povos indígenas da etnia Kayapó mantiveram pelo quinto dia seguido o bloqueio na rodovia federal na região de Novo Progresso/PA contra o 
projeto da ferrovia Sinop-Miritituba. A PRF informou que está com viaturas e policiais fazendo o monitoramento.                          Página -7

PROJETO CONTRA FERROVIA

Índios bloqueiam pelo
5º dia seguido BR-163

NEVE

CEF abrirá
hoje 770
agências
A Caixa abrirá hoje 
(22) 770 agências para 
atendimento aos be-
neficiários do auxílio 
emergencial e do saque 
emergencial do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). As pes-
soas nascidas de janeiro 
a junho poderão realizar 
o saque em espécie do 
auxílio emergencial. 
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Santa Catarina teve a menor temperatura do ano nesta sexta-feira, segundo a Epagri/Ciram, 
órgão que monitora o tempo, e a Somar Meteorologia. Além disso, a neve foi registrada em São 
Joaquim.                                  Página -4
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CONHAQUE NO AQUECIMENTO E FOGUEIRA

JOIAS EM CHÁCARA

Assalto
mirava em
R$ 500 mil

Um dos sobreviventes de 
um tiroteio com o Bope, que re-
sultou na morte de seis suspei-
tos, Geovane Ferreira Sodré, 27 
anos, contou em depoimento à 
Polícia Civil que o grupo tinha a 
intenção de roubar a chácara de 
um político.                     Página - 7
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Passados mais de dois anos desde que o ex-minis-
tro Antonio Palocci assinou acordo de colaboração pre-
miada com a Polícia Federal, é possível constatar que o 
único beneficiado pelo trato foi ele próprio.

O ex-titular da Fazenda e da Casa Civil em admi-
nistrações petistas saiu da cadeia, foi autorizado pela 
Justiça a cumprir pena em regime domiciliar e pôde 
conservar metade do patrimônio acumulado na política 
antes de sua prisão pela Operação Lava Jato, já descon-
tada a multa que pagou.

Palocci acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) de fazer acertos com banqueiros e empre-
sários para financiar campanhas do partido e despesas 
pessoais —e se comprometeu a entregar às autoridades 
provas para sustentar suas afirmações. Os depoimentos 
do ex-ministro fizeram barulho e deram origem a di-
versos inquéritos ainda em andamento, mas até agora 
nenhum de seus relatos foi comprovado.

Na semana passada, o delegado responsável por 
um dos capítulos mais rumorosos das investigações 
concluiu seu trabalho sem encontrar elementos que 
corroborassem o que Palocci disse e recomendou o ar-
quivamento do caso. Segundo o ex-ministro, o banquei-
ro André Esteves, fundador do BTG Pactual, recebeu 
no governo Dilma Rousseff informações privilegiadas 
sobre decisões do Banco Central, lucrou com apostas 
no mercado e montou um fundo de campanha para os 
petistas. O delegado Marcelo Daher apurou o assunto 
durante mais de um ano. Uma análise do desempenho 
do fundo que teria sido beneficiado pelo esquema jogou 
por terra as alegações de Palocci. Questionado nova-
mente pelo policial, o delator reconheceu que algumas 
de suas —gravíssimas— acusações eram baseadas em 
notícias de jornais e meras suposições.

O relatório da PF ainda será avaliado pelo Minis-
tério Público Federal, mas é improvável que isso mude 
alguma coisa —procuradores foram os primeiros a 
desconfiar das histórias de Palocci, recusando o acordo 
aceito depois pela PF. Delações premiadas foram deci-
sivas para desvendar o bilionário esquema de corrup-
ção descoberto na Petrobras pela Lava Jato, estimulando 
empresários e funcionários corruptos a colaborar com 
a Justiça em troca de penas mais brandas para seus cri-
mes. Mas os êxitos alcançados também estimularam 
abusos, como a concessão de benefícios generosos a vá-
rios colaboradores cujas alegações se revelaram frágeis, 
ou mesmo infundadas. Os advogados de Palocci dizem 
que ele cumpriu sua parte ao contar o que sabia e dar 
pistas à PF —e que ele não pode ser responsabilizado 
pelo insucesso das investigações. Quando tudo estiver 
terminado, caberá à Justiça reavaliar os benefícios con-
cedidos ao ex-ministro e o que ele fez para merecê-los.

Editorial

Delação em xeque

Ranking dos Políticos - Facebook

MELHORES DO
CONGRESSO
O prêmio Congresso em Foco, que anual-

mente escolhe os melhores senadores e de-
putados federais do País, mostrou o despres-
tígio e - por que não dizer a irrelevância - da 
bancada mato-grossense. Nenhum dos con-
gressistas do Estado conseguiu se colocar 
entre os principais nomes da já tradicional 
eleição, que escolhe os melhores nas catego-
rias público, júri especializado e jornalistas.

GASTOS COM
PUBLICIDADE
O TSE agendou para terça (25) a retomada 

do julgamento que pode cassar os diplomas da 
prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos 
e do vice, José Hazama. Eles são acusados de 
gastos com publicidade institucional superio-
res ao limite permitido por lei no primeiro se-
mestre do ano da eleição. O relator do caso é o 
ministro Luiz Edson Fachin que pediu a cassa-
ção do mandato. Alexandre de Moraes e Tarciso 
Vieira divergiram. A retomada do julgamento 
ocorre após o pedido de vista do ministro Og 
Fernandes.

“DONOS”
DO DEM?
Apesar do rompante autoritário do senador 

Jayme Campos e de seu irmão Júlio Campos, 
o governador Mauro Mendes vem mantendo a 
coerência e a compostura no imbróglio envol-
vendo o apoio do DEM ao pré-candidato ao Se-
nado Nilson Leitão, do PSDB. Tais quais donos 
da sigla, sem consultar ninguém, os irmãos 
Campos resolveram anunciar apoio a Leitão. 
Oras, ao que consta, Mendes é a liderança má-
xima do DEM. Levou a sigla ao comando do Pa-
lácio Paiaguás, faz uma gestão correta e tem a 
prerrogativa de ser ouvido, opinar e interferir 
no processo eleitoral.

Crédito: Corpo de Bombeiros
IMAGEM DO DIA

“Uma análise do desempenho do fundo que teria 
sido beneficiado pelo esquema jogou por terra as 
alegações de Palocci

Lei põe um ponto final a décadas de dis-
cussões judiciais acerca da essencialida-
de da advocacia e da liberdade de contra-
tação pelos gestores públicos

“

Foi publicado no Diário Oficial da União 
no último dia 18 de agosto a Lei n. 14.039/2020 
que inclui o artigo 3º-A, no Estatuto da Advo-
cacia e da OAB (Lei 8.906/94), para declarar 
que os serviços prestados pelos profissionais 
da advocacia são técnicos e singulares, por 
sua natureza, quando comprovada a notória 
especialização.

Por notória especialização considerou a 
lei o desempenho de atividades anteriores 
já desenvolvidas pelo advogado ou pela so-
ciedade de advogados, com estudos, expe-
riências práticas, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou outros re-
quisitos relacionados a essa atividade, que 
possam concluir que o trabalho é essencial e 
o mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato firmado.

A referida lei põe um ponto final a décadas 
de discussões judiciais acerca da essenciali-
dade da advocacia e da liberdade de contrata-
ção pelos gestores públicos, que enxergavam 
em determinado profissional os requisitos 
para o atendimento de suas demandas, mas 
não podiam livremente contratá-lo em razão 
da inexistência de uma norma específica a 
autorizá-los.

O uso da Lei 8666/93, especialmente quan-
to ao artigo 25, inciso II, que se refere a ine-
xigibilidade de licitação quando da contra-
tação de serviços técnicos, gerava inúmeras 
demandas extrajudiciais, em Tribunais de 
Contas, quanto pelas vias Judiciais, pelo País 
afora. A contratação de um advogado ou de 
uma sociedade de advogados está atrelada 
à confiança que este(s) profissional(s) repas-
sam ao cliente, seja ele privado ou público, 
além da possibilidade de sucesso dos servi-
ços contratados.

Exigir do gestor a realização de licitação 
para tais serviços, onde o possível contratado 
não possuía nenhum grau de relacionamen-
to com o contratante constrangia e tirava da 
relação advocatícia muito de seu conteúdo de 
confiabilidade e transferência de informações, 
muitas vezes sigilosas e confidenciais.

A lei publicada em 18 de agosto faz coro ao 
entendimento majoritário do Superior Tribu-
nal de Justiça que já vinha decidindo que em 
recente precedente (DJe 8.5.2020) da 1ª Turma, 
no julgamento do Agravo Interno no Recurso 
Especial n. 1.520.982/SP, com voto condutor do 
ministro Sérgio Kukina, textual, “é plenamen-
te possível a contratação de advogado parti-
cular para a prestação de serviços relativos 
a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas sem que para tanto seja reali-
zado procedimento licitatório prévio. Todavia, 
a dispensa de licitação depende da comprova-
ção de notória especialização do prestador de 
serviço e de singularidade dos serviços a se-
rem prestados, de forma a evidenciar que o seu 
trabalho é o mais adequado para a satisfação 
do objeto contratado, sendo inviável a compe-
tição entre outros profissionais”.

Mas mesmo assim, inúmeros julgados in-
sistiam em condenar gestores e advogados a 
ressarcir os cofres públicos pelas contratações 
com inexigibilidade de licitação. O trabalho do 
advogado como menciona a lei é singular, é 
personalíssimo, é individual... Insistir em li-
citações retirava da relação cliente-advogado 
toda essa característica.

Assim, com a referida lei fica definitiva-
mente sanada a questão, e resolvido esse di-
lema. A lei incluiu também os contadores nas 
mesmas condições que a advocacia. Em boa 
hora e modo.

FRANCISCO FAIAD É ADVOGADO, EX-PRESIDEN-
TE DA OAB/MT E PROFESSOR

Medida 
aprovada

Bom espaço e bom preço
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Enviar esses arquivos de vídeo é 
um verdadeiro problema. para você ter 
uma ideia, um curso de oratória que es-
tou acabando de gravar vai ter em torno 

de 60 giga, e um de 
detetive, que produ-
zimos algum tempo 
atrás, passou dos 
200 giga.

Para não ficar co-
locando arquivos em 
um monte de servi-
ços resolvi pesquisar 
o valor de assinatu-
ras maiores, e acabei 
me surpreendendo: 

assinei o Google Drive com espaço de 
100 giga, suficiente para a maior parte 
de minhas movimentações de arquivos 
atualmente. O custo? R$ 6,90 por mês, 
ou R$ 69,90 em assinatura anual. É pos-
sível dobrar o espaço pagando R$ 9,90 
por mês ou R$ 99,00 por ano. Não vale a 
pena ficar “passando raiva” por falta de 
espaço na “nuvem”, não é mesmo?

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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É possível encontrar armazenamentos com valores até mais 
interessantes que o Google, da mesma forma que encontrei 
vários com preços maiores. Escolhi tal serviço pela conveni-
ência no momento, mas vou continuar observando o segmen-
to e me inteirando do mercado. Só preciso do serviço e, com 
certeza, não tenho o menor apego por “marca”.
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Os discos virtuais, conhecidos como 
“armazenamento na nuvem”, têm se tor-
nado cada vez mais comuns em nosso 
dia a dia. muita gente, inclusive, faz uso 
de tais serviços sem 
sequer relacionar o 
uso com o serviço 
propriamente dito. 
Como assim? Sei 
de muita gente que 
usa recursos como o 
Dropbox e o Google 
Drive mas diz que 
nunca se interessou 
por esse negócio de 
nuvem.

Atualmente muitos serviços ofe-
recem um espaço de armazenamento 
interessante sem qualquer custo. É pos-
sível, então, armazenar arquivos im-
portantes ou mesmo compartilhar com 
outras pessoas sem dificuldades e sem 
precisar pagar por isso. O Google Drive, 
por exemplo, oferece 15 giga para todas 
as contas, de forma vitalícia e sem cus-
to. Mas isso pode não ser suficiente.

Em alguns de meus projetos eu pro-
duzo vídeos, entre eles de cursos intei-
ros. Esses conteúdos não são manipu-
lados diretamente por mim, e preciso 
enviar para que um parceiro faça essa 
parte. É ele que edita, organiza e publi-
ca, seja nas redes sociais ou em plata-
formas de curso.

FRANCISCO FAIAD

Uma jovem, 22 anos, morreu na noite de quinta (19), em Lucas do Rio 
Verde. Rosângela Maria Bráulio dos Reis estava em uma motocicleta que 
bateu de frente com uma caminhonete. De acordo com o Corpo de Bom-
beiros Militar, o acidente foi na Rua Cruz Alta, no Bairro Jardim Ama-
zônia. No local, o Corpo de Bombeiros identificou que a vítima teve o pé 
amputado e politraumatismo. Ela foi encaminhada para o Hospital São 
Lucas. Chegou viva ao hospital, mas depois morreu.
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro Men-
des (DEM) autorizou que a 
Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Logística (Sin-
fra) realize o chamamento 
público para selecionar Or-
ganizações da Sociedade Ci-
vil sem fins lucrativos (OSC) 
que ficarão responsáveis pela 
conservação, recuperação e 
manutenção de aproxima-
damente 409 quilômetros de 
rodovias em Mato Grosso.

Com a autorização, a Sin-
fra poderá dar prossegui-
mento à seleção através da 
publicação dos dois editais 
que vão selecionar as asso-
ciações interessadas. 

-A intenção é celebrar Ter-
mos de Colaboração com as 
entidades selecionadas para 
a realização de melhorias 
em uma extensão de 310,9 
quilômetros das rodovias 
MT-010, MT-249 e MT-235, 
em Nova Mutum, além de 99 
quilômetros da MT-480, em 
Tangará da Serra.

“As parcerias são alterna-
tivas eficientes para as me-
lhorias nas rodovias. Porque 
quem mais tem interesse 
que as estradas permane-
çam com qualidade são as 
próprias organizações locais, 
pois são as principais benefi-
ciadas. Isso garante que essas 
rodovias vão estar sempre 
em boas condições”, afirmou 
o governador.

Tal parceria está prevista na 
Lei Estadual nº 10.861/2019, 
que instituiu o Programa de 
Parcerias Sociais e permite 
ao Poder Público transferir 

LOGÍSTICA | As OSC ficarão responsáveis pela conservação, recuperação e manutenção das rodovias

Este modelo de parceria pedagiada é considerado inovador em Mato Grosso 

HABITAÇÃO POPULAR

Governo vai lançar 
novo programa 
habitacional 

Meta é apoiar os municípios para a regularização 
fundiária 

Medida vai beneficiar principalmente o pequeno e o médio 
produtor 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O ministro do De-
senvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, disse 
hoje (21) que, na próxima 
semana, o governo federal 
vai lançar um novo progra-
ma de habitação popular e 
que pretende “apoiar forte-
mente” os municípios para 
a regularização fundiária 
de suas áreas. “Nós preci-
samos atacar uma situação 
que é muito ruim, meta-
de da população brasileira 
que mora em habitações no 
país não tem a escritura pú-
blica”, disse.

Hoje, o governo atua 
por meio do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida, em 
parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal, e atende 
famílias de diversas faixas 
de renda, com diferentes 
modalidades de contra-
tação e recursos oriundos 
do Fundo de Arrendamen-
to Residencial (FAR) e do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), por 
exemplo.

Marinho participou 
hoje (21), ao lado do pre-

sidente Jair Bolsonaro, da 
entrega de 300 moradias a 
famílias de baixa renda de 
Mossoró, no Rio Grande do 
Norte, em um conjunto ha-
bitacional que leva o mes-
mo nome do município. Os 
investimentos da União na 
construção das residências 
somam R$ 18,3 milhões e 
vão beneficiar mais de 1,2 
mil pessoas.

De acordo com o Mi-
nistério do Desenvolvi-
mento Regional, são 19 
blocos de apartamentos 
no Residencial Mossoró I. 
As moradias têm 39,05 m², 
possuem valor médio de R$ 
61 mil e estão divididas em 
dois quartos, cozinha, área 
de serviço, sala e banheiro. 
Todas as unidades podem 
receber pessoas com defici-
ência, sendo que 13 delas já 
estão adaptadas.

Outras 600 unidades 
no mesmo residencial de-
vem ser entregues nos pró-
ximos meses, as etapas II 
e III têm cerca de 95% das 
obras executadas. No total, 
para os 900 apartamentos, 
o investimento federal é de 
R$ 54,9 milhões e atenderá 
mais de 3,6 mil pessoas.

Foto: Marcelo caMargo/agência Brasil

Foto: Marcos corrêa/Pr

MT terá chamamento público para
concessão de 409 km de rodovias

Foto: Marcos Vergueiro/secoM-Mt

BENEFÍCIO AOS SERVIDORES

Governo MT aumenta margem e número de
parcelas para empréstimos consignados

PRODUTOR RURAL

Sancionada lei que promove mudanças no Fethab

Número de parcelas aumenta de 96 para até 120 meses

DA REPORTAGEM

O Governo do Esta-
do aumentou a margem 
consignável dos servidores 
públicos estaduais ativos e 
inativos de 30% para 35% do 
salário líquido para as con-
signações facultativas em fo-
lha do pagamento e passou 
de 96 para até 120 meses em 
algumas instituições finan-
ceiras, o prazo máximo para 
pagamento.

O decreto publicado 
esta semana também prevê 
uma carência de até 180 dias 
para desconto da primeira 
parcela, desde que isso seja 
acordado entre a instituição 
financeira e o servidor públi-
co.

O intuito é propor-
cionar mais facilidade aos 
servidores que precisam, 
conscientemente, utilizar-
-se deste benefício, levando-
-se em conta o momento de 
pandemia pelo qual o país e 
o Estado passam.

Para o titular da Secre-
taria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag), 
Basílio Bezerra, a medida foi 
pensada como uma maneira 
de auxiliar o servidor neste 
momento em que muitos se 
encontram em dificuldades 
financeiras. “Com o aumen-

DA REPORTAGEM

O governo do estado 
de Mato Grosso sancionou o 
Projeto de Lei nº 154/2020, 
de autoria do deputado 
Xuxu Dal Molin (PSC), com 
apoio dos deputados Dr. 
Eugênio, Dr. João, Dilmar 
Dal Bosco, Ulysses Mora-
es, Carlos Avallone, Valmir 
Moretto, Wilson Santos, Ni-
ninho e Silvio Fávero, que 
promove alterações na Lei 
nº 7.263/2000, que criou o 
Fundo de Transporte e Habi-
tação (Fethab), a qual proíbe 
a cobrança sobre as impure-
zas e umidade na soja e no 
milho.

Tal medida vai bene-
ficiar principalmente o pe-
queno e o médio produtor, 
promovendo justiça na co-

às organizações da sociedade 
civil as rodovias para a ope-
ração, manutenção, conser-
vação, além de realização de 
obras e investimentos, por 
meio de chamamento públi-
co.

Neste caso as associações 
sem fins lucrativos investi-
riam, inicialmente, na me-
lhoria da malha rodoviária 
e teriam o direito de rea-
lizar cobrança de pedágio 
ao longo do trecho em que 
executaram os serviços de 
conservação, para assegurar 
o retorno econômico in-
vestido, de modo que todo 
valor arrecadado através da 
cobrança de pedágio sejam 
novamente investidos  na 
manutenção e melhoria das 
rodovias, como uma conces-
são pública.

Segundo o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Olivei-
ra, os trechos selecionados 
para parcerias com as OSC 
foram objetos de estudo 
pela Secretaria- Adjunta de 
Logística e Concessões, que 
apontou pela inviabilidade 
de um processo de conces-
são tradicional à iniciativa 
privada.

“A parceria permitirá que 
parte da malha rodoviária 
seja explorada pela asso-
ciação sem fins lucrativos, 
o que garantirá a aplicação 
de recursos públicos nesses 
trechos onde não há atra-
tividade para o mercado e 
viabilizará a sustentabilidade 
do sistema de transporte ao 
menor custo”, explicou o se-
cretário.

to da margem e do número 
de parcelas, o servidor terá 
um poder maior de decisão e 
negociação com a instituição 
bancária. Isso trará um alívio 
a quem está com a margem 
negativa ou precisa de um li-
mite maior”.

Mas o gestor lembra 
que ao procurar um emprés-
timo consignado o servidor 
deve agir com consciência 
e cautela. “É preciso avaliar 
o impacto dos descontos do 
empréstimo na renda men-
sal, que leva à diminuição do 
poder de compra e ao risco 
de endividamento”.

O Coordenador de 
Controle e Fiscalização das 
Consignações, Natan Do-
mingues da Silva Junior, ex-
plica que o aumento trará 
ao servidor ativo e inativo 
maior poder de decisão e de 
negociação com os bancos. 
“Não aumentamos a margem 
consignável e o prazo para o 
servidor se endividar, mas 
para que ele possa realizar 
um crédito consciente junto 
às instituições financeiras e 
que possa ter maior poder de 
decisão e de negociação com 
os bancos quando for con-
tratar um empréstimo”.

O decreto também alte-
rou a permissão de contrata-
ção de empréstimos consig-

brança do Fethab. Dal Molin 
enfatiza ainda que, usando o 
padrão de identidade e clas-
sificação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, garantirá mais 
segurança jurídica para o 
produtor rural.

O deputado pondera 
que grande parte dos produ-
tores do estado não tem con-
dições de contar com uma 
balança rodoviária na pro-
priedade, seja pelo custo de 
aquisição ou mesmo pela ne-
cessidade constante de ma-
nutenções. “Queremos agra-
decer o apoio da Assembleia, 
Aprosoja, Famato, sindicatos 
rurais e o governo do estado 
na elaboração e aplicação 
desta lei. É uma grande con-
quista para o setor produti-
vo”, disse o parlamentar.

Foto: - secoM Mt

nados. A partir de agora eles 
poderão ser feitos pelos ca-
nais digitais das instituições 
financeiras, evitando assim o 
deslocamento dos servidores 
e pensionistas. A iniciativa 
visa, principalmente, a pre-
venção ao novo coronavírus.

A gestão das consig-
nações em folha é feita to-
talmente pelo próprio ser-
vidor. Dentro do portal do 
consignado disponibilizado 
pela Seplag, ele consulta a 
margem consignável, os em-
préstimos em andamento, 

realiza simulações, verifica 
as taxas de juros ofertadas 
por cada banco e pode enviar 
uma proposta à instituição 
financeira.

A Seplag trabalha para 
oferecer cada vez mais con-
fiabilidade no serviço de 
Consignação em Folha de 
Pagamento. As ações públi-
cas são focadas na prevenção 
e fiscalização do processo de 
modo a proporcionar com 
segurança o acesso às taxas 
de juros mais competitivas 
do mercado.



Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SENAR-MT

Mecânico de Tratores é um dos
treinamentos mais procurados

SOJA

Preço sobe e fecha acima de
R$ 130 em boa parte do país

Curso de tratores ofertado pelo Senar em parceria com 
sindicatos rurais 

Produtor eleva suas pedidas, mas sem contrapartida

DA REPORTAGEM

“Importantíssimo! 
Além de dar a oportunidade 
para aqueles que já traba-
lham com máquinas agríco-
las de se aperfeiçoar, tam-
bém permite aos que não 
trabalham na área o conhe-
cimento. É importante, pois 
em qualquer área do campo 
se utiliza máquinas”. É assim 
que Arlindo Fernandes de-
fine o curso de Mecânico de 
tratores ofertado pelo Servi-
ço Nacional de Aprendiza-
gem Rural de Mato Grosso 
(Senar-MT) em parceria com 
os sindicatos rurais.

Já Thiago Oliveira diz 
que colocará em prática o 
conhecimento que adquiriu 
na fazenda em que trabalha. 
“Para quem mora em pro-

DA REPORTAGEM

A alta do dólar, que na 
máxima do dia superou R$ 
5,67, voltou a distorcer o 
mercado brasileiro de soja 
na quinta (20), de acordo 
com a consultoria Safras. 
“Os preços subiram para pa-
tamares históricos (R$ 130), 
mas nominais. O volume 
negociado é mínimo. Nem 
mesmo a queda de Chicago 
conteve o ímpeto do vende-
dor”, informa.

Segundo a Safras, com 
a oferta escassa e com a ne-
cessidade do comprador, o 
produtor eleva suas pedi-
das, mas sem contrapartida. 
Há soja cotada a R$ 137 no 
interior de São Paulo, a R$ 
121 para venda antecipada 

Foto: Divulgação

Dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 
31 de agosto 

SEGUNDA-FEIRA

Receita abre 
consulta ao 4º lote 
de restituição de IR
DA REPORTAGEM

A Receita Federal abre 
nesta segunda (24), a con-
sulta ao quarto lote de resti-
tuição do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) de 
2020. O crédito bancário 
para 4.479.172 contribuintes 
será realizado no dia 31 de 
agosto, totalizando o valor 
de R$ 5,7 bilhões.

Desse total, R$ 
248.630.681,67 referem-se 
ao quantitativo de contri-
buintes que têm prioridade 
legal: 6.633 contribuintes 
idosos acima de 80 anos, 
36.155 contribuintes entre 
60 e 79 anos, 4.308 contri-
buintes com alguma defi-
ciência física ou mental ou 
doença grave e 17.787contri-
buintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Foram contemplados 
ainda 4.414.289 contribuin-
tes não prioritários que en-
tregaram a declaração até 

o dia 19 de junho de 2020. 
Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita Federal na inter-
net. Na consulta à página da 
Receita, no Portal e-CAC, 
é possível acessar o serviço 
Meu Imposto de Renda e ver 
se há inconsistências de da-
dos identificadas pelo pro-
cessamento. Nesta hipótese, 
o contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer a 
autorregularização, median-
te entrega de declaração re-
tificadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Com ele será possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal in-
formações sobre liberação 
das restituições do IRPF e 
a situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

AGRONEGÓCIO 

Agências ficarão abertas hoje das 8h às 12h 

Caixa abrirá hoje 770 agências
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Caixa abrirá hoje (22), 
de 8h as 12h, 770 agências 
para atendimento aos bene-
ficiários do auxílio emergen-
cial e do saque emergencial 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
As pessoas nascidas de janei-
ro a junho poderão realizar o 
saque em espécie do auxílio 
emergencial.

Já os trabalhadores nas-
cidos entre janeiro e mar-
ço poderão sacar o FGTS 
Emergencial, conforme ca-
lendário criado para evitar 
aglomerações em agências 
e unidades lotéricas. A rela-
ção de agências que estarão 
abertas pode ser conferida 
em http://www.caixa.gov.br/
atendimento.

O banco reforça que to-
das as pessoas que procura-
rem atendimento durante o 
funcionamento das agências 
serão atendidas e que não é 
preciso chegar antes do ho-
rário de abertura.

A partir deste sábado, 
3,9 milhões de beneficiários 
nascidos em junho e mais de 
96 mil também nascidos em 
junho do novo lote de elegí-
veis poderão sacar o bene-
fício nos caixas eletrônicos, 
lotéricas e correspondentes 
Caixa Aqui, além de trans-
ferir valores para contas da 
Caixa ou de outros bancos.

Os ciclos de crédito em 
conta e saques em espécie 
seguem até dezembro para 

o pagamento das cinco par-
celas definidas pelo Governo 
Federal para o público do 
Cadastro Único (CadÚnico) e 
para quem se cadastrou pelo 
App CAIXA | Auxílio Emer-
gencial ou pelo site auxilio.
caixa.gov.br. Também a par-
tir de sábado (22), os traba-
lhadores nascidos em mar-
ço que tiveram o crédito do 
saque emergencial do FGTS 
e que não movimentaram a 
conta poupança social digi-
tal ou que tenham saldo re-
manescente poderão sacar o 
benefício em dinheiro. Será 
possível transferir os valo-
res, via aplicativo Caixa Tem, 
para outras contas.

Continua disponível 
ao trabalhador a opção de 
utilização dos recursos cre-
ditados na poupança social 
digital para a realização de 
compras, por meio do cartão 
de débito virtual e QR Code, 
pagamento de boletos, con-
tas de água, luz, telefone, en-
tre outros serviços.

SAQUE EM
ESPÉCIE
Para realizar o saque 

em espécie, é preciso fazer 
o login no Caixa Tem, sele-
cionar a opção “saque sem 
cartão” e “gerar código de sa-
que”. Na sequência, deve ser 
inserida a senha para visuali-
zar o código de saque na tela 
do celular, que tem validade 
de uma hora. O código deve 
ser utilizado nos caixas ele-
trônicos da Caixa, nas unida-
des lotéricas ou nos corres-
pondentes Caixa Aqui.

SAQUE EMERGENCIAL | Beneficiários receberão auxílio emergencial e farão saque do FGTS
Foto: Divulgação
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para junho em Rio Grande 
e comprador oferecendo até 
R$ 130 no disponível do Pa-
raná.

Em Passo Fundo/RS, 
a saca de 60 kg subiu de 
R$ 130 para R$ 132. Na re-
gião das Missões, a cotação 
avançou de R$ 129,50 para 
R$ 131,50. No porto de Rio 
Grande, o preço aumentou 
de R$ 130 para R$ 133. Em 
Cascavel/PR, o preço subiu 
de R$ 127,50 para R$ 130 a 
saca. No porto de Parana-
guá/PR, a saca ficou em R$ 
133. 

Em Rondonópolis, a 
saca passou de R$ 125 para 
R$ 129. Em Dourados/MS, a 
cotação avançou de R$ 130 
para R$ 132. Em Rio Verde/
GO, a saca seguiu em R$ 125.

priedades e trabalha com 
tratores, o curso é funda-
mental. Com esta capacita-
ção temos condição de fazer 
a manutenção das máquinas 
e os reparos caso surja algum 
problema”.

Eliseu Rocha acrescen-
ta que é uma oportunidade 
de capacitação em uma área 
que ainda é muito carente 
de mão de obra qualificada. 
“Em minha região há muito 
maquinário, mas poucas pes-
soas capacitadas para mexer 
com elas”. Comprometido 
em atender as necessidades 
do campo, o Senar-MT em 
parceria com os Sindicatos 
Rurais tem capacitado mão 
de obra para atuar na área de 
mecanização agrícola. É im-
portante destacar que o curso 
de mecânico de tratores está 

entre os mais demandados.

O CURSO
Com cinco módulos, o 

treinamento tem carga ho-
rária de 120 horas e os par-
ticipantes aprendem sobre 
os procedimentos técnicos 

para a realizar a manutenção 
e conserto de tratores agríco-
las. Segundo o instrutor cre-
denciado junto ao Senar-MT, 
Gilson Almeida, os alunos 
são capacitados para fazer re-
paros e substituição de peças 
dos tratores agrícolas.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279786200004500  924926571
279958300019400  808000091
279002800067300  14473801
279613300   191252290001
279642700   348011570001
279002701585900  872368851
279150600   108472810001
279002800744700  44738801
279002701615400  5736191
279877200   29705480001
279002701680100  32656041
279613700   137391770001
279616600000200  56139391
279002800588500  982261009
279002800615200  42668016
279002701689400  61723101
279002800743200  35573939
279972200007500  27844801

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 empresa SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, 
CNPJ 08.676.431/0001-84, situada na Rua Colonizador 
Enio Pipino nº 6119 Setor Ind Norte, muncipio de Sinop, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT A renovação 
da Licença de Operação da empresa, que desenvolve a 
atividade de fabricação de produtos de limpeza e polimen-
to. Possui área construída de 1074,00 m² Não foi determi-
nado EIA/RIMA

BIG  BLOCOS MATERIAIS PARA COSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 21.012.738/0001-49. Torna público que requereu 
a Prefeitura de Sinop/Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável - SDS, a Licença 
Prévia – L.P.; Licença de Instalação – L.I. e Licença de 
Operação – L.O., para a atividade: Fabricação de Artefatos 
de Cimento para uso na construção, em Sinop-MT. Não 
EIA/RIMA.

CARAGUA AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 
28.731.325/0012-16, torna público que requereu à SEMA 
a Alteração da Razão Social na Licença de Operação 
nº 321980/2020, com atividade de Serraria com desdo-
bramento e beneficiamento de madeira no município de 
Colniza/MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, 
fone 66 3532-3297).
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 16/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 16/2020, cujo objeto é o: 
Registro de Preço para Aquisição de Tubos para uso em geral nas manuten-
ções e construções de bueiros e canalização de aguas fluviais, no município 
de Nova Guarita- MT, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para abertura no dia 03/09/2020, às 08:30 horas. Cópias do 
edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 
07:00 as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departa-
mento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 21 de Agosto de 2020.
Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 052/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico - SRP 052/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS 
NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNA-
EJA, PNAEE, PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso 
ao Edital Complementar 001/2020 os interessados deverão baixar no site www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores informações no 
Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 17h ou 
pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 
8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova 
sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 04 de setembro 
de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 03/09/2020 
através do site www.bll.org.br Peixoto de Azevedo 21 de agosto de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela por-
taria nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Mu-
nicípio, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 006/2020, regida pela 
Lei Federal 8.666 de 21 de 13junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo 
menor preço global, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM EM VIAS URBA-
NAS DO BAIRRO AEROPORTO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Que será realizada às 
09h00m do dia 09 de SETEMBRO de 2020, na sala de Licitações, no Paço 
Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os 
impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação 
de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima ou 
baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 

Peixoto de Azevedo, 21 de Agosto de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

R31 INVESTIMENTOS S.A - CNPJ 20.177.610/0001-72
NIRE 5130001579-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no 
parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76).1. Data, Hora e Local: 20 de julho 
de 2020, às 10:00 horas, na sede social da R31 Investimentos S.A, localizada 
na Cidade de Sinop, Estado do  ato Grosso, na Avenida das Embaúbas, nº 85, 
sala 07, bairro Setor Industrial, CEP: 78.557-440 (“Companhia”). 2. Convoca-
ção: Dispensada a publicação dos editais de convocação tendo em vista a pre-
sença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas 
assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas, nos termos do pará-
grafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 3. Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no 
livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Presidente: Roberto de Souza Martins 
Neto; Secretário: Enio Pipino Sobrinho. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
autorizar que os Diretores da Companhia celebrem na presente data Memoran-
do de Entendimentos (“MOU”), que terá por objeto estabelecer os termos, con-
dições e premissas básicas a partir dos quais as partes signatárias do MOU se 
comprometerão a realizar uma captação de recursos no por meio de debêntu-
res a serem emitidas pela Companhia, que, por sua vez, servirão de lastro para 
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários; (ii) autorizar que a Diretoria 
da Companhia realize todos os atos complementares necessários à formaliza-
ção da emissão de debêntures e dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, 
em especial a discussão das condições da escritura de emissão de debêntures 
e contratação das garantias que se façam necessárias para a formalização da 
operação, que deverão ser posteriormente aprovadas pela Assembleia Geral 
da Companhia; e (iii) ratificar os atos eventualmente já praticados pela Diretoria 
e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deli-
berações acima. 6. Deliberações: Após estudos e debates sobre as matérias 
constantes da ordem do dia, estas foram submetidas à votação, sendo delibe-
rado, por unanimidade de votos, da seguinte forma: (i) Aprovada a autorização 
para que a Diretoria assine o MOU que será celebrado nesta data, o qual terá 
por objeto estabelecer os termos, condições e premissas básicas a partir dos 
quais as partes do MOU se comprometerão a realizar uma captação de recur-
sos por meio de debêntures a serem emitidas pela Companhia, no montante 
aproximadamente de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) a 
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) que, por sua vez, servirão de lastro 
para emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), sendo que os 
recursos obtidos a partir de tal captação serão destinados exclusivamente para 
reembolso de parte dos valores investidos no desenvolvimento e na finalização 
da construção e estruturação de um empreendimento imobiliário que contem-
plará um shopping center, a ser estabelecido no imóvel de titularidade da Com-
panhia. (ii) Aprovada a autorização para que Diretoria da Companhia pratique 
todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstancia-
das, podendo, inclusive: (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da 
emissão de debêntures, das garantias e do CRI, para posterior aprovação dos 
acionistas da Companhia; e (ii) a tomar todas as providências e praticar os atos 
necessários à implementação das deliberações ora tomadas. (iii) Aprovada a 
ratificação dos atos eventualmente já praticados pela Diretoria e demais repre-
sentantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações acima. 
7. Arquivamento: Os acionistas autorizam o arquivamento desta ata perante a 
Junta Comercial para os devidos fins legais, estendendo-se a presente auto-
rização aos Diretores da Companhia para que tomem todas as providências 
legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta 
ata. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Membros da Mesa: (i) 
Roberto de Souza Martins Neto – Presidente; (ii) Enio Pipino Sobrinho – Secre-
tário. Acionistas: (i) Roberto de Souza Martins Neto; (ii) Colonizadora Sinop S/A 
representada na forma do seu estatuto social por Wlademir Pipino Junior e Enio 
Pipino Sobrinho; (iii) AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping 
Centers Ltda. representada na forma do seu contrato social por Hélcio Fernan-
des Povoa; (iv) Lauro Francisco Diel; e julho de 2020. Assinam digitalmente 
a presente ata de assembleia geral extraordinária, por meio de certificado di-
gital, os Srs: (i) Roberto de Souza Martins Neto na qualidade de presidente 
da mesa e acionista; (ii) Enio Pipino Sobrinho na qualidade de secretário da 
mesa e representante da acionista Colonizadora Sinop S/A; (iii) Wlademir Pi-
pino Junior na qualidade de representante da acionista Colonizadora Sinop 
S/A; (iv) Hélcio Fernandes Povoa na qualidade de representante da acionista 
AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda; (v) 
Lauro Francisco Diel na qualidade de acionista; (vi) Reginaldo Czezacki, na 
qualidade de representante da acionista Campo Sinop Participações Ltda.; e 
(vii) Marco Antonio Kunzler, na qualidade de representante da acionista Campo 
Sinop Participações Ltda.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL: Certifico que o ato, 
assinado digitalmente, da empresa R31 INVESTIMENTOS S.A., de NIRE 
5130001579-0 e protocolado sob o número 20/091.407-3 em 13/08/2020, 
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2283050, em 
14/08/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Evanete Ri-
beiro De Magalhaes Figueiredo. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio 
Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrô-
nico do Portal de Serviços / Validar Documentos(https://portalservicos.jucemat.
mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 8.009.080/0001-65, no uso 
de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia Geral Extra-
ordinária a realizar-se no próximo dia 28 de agosto de 2020, por meio de Video-
conferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link para os endereços 
eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@holdbackconsultoria.
com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da manhã, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação da proposta de venda dos 
imóveis da CORIM conforme preço mínimo estipulado na MOU (Memorando de 
Entendimentos) de 24/07/2020; (II) Autorização para que os Diretores firmem 
contrato de intermediação do negócio de venda ao preço de 5% da MOU; (III) 
autorização para que os Diretores firmem contrato de venda nos termos da 
MOU. Nada mais. 21,22,25/08/2020

Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa SILVEIRA SANTOS E SANTOS LTDA, contra a 
decisão do Pregoeiro que a inabilitou para o Pregão Eletrônico nº 
026/2020, que tem por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços que requerem o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias 
braçais, para serviços de agente de conservação, lavador de veículos 
leves, auxiliar de pintura de guia ou meio fio, jardineiro, paisagista, 
operador de roçadeira manual, operador de motosserra, a fim de atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, foi NEGADO PROVIMENTO.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Rafael Machado
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA, contra a decisão do 
Pregoeiro que a inabilitou para o Pregão Eletrônico nº 026/2020, que tem 
por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços que requerem 
o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias braçais, para serviços de 
agente de conservação, lavador de veículos leves, auxiliar de pintura de 
guia ou meio fio, jardineiro, paisagista, operador de roçadeira manual, 
operador de motosserra, a fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal, foi NEGADO PROVIMENTO.
Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

Rafael Machado

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa JF SERVIÇOS DE MALOTES E PAISAGISMO 
LTDA ME (PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA), contra a 
decisão do Pregoeiro que a inabilitou para o Pregão Eletrônico nº 
026/2020, que tem por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços que requerem o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias 
braçais, para serviços de agente de conservação, lavador de veículos 
leves, auxiliar de pintura de guia ou meio fio, jardineiro, paisagista, 
operador de roçadeira manual, operador de motosserra, a fim de atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, foi NEGADO PROVIMENTO.

Rafael Machado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Rafael Machado
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa G M N EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a 
decisão do Pregoeiro que a declarou as PERSONNALITE 
TERCEIRIZAÇÕES LTDA, vencedora dos lotes 02 e 04 e VENCEDORA 
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI vencedora do lote 03 
vencedora para Pregão Eletrônico nº 026/2020, que tem por objeto por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços que requerem o dispêndio de 
esforço físico, por meio de diárias braçais, para serviços de agente de 
conservação, lavador de veículos leves, auxiliar de pintura de guia ou 
meio fio, jardineiro, paisagista, operador de roçadeira manual, operador 
de motosserra, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
as empresas  foi DADO PROVIMENTO.
Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

Lot. Girasol, Rod. MT-249. 

Inicial R$ 3.192.582,00
(PARCELÁVEL)

FAZENDA 540HA EM
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020

Marcelândia/MT, 21 de agosto de 2020.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 que tem por objeto: 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de 

implantação e pavimentação asfáltica na Rodovia MT-320/130 conforme 

Termo de Convênio Nº 0208/2020/SINFRA na cidade de Marcelândia/MT. 

(trecho de 5 km, entre a rotatória do entroncamento de acesso à Av 

Colonizador José Bianchini e o Rio Manitsauá–Missu), sagrou-se 

vencedora do certame licitatório a empresa: BR.  PAVING 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, que apresentou proposta com 

valor global de R$ 4.026.442,06 (quatro milhões, vinte e seis mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos). Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2020

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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 078/2020.

Ari Genézio Lafin

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 
E ETANOL PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.' 
CONFORME A SEGUIR EMPRESA VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA 
CNPJ/CPF Nº 02.770.298/0001-44 ITENS VENCEDORA - 836718 - 
R$2,78, - 836716 - R$3,95, - 836715 - R$3,83, VALOR TOTAL R$ 
R$383.100,00. VALOR TOTAL GERAL R$383.100,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA 
I N F R A E R O / D F  PA R A P R E S TA Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  D E 
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE ENGENHARIA DO AEROPORTO 
REGIONAL ADOLINO BEDIN – SBSO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: 
a presente contratação tem como objetivo contratar empresa que integra 
a Administração Pública para compor equipe técnica que fará a 
fiscalização da obra de reforço e recuperação da pista de pouso e 
decolagem (PPD 05/23) Taxiway e pátio de aeronaves do aeroporto 
Regional de Sorriso – Adolino Bedin – MT (SBSO). FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93. CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, 
CNPJ Nº 00.352.294/0001-10. VALOR GLOBAL: R$ 678.230,52 
(Seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e dois 
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.



SANTOS

Cuca roda elenco em função de desgaste

ATHLETICO

Walter é relacionado pela primeira vez

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Soteldo foi poupado nos minutos finais 

Walter chegou aos 84 kg, 23 a menos do que quando chegou ao Furacão 

Gramado coberto de neve em jogo do Catarinense 

DA REPORTAGEM

Cuca roda bem o elen-
co do Santos desde que 
chegou: são 22 jogadores 
utilizados, o equivalente a 
dois times, em quatro par-
tidas no comando. Além de 
conhecer os atletas e criar 
opções no elenco, o técnico 
se preocupa com o desgaste 
físico em meio a dois jogos 
do Campeonato Brasileiro 
por semana.

Na vitória por 1 a 0 so-
bre o Sport, na Ilha do Re-
tiro, na última quinta-feira, 
Cuca tirou Sánchez no in-
tervalo e preservou Mari-
nho e Soteldo nos minutos 
finais. No domingo, o Peixe 
enfrentará o Palmeiras, do-
mingo, no Morumbi.

“Domingo é outra pe-
dreira, um dia a menos de 
descanso. Viagem, campo 
molhado... Adversário terá 
um dia a mais e isso in-
fluencia. Tirei Soteldo, Ma-
rinho e Sánchez para pre-
servar e não correr risco de 
perder ninguém lesionado”, 
disse Cuca.

DA REPORTAGEM

O atacante Walter é a 
grande novidade na lista de 
relacionados do Athletico 
para o jogo contra o Flumi-
nense, neste sábado, às 15h, 
na Arena da Baixada. Se-
gundo apurado, no entanto, 
a tendência é que o jogador 
comece no banco de reser-
vas. Walter está no Furacão 
desde o dia 12 de maio. Ao 
todo, ele emagreceu 23 kg, 
depois de passar por um pla-
nejamento especial de trei-
nos intensos e alimentação 
balanceada para recuperar o 
jogador de 31 anos, que não 
atua profissionalmente há 
quase dois anos. Ele chegou 
ao clube pesando 117 kg.

Em uma rede social, Wal-
ter já tinha dado uma pista de 
que poderia ser relacionado 
pela primeira vez no Athle-
tico. Na publicação, a esposa 
Inglid Lima faz um vídeo fa-
lando com o atacante, que dá 
o recado e cita Gabigol, joga-
dor artilheiro do Flamengo. 
“Sábado é aqui óh, Gabigol. 
Vou fazer igual o Gabigol”, 
diz o atacante.

O Athletico renovou o 
contrato com Walter até 
fevereiro de 2021. Inicial-
mente, o vínculo ia até 6 de 

Os 22 santistas usados 
por Cuca são Vladimir e 
João Paulo, Lucas Veríssi-
mo, Luan Peres, Luiz Felipe 

DA REPORTAGEM

Santa Catarina teve a 
menor temperatura do ano 
nesta sexta-feira, segundo 
a Epagri/Ciram, órgão que 
monitora o tempo, e a So-
mar Meteorologia – o Mor-
ro da Igreja, entre Urubici e 
Bom Jardim da Serra, mar-
cou -8,6ºC. Além disso, a 
neve foi registrada em São 
Joaquim.

O fenômeno, que não é 
novidade no estado, entrou 
para a história do Campe-
onato Catarinense em 30 
de maio de 1979. Três par-
tidas aconteceram com os 
gramados completamente 
brancos. O Inter de Lages 
empatou com o Avaí por 
1 a 1 no Estádio Vidal Ra-
mos Júnior. Em Caçador, a 
Caçadorense venceu o Pal-
meiras de Blumenau por 3 
a 1, enquanto a Chapeco-
ense bateu o Criciúma no 
Oeste: 3 a 2.

Ademir Patrício marcou 
os dois gols do Tigre, mas as 
lembranças do ex-atacante 
vão além do que aconteceu 
no campo. “Fomos para o 

FUTEBOL DE GELO

Neve, conhaque 
no aquecimento
e fogueira na 
arquibancada

aquecimento, mas não re-
solvia. Deram conhaque 
com café naquela época 
para ajudar a esquentar. Eu 
tomei para ajudar. Eu nun-
ca me esqueço que quando 
chegamos no gramado e 
olhamos para a parte das 
sociais, cinquenta torcedo-
res estavam aglomerados 
em uma fogueira. Imagina 
se hoje iam permitir uma 
situação dessa”, disse.

Os fatos marcantes 
aconteceram aos montes. 
O comentarista esportivo 
Roberto Alves, da NSC TV, 
lembra que a transmissão 
de Inter de Lages x Avaí não 
terminou e quem trabalhou 
no estádio sofreu com a 
temperatura de – 3ºC.

“Tinha um repórter que, 
quando nós começamos 
a transmissão, o narrador 
chamou, mas nada dele en-
trar no ar. Quando conse-
guiu, entrou todo eufórico. 
Ele explicou a situação, eu 
estava com meus lábios en-
caracolados de tanto frio. 
Ele não conseguia falar di-
reito, não conseguia abrir a 
boca para falar”.
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Mudança de comportamento: “Time
está jogando com a cara do Vasco”
DA REPORTAGEM

No dia em que comple-
ta 122 anos, o Vasco amanhe-
ceu na liderança do Cam-
peonato Brasileiro, algo que 
não acontecia há oito anos. 
Parte desse sucesso deve ser 
creditado a Ramon Menezes. 
Desde que assumiu o time, a 
equipe vem mostrando evo-
lução em campo e consegui-
do bons resultados.

Tem sido assim no Bra-
sileirão. Apesar de ter um 
jogo a menos, o Vasco lidera 
com nove pontos e 100% de 
aproveitamento. Foram três 
vitórias em três jogos. Nesta 
sexta, Ramon creditou o su-
cesso à entrega dos jogado-
res.

“Tudo se resume ao tra-
balho. A minha função é de 
tentar mostrar o caminho, 
mas a execução é dos atle-
tas, eles é que entram em 
campo e estão executando 
da melhor maneira possí-
vel. Houve uma mudança de 
comportamento, que não é 
fácil. Agradeço muito aos jo-
gadores. O fruto desse traba-
lho é da dedicação deles. O 
time está jogando com a cara 
do Vasco, com entrega, en-
tregando a alma em alguns 
jogos”.

Ramon Menezes, no 
entanto, não se ilude e pede 
foco, pés nos chão e humil-
dade ao elenco. Ele sabe que 

o campeonato é duro e está 
só começando. “É o come-
ço de um campeonato mui-
to difícil. A cada jogo você 
aprende lições. Nesses três 
jogos não conseguimos man-
ter a mesma escalação. Assim 
será a competição, com jogos 
quarta e domingo. Temos 
que ter a força do grupo. E 
todos entenderam isso. E te-
nho certeza que o torcedor 
também está supercontente. 
Humildade sempre e pés no 
chão. O campeonato só está 
começando”.

“O grupo está muito 
maduro. Temos jogadores 
que são referências para os 
mais jovens, como Fernan-
do Miguel e Castan. Eles 
representam muito dentro 
do grupo. Também temos 
jogadores jovens que são re-
ferências, caso do Andrey. do 
Ricardo, do Henrique. Então 
temos que ter foco, buscar 
sempre evoluir, e é isso que 
estamos fazendo. 

Todos estão com von-
tade de ajudar, a energia está 
muito legal. É um campe-
onato longo, muito difícil, 
não temos tempo nem para 
comemorar.

 A cabeça tem que estar 
no lugar para não perdermos 
o foco. Temos que recuperar 
atletas, deixar todo mundo 
se sentindo importante, por-
que eles são importantes de 
fato”.

Foto: RaFael RibeiRo

Ramon observa jogo entre Ceará e Vasco 

LÍDER | Treinador pede “humildade e pés no chão” após bom início de campeonato

agosto, mas o atacante bateu 
todas as metas estipuladas 
pelo clube para conseguir a 
renovação. Com isso, Walter 
poderá jogar a Libertadores, 
a Copa do Brasil e o Campe-
onato Brasileiro com a cami-
sa rubro-negra. O contrato 
vai até fevereiro porque é 

quando o Campeonato Bra-
sileiro de 2020 terminará.

Walter não disputa uma 
partida oficial desde o dia 24 
de novembro de 2018, quan-
do defendia o CSA. O jogo 
foi contra o Juventude, na 
goleada por 4 a 0, que mar-
cou o acesso do time alago-

ano à Série A. São 21 meses 
- ou 636 dias - longe dos gra-
mados.

Na primeira passagem 
pelo Athletico, entre 2015 e 
2016, Walter marcou 16 gols 
em 73 jogos. Depois, passou 
por Goiás, Atlético-GO, Pay-
sandu e CSA.

e Alex Nascimento, Pará, 
Felipe Jonatan e Madson, 
Alison, Diego Pituca, Carlos 
Sánchez, Jean Mota, Ivonei 

e Jobson, Marinho, Soteldo, 
Kaio Jorge, Uribe, Tailson, 
Marcos Leonardo e Lucas 
Braga.
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DESATIVADA
Padrasto, tio e avô
são presos suspeitos de
estupro de adolescentes

NOVO PROGRESSO

Índios bloqueiam BR-163 há 5 dias

FRIOZINHO

Queda na temperatura diminui
intensidade do fogo no Pantanal

DA REPORTAGEM

Os povos indígenas da 
etnia Kayapó mantiveram 
ontem, pelo quinto dia se-
guido, o bloqueio na rodo-
via federal, no Km 332, na 
região de Novo Progresso/
PA contra o projeto da fer-
rovia Sinop-Miritituba. A 
Polícia Rodoviária Federal 
informou que está com via-
turas e policiais fazendo o 
monitoramento.

No início da tarde des-
ta sexta (21) a passagem foi 
liberada às 12h e há previ-
são do fechamento da pista 
é ser retomado as 18h. Os 
indígenas continuam no 
trecho e logo mais deverá 
haver reunião por video-
confêrencia com autorida-
des de Brasília. Carretei-
ros que transportam soja, 
milho e demais produtos 
até portos em Miritituba e 
Santarém estão parados no 
local. Não foi informado 

DA REPORTAGEM

Três homens foram 
presos suspeitos de estuprar 
duas adolescentes, de 12 e 
13 anos, no Distrito de Três 
Fronteiras em Colniza. De 
acordo com a Polícia Militar, 
os suspeitos são padrasto, 
tio e o avô das vítimas e fre-
quentam a casa das adoles-
centes. As prisões ocorreram 
na quarta (19) e foram divul-
gadas nesta sexta (21).

Segundo a PM, as pri-
sões ocorreram após a PM 
receber a denúncia de que 
duas adolescentes estavam 

DA REPORTAGEM

A queda na tempe-
ratura registrada entre 
essa quinta (20) e sexta 
(21) fez a intensidade do 
fogo que atinge o Panta-
nal mato-grossense di-
minuir, segundo o Corpo 
de Bombeiros. Esse é o 
maior incêndio já regis-
trado no bioma nas úl-
timas décadas. O fogo já 
consumiu 1,5 milhão de 
hectares. Desse total, 590 
mil hectares são em Mato 
Grosso, mas especifica-
mente na região de Poco-
né e Barão de Melgaço, e 
o restante em Mato Gros-
so do Sul.

De acordo com o 
coronel dos bombeiros, 
Dércio Santos, apesar de 
as temperaturas amenas 
contribuírem para a que-
da na intensidade, a ação 
dos ventos e a vegetação 
seca ainda causam incên-
dios. 

“Mesmo com essa 
temperatura baixa, a in-
cidência dos focos con-
tinua. As equipes con-
tinuam em campo no 

DA REPORTAGEM

Um dos sobreviventes de 
um tiroteio com o Bope, que 
resultou na morte de seis 
suspeitos, Geovane Ferreira 
Sodré, 27 anos, contou em 
depoimento à Polícia Civil 
que o grupo tinha a intenção 
de roubar a chácara de um 
político. No local, segundo 
ele, havia entre R$ 400 mil 
e R$ 500 mil em espécie, 
além de ouro, joias e pedras 
preciosas. Ele disse que o 
dinheiro era de corrupção, 
para pagar um advogado, 
mas não informou quem 
seria o político, tampouco o 
cargo que ocupava. O con-
fronto com os policiais mili-
tares aconteceu no dia 29 de 
julho passado, no Bairro Ita-
maraty, em Cuiabá. O local 
fica nos fundos do condomí-
nio Residencial Belvedere 2.

Segundo Geovane, conhe-
cido como “Gordinho”, um 
segurança do político con-
tou ao bando que no local 
havia o dinheiro e os objetos 
de valor. “Um rapaz estaria 
passando informações que 
nessa chácara tinha aproxi-
madamente de R$ 400 mil 
a R$ 500 mil, também ouro, 
joias e pedras preciosas; Que 
o cara falou que trabalhava 
como segurança do políti-
co; Que um outro segurança 
também estaria participan-
do do roubo”, diz trecho do 

depoimento. De acordo com 
ele, o roubo estava planejado 
para o início de julho, mas 
foi cancelado pelo seguran-
ça. No dia em questão seriam 
roubados R$ 150 mil. Já na 
nova tentativa, no dia 29 de 
julho, o sobrevivente relatou 
que os seguranças contaram 
ao grupo, que na chácara es-
tariam somente eles e o ca-
seiro. O político iria chegar 
ao local por volta das 6h.

O suspeito ainda contou 
que o segurança do políti-
co foi quem explicou como 
seria o assalto. “Ele mostrou 
uma pistola dele, e disse que 
eles iriam simular um roubo 
e era para o bando tomar a 
pistola dele”, contou.

No dia, o grupo se divi-
diu em três carros e foi e 
direção à chácara. Mas no 
meio do caminho, começa-
ram os tiros. Geovane diz 
que não viu nenhum policial 
e se assustou com os tiros, 
que atingiram seus compar-
sas. Segundo ele, não houve 
abordagem, ou ordem de 
parada da Polícia, tampouco 
perseguição. Ele e o com-
parsa conseguiram carona e 
foram deixados na porta de 
uma policlínica. Geovane foi 
atingido com um tiro no jo-
elho e nas costas. O suspeito 
ainda revelou que não co-
nhecia nenhum dos compar-
sas que estavam com ele no 
dia da tentativa de roubo.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Confronto ocorreu nos fundos do residencial Belvedere, em Cuiabá 

Protesto é considerado ilegal pela justiça federa

Protesto é considerado ilegal pela justiça federa

Trio é suspeito de estuprar adolescentes de 12 e 13 anos 

Assalto mirava em R$ 500 mil e
joias em chácara de político
ANO PASSADO| Um dos sobreviventes disse que segurança do político repassou as informações para bando

Pantanal”, ressaltou.
Segundo o coronel, 

algumas frentes foram 
extintas nesta semana, 

se hoje haverá desbloqueio 
temporário previsto.

O protesto é consi-
derado ilegal, pela justiça 

sendo vítimas de abuso se-
xual pelos familiares delas. 
Os policiais foram chama-
dos pelo Conselho Tutelar. 

A PM foi até o Distri-
to de Três Fronteiras, onde 
localizou as duas vítimas. A 
denúncia foi apurada pela 
equipe de conselheiros tute-
lares que entrevistou as víti-
mas.

As adolescentes confir-
maram que sofreram abuso 
sexual pelos suspeitos. Os 
três homens foram presos 
por crime de estupro de vul-
nerável e levados à Polícia 
Civil.

no entanto, ainda não há 
previsão de quando os 
trabalhos serão concluí-
dos na região. Apesar da 

queda nas temperatu-
ras, não houve registro 
de chuva no Pantanal de 
Mato Grosso.

federal, foi determinada a 
liberação total da via e esti-
pulada multa de R$ 10 mil/
dia mas os líderes do movi-

mento indígena decidiram 
recorrer da decisão da ma-
gistrada e voltaram a tran-
car a rodovia federal.
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes autorizou que a Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sin-
fra) realize o chamamento 
público para selecionar 
Organizações da Socieda-
de Civil sem fins lucrativos 
(OSC) que ficarão respon-
sáveis pela conservação, 
recuperação e manutenção 
de aproximadamente 409 
km de rodovias em Mato 
Grosso.

A autorização para a 
formalização de parceria 
junto às OSC está previs-
ta no decreto nº 604/2020, 
publicado no Diário Oficial 
que circulou na quinta (20). 
Com a autorização, a Sinfra 
poderá dar prosseguimento 
à seleção através da publi-
cação dos dois editais que 
vão selecionar as associa-
ções interessadas.

A intenção é celebrar 
Termos de Colaboração 
com as entidades selecio-
nadas para a realização de 
melhorias em uma exten-
são de 310,9 km das ro-
dovias MT-010, MT-249 e 
MT-235, em Nova Mutum, 
além de 99 km da MT-480, 
em Tangará da Serra.

“As parcerias são alter-
nativas eficientes para as 
melhorias nas rodovias. 
Porque quem mais tem 
interesse que as estradas 
permaneçam com quali-
dade são as próprias or-
ganizações locais, pois são 
as principais beneficiadas. 
Isso garante que essas ro-
dovias vão estar sempre em 
boas condições”, afirmou o 
governador.

Tal parceria está pre-
vista na Lei Estadual nº 
10.861/2019, que instituiu 

AUTORIZADO | As OSCs ficarão responsáveis pela conservação, recuperação e manutenção das rodovias
Foto: SinFra

409 km de rodovias sob responsabilidade das OSCs 

o Programa de Parcerias 
Sociais e permite ao Poder 
Público transferir às orga-
nizações da sociedade civil 
as rodovias para a operação, 
manutenção, conservação, 
além de realização de obras 
e investimentos, por meio 
de chamamento público.

Neste caso as associa-
ções sem fins lucrativos in-
vestiriam, inicialmente, na 
melhoria da malha rodo-
viária e teriam o direito de 
realizar cobrança de pedá-
gio ao longo do trecho em 
que executaram os serviços 
de conservação, para asse-
gurar o retorno econômi-
co investido, de modo que 
todo valor arrecadado atra-
vés da cobrança de pedágio 
sejam novamente investi-
dos na manutenção e me-
lhoria das rodovias, como 
uma concessão pública.

Segundo o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Oli-
veira, os trechos seleciona-
dos para parcerias com as 
OSC foram objetos de estu-
do pela Secretaria- Adjunta 
de Logística e Concessões, 
que apontou pela inviabi-
lidade de um processo de 
concessão tradicional à ini-
ciativa privada.

Isso porque os trechos 
não apresentam atrativi-
dade para o mercado con-
cessionário. Por essa razão, 
foi necessário adotar este 
modelo de parceria com 
manutenção pedagiada às 
OSC, a fim de assegurar in-
vestimentos rotineiros nas 
rodovias sem que seja ne-
cessário o aporte de recur-
sos públicos.

Todas as normativas so-
bre como se dará a esco-
lha das OSC, bem como os 
critérios de participação e 

Em MT: chamamento público para
concessão de 409 km de rodovias

seleção das mesmas, serão 
estabelecidas nos editais 
de chamamento público, 
que ainda serão divulgados 

pela Sinfra. Este modelo de 
parceria pedagiada com as 
OSC é considerado inova-
dor em Mato Grosso, uma 

vez que garante tanto a pa-
vimentação, quanto a ma-
nutenção da malha rodovi-
ária, especialmente aquelas 

com grande potencial para 
produção agrícola e pecuá-
ria e que precisam de pavi-
mentação asfáltica.


