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TRISTE REALIDADESÃO PAULO

A mulher
assediada no
jornalismo

Medalhões
perdem
espaço
com Diniz

Com um histórico fami-
liar de muito respeito às mu-
lheres, a jornalista Janaina 
Gahyva conta, na série “Mu-
lheres no Jornalismo”, que 
demorou muito para perceber 
os assédios na profissão, mas 
que quando notou, acabou 
percebendo ainda situações 
antigas no mesmo sentido.
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A pressão sobre o São 
Paulo desde a eliminação 
para o Mirassol, nas quartas 
de final do Paulistão, fez com 
que alguns dos jogadores 
mais consagrados do elenco 
perdessem ainda mais espaço 
com Fernando Diniz.
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ECONOMIA VERDE

A adoção de opções de economia verde específicas para determinados 
setores produtivos no período pós-pandemia pode acrescentar à economia 
brasileira R$ 2,8 trilhões, com a geração de dois milhões de empregos até 
2030.                 Página -4
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Herisane oliveira

Divulgação

A Sema indicou para a usina que realize nenhuma manobra no vertedouro ou nas 
turbinas e nenhuma alteração no status atual de operação do empreendimento 
sem expressa autorização do órgão fiscalizador. A decisão é válida até que as inves-
tigações sobre o incidente de mortandade de peixes, ocorrida no final de semana 
de 15 de agosto de 2020, sejam concluídas.                                Página  - 3

Usina Hidrelétrica está na mira
da Sema por mortandade de peixes 

História:
os índios
Caiabi
em Sinop
Não é difícil perceber que os in-
dígenas são considerados ‘per-
sona non grata’ na região e em 
Sinop. E o fato dos indígenas 
já terem ocupado essas terras, 
levanta a seguinte questão: por 
que o passado recente indígena 
é ocultado na região de Sinop?  
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R$ 2,8 trilhões a setores produtivos
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Ninguém se iluda com a conduta relativamente 
branda adotada pelo presidente Jair Bolsonaro desde 
que lhe ficou patente, pelo anteparo firme das institui-
ções democráticas, a impossibilidade da via autoritária. 
Era atenuar os modos ou marchar para o impeachment.

O arroubo de incivilidade lançado no domingo 
(23) contra repórter do jornal O Globo indica que a mu-
dança não passa de adaptação epidérmica, resultante 
momentânea do choque imposto pela inércia constitu-
cional sobre a atormentada personalidade presidencial.

“A vontade é encher a tua boca de porrada”, rea-
giu o mandatário ao ser indagado sobre os repasses de 
R$ 89 mil feitos à sua mulher, Michelle Bolsonaro, por 
Fabrício Queiroz, investigado sob suspeita de integrar 
esquema de distribuição ilegal de recursos públicos no 
gabinete do então deputado estadual fluminense Flávio 
Bolsonaro.

O destampatório anti-imprensa pelo visto rompeu 
o fim de semana. Na segunda (24), quando promovia 
mais um folguedo em torno da hidroxicloroquina, o 
presidente afirmou que jornalista “só sabe fazer malda-
de, usar caneta com maldade” e soltou mais uma provo-
cação com palavra chula.

Talvez a recuperação da popularidade, atestada 
pela pesquisa Datafolha, tenha instigado no chefe do 
governo a ressurgência daquele comportamento que 
tem sido reprimido institucionalmente. Seria uma reci-
diva fadada ao fracasso.

A imprensa profissional cumpre seu papel quando 
questiona os poderosos acerca de temas importantes da 
agenda pública, ainda que incômodos a eles. É o caso de 
saber com que justificativa dinheiro tomado do contri-
buinte a título de viabilizar o exercício de um mandato 
parlamentar foi parar na conta da hoje primeira-dama.

Já o presidente descumpre o seu dever político 
quando deixa de esclarecer o tema. A responsabilidade, 
que não é nada mais que a obrigação de dar respostas 
aos cidadãos, alicerça os pactos sobre os quais se erigiu 
a democracia.

Intimidar a imprensa, que faz as perguntas, não 
muda o quadro dos deveres presidenciais. Tampouco o 
altera apelar a normas caducas da ditadura, como pro-
cede o governo ao investir, apoiado na Lei de Seguran-
ça Nacional, contra o colunista Hélio Schwartsman, da 
Folha. Prestar contas de seus atos não é uma opção do 
chefe de Estado ou de quem quer que exerça função 
pública. Trata-se de mandamento democrático que será 
cumprido cedo ou tarde, de modo colaborativo —que 
é o mais indicado— ou não. Em vez de produzir mais 
fumaça para desviar a atenção do caso Queiroz, seria 
melhor o presidente explicar por que R$ 89 mil em 
cheques do famigerado assessor acabaram na conta da 
primeira-dama.

Editorial

Responda, presidente

Ranking dos Políticos - Facebook

QUASE FORA
O presidente do TCE, conselheiro Gui-

lherme Maluf, deferiu pedido de averbação 
de tempo de serviço feito pelo conselheiro 
afastado Waldir Teis. No pedido, protocolado 
no início deste ano, Teis relata para fins de 
“registro e averbação do efetivo exercício” o 
tempo de contribuição de 12.283 dias, corres-
pondentes a 33 anos, 7 meses e 28 dias. O pe-
dido é uma sinalização de que o conselheiro 
deve pedir a aposentadoria em breve. Teis 
está afastado do órgão desde 2017, quando foi 
deflagrada a 12ª fase da Operação Ararath.

ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR
O jornalista e marketeiro Antero Paes de 

Barros acredita que o apoio do presidente Jair 
Bolsonaro pode ter um peso grande na disputa 
suplementar ao Senado, que acontece em no-
vembro. Antes de o pleito ser adiado, Bolsonaro 
chegou a participar do lançamento da candi-
datura da tenente-coronel Rúbia Fernanda e 
acredita-se que esse apoio deva ser mantido. 
Ainda assim, há outros postulantes ao cargo 
que tentam colar suas imagens à do presidente.

OUTRO
PATAMAR
O governador Mauro Mendes afirmou que a 

população vai se surpreender com a qualidade 
das obras que estão sendo feitas na Saúde de 
Mato Grosso. “Tem muita coisa para fazer, mas 
escrevam aí: Mato Grosso vai se surpreender 
com aquilo que já estamos fazendo. Hospi-
tal de Rondonópolis e Sinop reformados com 
qualidade. Sorriso em obra. Vocês já viram 
que nossas obras não são ‘pinturinha’, não são 
‘meia boca’”, afirmou em uma entrevista em 
que falava dos avanços do setor em sua gestão.Crédito: Polícia Militar

IMAGEM DO DIA

“Talvez a recuperação da popularidade tenha insti-
gado no chefe do governo a ressurgência daquele 
comportamento que tem sido reprimido institu-
cionalmente

A reforma tributária que está em discus-
são no Congresso não tem a pretensão de 
diminuir a enorme carga de impostos que 
o Brasil tem

“

A reforma tributária que está em dis-
cussão no Congresso não tem a pretensão 
de diminuir a enorme carga de impostos 
que o Brasil tem. Ela se preocupa, e isto já 
é bom, em racionalizar o nosso sistema de 
arrecadação que é uma maçaroca só deci-
frável por alguns especialistas.

Esta reforma vai ajudar bastante se 
for aprovada sem as recorrentes desidra-
tações que os políticos costumam fazer 
nas votações para proteger seus patroci-
nadores.  Terá influência principalmente 
na atração de novas empresas para o País, 
pois essas muitas vezes fogem daqui por-
que seu pessoal fica juridicamente insegu-
ro diante do complicado sistema tributário 
brasileiro.

Mas há outra reforma muito mais ne-
cessária que é a administrativa, essa sim 
com impacto direto na economia. Seu 
principal foco é a diminuição da máquina 
pública.Entretanto ela é tão imprescindí-
vel quanto custosa. Ideologias antagôni-
cas aqui se defrontam. Uma - a turma da 
esquerda - defende o Estado como pai dos 
necessitados e distribuidor de favores, e 
outra, a de direita, prega o estímulo à ini-
ciativa privada, deixando para o Estado o 
cuidado com educação, segurança e saúde.

Um dos pontos da reforma administra-
tiva é diminuir o pesado custo do funcio-
nalismo público para o contribuinte. Aqui 
é que a porca torce o rabo, porque o poder 
de pressão dos servidores é tão grande que 
os políticos se intimidam na hora de votar 
e vão empurrando a decisão com a barriga.

Para amenizar essa resistência já está 
sendo proposto que a redução de salários 
e vantagens só ocorra para os próximos 
contratados, isto é, os atuais funcionários 

não seriam afetados.Os que propuseram 
essa alternativa contavam que seria uma 
boa forma de contornar a resistência dos 
funcionários públicos, posto que as novas 
regras não os atingiriam. Suposição lógica 
porque nenhum servidor é tão altruísta a 
ponto de preocupar-se com a remuneração 
da próxima geração. Na verdade, o nosso al-
truísmo médio não atinge nem o colega da 
mesa ao lado.

Mas não contavam os idealizadores des-
ta alternativa com a feroz resistência dos 
sindicatos que ficariam enfraquecidos no 
futuro diante de uma categoria com meno-
res rendimentos e, por conseguinte, menos 
disposta a repassar grana para os dirigen-
tes das associações de classe.

São vários os estorvos para a reforma, 
tanto que já foi adiada várias vezes. O pre-
sidente Bolsonaro desinteressou-se total-
mente dela porque sua obsessão atual é a 
reeleição e não quer perder os votos dos 
funcionários públicos.No Congresso a coisa 
é ainda pior: políticos de esquerda, pela pró-
pria ideologia, são favoráveis à manutenção 
dos gastos públicos e têm no funcionalismo 
um importante estoque de votos. 

É bom não esquecer que mesmo os po-
líticos de direita não estão isentos de pres-
são porque o Senado, a Câmara e as Assem-
bleias Estaduais têm inúmeros sindicatos 
pressionando os parlamentares.  

Claro que os sindicatos estão muito mais 
preocupados com a própria pele que com as 
demandas dos representados. 

Eles tentam evitar a qualquer preço o 
desmame forçado das tetas em que ma-
mam e o fim da sinecura paga pelos con-
tribuintes.

Renato de Paiva Pereira é empresário e 
escritor

Reforma administrativa

Pior que antes?
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a do cliente para o caso dele voltar. Se o 
mesmo não voltar, a peça é vendida para 
outra pessoa.

O cliente 
acaba por levar o 
equipamento em 
outra assistên-
cia e receber um 
orçamento bem 
maior, afinal, 
as peças terão, 
de fato, que ser 
substituídas. É 
bem comum que 
o equipamen-

to acabe por voltar ao técnico que fez a 
“manobra” com as peças, que sai com o 
lucro da “trambicagem”.

Já vi situações em que todas as peças 
internas do equipamento foram trocadas 
por outras que, além de não funcionar, 
eram totalmente diferentes das que ori-
ginalmente compunham o dispositivo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Para evitar situações desagradáveis envolvendo profissionais mal 
intencionados é importante, antes de tudo, contar com pessoas de 
confiança (e com boas referências) para fazer intervenções em seus 
dispositivos. Identificar os componentes de seus equipamentos, seja 
com marcação física ou com relatórios de hardware, vai ajudar muito 
quando suspeitar que alguém tenha, indevidamente, trocado alguma 
coisa. A prevenção, como sempre, é o melhor remédio.
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Seguindo o assunto da edição pas-
sada, existe outra “manobra” que alguns 
profissionais (mais uma vez, não acho 
que deveriam ser 
tratados dessa for-
ma, pois profissio-
nal, do meu ponto 
de vista, tem que ser 
honesto) costumam 
adotar para benefi-
ciar o próprio bolso 
e, claro, prejudicar o 
cliente: a ideia é co-
brar um valor maior 
do que o necessário 
para a manutenção, agravando o defeito 
caso o cliente não aprove o orçamento, 
para que outro profissional não consiga 
solucionar o caso por um valor justo.

Vou dar um exemplo bem prático e 
que já vi diversas vezes: o computador 
entra para assistência por não estar li-
gando e o defeito é apenas na fonte de 
alimentação. O técnico “condena” a pla-
ca mãe, diz que tem uma por um valor 
interessante e oferece um orçamento 
muito acima do que seria correto. Ainda 
assim tenta convencer o cliente que a 
manutenção é viável. 

Caso o proprietário não aceite, ele 
coloca, no dispositivo, uma placa mãe 
que realmente não funciona, segurando 

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Uma anta morreu após sofrer queimaduras graves devido aos incên-
dios que atingem o Pantanal, em Poconé. O fogo destruiu a região de mata 
em que ela vivia. O animal foi resgatado pelo Batalhão Ambiental da Po-
lícia Militar e recebeu os primeiros socorros. Os militares também deram 
água para ajudar na hidratação. No entanto, logo depois, a anta morreu. 
De 20 de julho a 24 de agosto, período que coincide com o de queimadas, 
o Batalhão Ambiental resgatou 108 animais silvestres.
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clemersonsm@msn.com

Depois da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso 
cobrar uma posição da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Mato Grosso 
(Sema), sobre a mortandade 
de peixes ocorrida no Rio 
Teles Pires, a pasta notificou 
a Companhia Energética de 
Sinop, responsável pelo con-
trole da Usina Hidrelétrica.

A Sema indicou para a usi-
na que realize nenhuma ma-
nobra no vertedouro ou nas 
turbinas e nenhuma altera-
ção no status atual de ope-
ração do empreendimento 
sem expressa autorização do 
órgão fiscalizador.

A decisão é válida até que 
as investigações sobre o in-
cidente de mortandade de 
peixes, ocorrida no final de 
semana de 15 de agosto de 
2020, sejam concluídas.

Através de um comuni-
cado a pasta informou que 
desde que tomou conheci-
mento do ocorrido iniciou 
o primeiro atendimento por 
meio da Diretoria de Unida-
de Desconcentrada de Sinop 
e em seguida enviou uma 
equipe multidisciplinar da 
sede para investigação do 
caso. A Sema também con-
tactou A Companhia do Esta-
do de São Paulo (Cetesb), re-
ferência em investigação na 
mortandade de peixes, para 
dar suporte na investigação 
do caso. Com os resultados 
em mãos, a pasta diz que vai 
aplicar as medidas adminis-
trativas cabíveis e estabe-
lecer as medidas corretivas 
no âmbito do licenciamento 
para que esses episódios não 

MORTE DE PEIXES | Notificação do órgão veio após mortandade de peixes ocorrida no último dia 15 

Nenhuma operação poderá ser feita sem autorização da Sema 

CRÉDITO

CMN aumenta margem 
de empréstimo de 
estados e municípios

Com o novo limite, governos locais podem pegar mais de 
R$ 6 bilhões 

Até julho 200 mulheres grávidas morreram 

DA REPORTAGEM

COM RÁDIO AGÊNCIA

O Conselho Monetá-
rio Nacional aprovou, em 
reunião extraordinária, o 
aumento do limite de cré-
dito para este ano destina-
do a governos locais. A me-
dida vai beneficiar estados 
e municípios que, com a 
nova margem para emprés-
timos, poderão solicitar ao 
sistema financeiro mais de 
R$ 6 bilhões.

Com essa decisão, o li-
mite total de operações de 
créditos dos governos locais 
saltou de R$ 12 bilhões para 
R$ 18 bilhões. E os valores 
que têm garantia da União, 
que é quando o Tesouro 
Nacional se responsabiliza 
pela dívida em caso de não 
pagamento, quase que do-
braram: passam de R$ 4,5 
bilhões para R$ 6,5 bilhões. 
O limite de operações sem 
garantia também subiu: de 
R$ 7,5 bilhões para R$ 10,5 
bilhões.

O aumento da mar-
gem de crédito para esta-
dos e municípios não tem 
impacto financeiro para a 
União, porque essas mu-
danças só valem para os go-
vernos locais.

O Ministério da Eco-
nomia afirmou, em nota, 

que esse novo limite de 
crédito está de acordo com 
a projeção de resultados 
primários, que é a diferença 
entre as receitas e as despe-
sas de estados e municípios. 
Além disso, a medida está 
alinhada com a meta de re-
sultados previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
deste ano.

É importante lembrar 
que, no início de 2020, o 
governo decidiu zerar a 
meta fiscal para os governos 
locais. Além disso, por cau-
sa do estado de calamidade 
pública, aprovado no início 
da pandemia do novo coro-
navírus, o governo federal 
está dispensado de cumprir 
meta primária em 2020.

Todos os anos, o Con-
selho determina qual o va-
lor poderá ser tomado como 
empréstimo pela União, es-
tados e municípios. A uti-
lização desse limite pode-
rá ser acompanhada pelas 
instituições que integram 
o sistema financeiro e pela 
sociedade, por meio do site 
do Banco Central.

Essa é a segunda vez 
em 2020 em que o CMN 
eleva os limites de crédito 
para estados e municípios. 
A última vez em que o teto 
foi reajustado tinha sido em 
junho.

Foto: Divulgação
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Usina é notificada pela Sema

Foto: Divulgação

COVID-19

TCE aponta mais de 30 aquisições 
e contratações suspeitas em MT

ALERTA

Saúde da mulher como prioridade

Foram vistoriadas dez unidades de saúde existentes no 
Estado 

DA REPORTAGEM

Em meio à pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19), a Secretaria de 
Controle Externo (Secex) de 
Saúde e Meio Ambiente do 
Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) concen-
trou suas ações na fiscali-
zação das aquisições e con-
tratações de bens e serviços 
emergenciais relacionados 
ao enfrentamento da Co-
vid-19, tendo autuado mais 
de 30 processos por irre-
gularidades, dentre eles 11 
notas de fiscalização e nove 
representações de natureza 
interna.

De acordo com o secre-
tário de Saúde e Meio Am-
biente do TCE-MT, Marcelo 
Tanaka, o acompanhamento 
tem sido feito por meio das 
publicações nos Diários Ofi-
ciais dos municípios e do 
Estado, portais transparên-
cia, do Radar Covid-19, bem 
como por denúncias feitas à 
Ouvidoria Geral do Tribunal 
de Contas.

“Esses são os meios que 
temos como referência para 
analisar se ocorrem irregu-
laridades nas contratações. 
Identificando as irregulari-
dades, a Secex emite relató-
rio preliminar, geralmente 
nota de fiscalização, quando 

DA REPORTAGEM

No Brasil até julho 
aconteceram mais de 200 
mortes de grávidas e puér-
peras por Covid-19 e 1,8 mil 
notificações da doença nesse 
grupo de mulheres. Núme-
ros que estão entre os mais 
altos do mundo, conforme 
identificou estudo feito por 
um grupo de obstetras e en-
fermeiras de 12 universida-
des e instituições públicas, 
como Fiocruz, USP, Unesp e 
Unicamp.

Os dados do Sistema 
de Informação de Vigilân-
cia Epidemiológica de Gri-
pe (Sivep-Gripe) mostraram 
também que 22,6% das mu-
lheres que vieram a óbito no 
país não tiveram acesso a um 
leito de UTI. Esse retrato re-

ocorram novamente.

EXAMINAÇÃO
ÁGUAS DOS RIOS
Um projeto de lei tramita 

da ALMT e obriga do Go-
verno do Estado a realizar 
de forma semestral análi-
se nas águas dos rios mato-
-grossenses para detectar 
presença de agrotóxicos na 
água destinada ao consumo 
humano. Na mesma pro-
posta, as águas superficiais 
ou subterrâneas, fluentes e 
emergentes, localizadas no 
território mato-grossense 
também serão submetidas a 
análise semestral.

“Sua [os agrotóxicos] pre-
sença nos mananciais pode 
trazer dificuldades para o 
tratamento da água em vir-
tude da eventual necessi-
dade de tecnologias mais 
complexas do que aquelas 
normalmente usadas para 
a potabilização”, justifica o 
parlamentar tucano, Wilson 
Santos autor do prejeto.

Em abril de 2019, dados di-
vulgados pelo Ministério da 
Saúde revelaram que Cuiabá 
e outras 29 cidades de Mato 
Grosso tiveram suas águas 
contaminadas por coquetel 
de agrotóxicos.

PROTESTO
No último domingo (23), 

pescadores fizeram uma 
carreata em Sinop, cobran-
do providências da Usina 
Hidrelétrica (UHE) Sinop. A 
falta de limpeza em parte da 
área alagada é uma das rein-
vindicações dos pescadores.

Eles querem também que 
a UHE crie ou contrate um 
laboratório que seja espe-
cializado em alevinos, como 

a irregularidade é de menor 
potencial e de fácil sanea-
mento e, quando é de maior 
relevância e complexidade, 
autua por meio da repre-
sentação de natureza inter-
na, que pode ter pedido de 
medida cautelar quando há 
risco de prejuízo irreparável 
ao erário que a demora do 
julgamento principal possa 
acarretar”, explicou.

Como destaque na atu-
ação da Secex desde o início 
da pandemia, quando foram 
criados o grupo de apoio às 
ações de enfrentamento à 
Covid-19 e a comissão es-
pecial de fiscalização, o se-
cretário citou a inspeção in 
loco realizada nos leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e de enfermaria 
disponíveis exclusivamente 
para tratamento de pacientes 
acometidos pelo novo coro-
navírus. Foram vistoriadas 
dez unidades de saúde exis-
tentes no Estado, sendo que 
em oito delas foram consta-
tadas inconformidades. 

Além disso, em parce-
ria com a Secex de Contra-
tações Públicas, foi feita uma 
avaliação da transparência 
dos municípios do Estado, 
tendo a Secex Saúde e Meio 
Ambiente ficado responsável 
pela análise de cidades como 
Cuiabá e Várzea Grande. O 

flete não só as falhas de aces-
so e de assistência do sistema 
de saúde, mas problemas 
socioeconômicos e estigmas 
que afetam esse grupo.

“Como médico, sei que 
os índices de mortalidade 
materna são fundamentais 
para avaliar a qualidade da 
saúde de uma nação, pois o 
início da vida deve ser muito 
bem acompanhado desde o 
pré-natal. Mas o coronavírus 
expôs que os recursos hoje 
são insuficientes, o aten-
dimento desarticulado e o 
acesso da mulher é difícil, 
frágil, principalmente em 
municípios do interior”, dis-
se o deputado Dr. Gimenez.

Em Mato Grosso, a Co-
missão da Saúde da Assem-
bleia Legislativa vive um 
momento histórico. Tem 

Foto: - ReDes sociais

objetivo, segundo Tanaka, 
foi verificar se as prefeituras 
estavam atendendo ao que 
determina a Lei Federal nº 
13.979/2020, que dispõe so-
bre as medidas para enfren-
tamento da pandemia.

“Identificamos que 
Cuiabá e Várzea Grande não 
estavam divulgando cor-
retamente as aquisições, as 

despesas para enfrentamen-
to à Covid-19, contrariando 
tanto a lei federal como a 
Lei de Acesso à Informação 
(12.527/2011). Dessa forma, 
foram movidas duas repre-
sentações de natureza in-
terna, com pedido de me-
dida cautelar, concedidas 
pelos conselheiros relatores”, 
apontou Tanaka.

quatro parlamentares médi-
cos e um servidor da saúde 
que vêm trabalhando inin-
terruptamente no enfren-
tamento à pandemia: anali-
sando dados da evolução da 
doença, cobrando investi-
mentos e ações do governo, 
acompanhando e fiscalizan-
do obras.

“Foram realocados ain-
da da instituição R$ 30 mi-

lhões para a saúde estadual. 
Além disso, cada um dos 
deputados vem trabalhando 
em sua região para oferecer 
suporte às prefeituras na ár-
dua missão de salvar vidas. É 
importante frisar que nosso 
estado tem dimensão con-
tinental, 141 municípios e as 
grandes distâncias dificultam 
o acesso à saúde”, concluiu o 
parlamentar.

forma de repor as espécies 
mortas na região.

RESPOSTA DA UHE
A Companhia Energéti-

ca Sinop, concessionária da 

Usina Hidrelétrica (UHE) 
Sinop, disse que lamenta o 
episódio ocorrido no último 
dia 15 e reforçou que cumpre 
rigorosamente com a legis-
lação, seguindo as medidas 

necessárias. “A companhia 
monitora constantemente a 
qualidade da água e os resul-
tados comprovam que não 
há qualquer evidência de 
prejuízo ao ambiente aquá-

tico. A Companhia reforça 
que preza pelo compromisso 
com o meio ambiente e com 
a geração de energia limpa 
e renovável”, diz trecho da 
nota publicada.
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CANARANA E QUERÊNCIA

MT Produtivo entregará doses de
sêmen bovino à produtores de leite

BR-163

Abiove diz que interrupção
prejudicou transporte de grãos

Programa é desenvolvido pelo Seaf

Indígenas caiapó vêm fazendo manifestações próximo
a Novo Progresso

DA REPORTAGEM

O Programa MT Pro-
dutivo Leite, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar (Seaf) 
distribuiu na primeira etapa 
7,5 mil doses de sêmen bovi-
no com a meta de promover 
o melhoramento genético do 
rebanho leiteiro. A insemina-
ção artificial é uma das tec-
nologias definidas pelo Go-
verno do Estado para mudar 
os rumos da produção de lei-
te em Mato Grosso. Produ-
tores de leite de Canarana e 
Querência estão contempla-
dos nesta fase do programa.

A estratégia é estimular 
a substituição gradativa dos 
animais, em sua maioria, de 
baixo potencial genético e 
pouca produtividade, por 
matrizes de alta performance 
produtiva.

Para o fomento à inse-
minação artificial foram in-
vestidos pela SEAF R$ 736,3 

DA REPORTAGEM

A Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Óleos 
Vegetais (Abiove) informou 
nesta semana, em nota, que 
a interrupção do tráfego na 
rodovia BR-163 prejudicou 
o setor de grãos. “Os esto-
ques do complexo soja e de 
milho na região do Porto de 
Miritituba/PA ainda garan-
tem os volumes de exporta-
ções previstos para os próxi-
mos dias, mas a interrupção 
do tráfego na rodovia está 
inviabilizando o transpor-

Foto: Divulgação

Inédita no país, ferramenta funciona desde o
início de agosto 

APLICATIVO DE CONVERSAS

BB renegocia mais de 
R$ 7 mi em dívidas
por WhatsApp
DA REPORTAGEM

Em quase um mês de 
funcionamento, a renego-
ciação de dívidas de clien-
tes do Banco do Brasil (BB) 
por meio do WhatsApp refi-
nanciou R$ 7 milhões. Des-
de a estreia da ferramenta, 
no início de agosto, cerca 
de 800 acordos com pes-
soas físicas foram firmados 
exclusivamente com o uso 
do sistema de inteligência 
artificial. O banco espera 
encerrar o ano com R$ 100 
milhões em débitos renego-
ciados pela plataforma.

O assistente virtual está 
disponível na API do What-
sApp Business, versão do 
aplicativo destinada a con-
tas comerciais. A ferramen-
ta facilita a comunicação de 
empresas de médio e grande 
porte com os seus clientes 
por meio do WhatsApp e 
permite a renegociação de 
dívidas de até R$ 1 milhão, 
usando um fluxo simples e 
intuitivo fornecido pelo as-
sistente virtual.

Caso o cliente se en-

quadre no público-alvo, o 
sistema oferecerá três op-
ções para solução do débito. 
A ferramenta permite ainda 
cancelar acordo realizado, 
emitir segunda via de boleto 
de renegociação e liquidar 
acordos de forma antecipa-
da.

Para usar a funcionali-
dade, o cliente deve acessar 
o WhatsApp do BB, pelo 
número (61) 4004-0001. Ele 
pode iniciar uma conversa 
com o assistente virtual ou 
enviar o texto #renegocie, 
escrito com hashtag. O as-
sistente virtual identifica as 
ofertas de renegociação dis-
poníveis e oferece as opções 
ao cliente. O boleto é envia-
do pelo próprio WhatsApp.

Em qualquer momen-
to, o cliente pode pedir para 
conversar com um atenden-
te, mas o processo pode ser 
concluído apenas com o uso 
da inteligência artificial. 

Para fazer uso da ferra-
menta, o dispositivo móvel 
do cliente deve estar libe-
rado para transações pelo 
WhatsApp.

AGRONEGÓCIO 

Economia verde pode gerar 2 milhões de empregos

Economia verde pode somar 
R$ 2,8 trilhões a setores produtivos
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A adoção de opções de 
economia verde específicas 
para determinados setores 
produtivos no período pós-
-pandemia pode acrescen-
tar à economia brasileira R$ 
2,8 trilhões, com a geração 
de dois milhões de empre-
gos até 2030. A conclusão é 
apresentada no estudo Uma 
Nova Economia para uma 
Nova Era: Elementos para a 
Construção de uma Econo-
mia Mais Eficiente e Resi-
liente para o Brasil. O estudo 
é liderado pela organização 
não governamental (ONG) 
WRI Brasil e pela New Cli-
mate Economy e assinado 
por pesquisadores de seis 
instituições nacionais.

O professor de Plane-
jamento Energético do Ins-
tituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa 
de Engenharia da Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro (Coppe/UFRJ), An-
dré Lucena, disse à Agência 
Brasil que essas opções de 
economia verde têm vários 
co-benefícios econômicos 
que não são percebidos dire-
tamente, “mas que existem”.

Lucena exemplificou 
que medidas para aprimo-
rar o transporte público, 

que melhorem a qualidade 
do ar nas cidades, seja pela 
substituição de combustíveis 
fósseis por outros menos po-
luentes, significam menores 
gastos com a saúde, maior 
produtividade dos trabalha-
dores, menos tempo gasto 
em deslocamentos. “Isso 
tudo tem ganhos econômi-
cos”. Através da criação de 
diferentes modelos, os pes-
quisadores puderam avaliar 
como custos associados a 
problemas ambientais po-
dem gerar ganhos econômi-
cos.

A melhoria do trans-
porte público poderia ser 
obtida também por medidas 
transitórias, como os carros 
híbridos, em que não há mu-
dança de combustível, mas 
têm uma autonomia bem 
maior, ou seja, uma eficiên-
cia energética muito maior. 
“Reduz o consumo de com-
bustíveis e, portanto, a polui-
ção associada”.

VANTAGENS
Lucena observou que o 

Brasil precisa usar vantagens 
comparativas que possui, as-
sociadas a essas medidas de 
economia verde, de curto, 
médio e longo prazos. “O 
Brasil tem vantagens que po-
dem ser utilizadas para ten-
tar melhorar a qualidade e a 

PÓS-PANDEMIA | Brasil poderia ser beneficiado com dois milhões de empregos até 2030
Foto: Divulgação
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te da produção, já que os 
transportadores estão se 
recusando a fazer o serviço 
em função da ausência de 
previsão sobre o fim da pa-
ralisação”, informou.

Indígenas caiapós 
mantiveram o bloqueio da 
BR-163 no Pará, segundo 
informações da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), no 
km 302, na altura de Novo 
Progresso. 

Eles vinham se mani-
festando desde o dia 17. A 
liberação foi feita ao final da 
semana passada.

mil na aquisição de 15 mil 
doses de sêmen, entre sexado 
e convencional, das raças Gir 
Leiteiro, Jersey, Girolando ¾, 
Girolando 5/8 e Holandês. 

O diferencial do pro-
grama é garantir que os 
produtores tenham acesso a 
animais geneticamente supe-
riores, e assegurar que as ma-
trizes se tornem a base para a 
formação de novos rebanhos 
com maior potencial produ-
tivo.

Nesta etapa foram con-
templados 22 municípios, 
sendo eles, Novo Horizonte 
do Norte, Nova Mutum, Alta 
Floresta, Itanhangá, Nova 
Monte Verde, Canarana, Ari-
puanã, Porto Estrela, Novo 
Santo Antônio, Porto Alegre 
do Norte, Novo São Joaquim, 
Vila Bela da Santíssima Trin-
dade, Alto Araguaia, Campo 
Novo do Parecis, Querência, 
Bom Jesus do Araguaia, Vera, 
Carlinda, Juína, Brasnorte, 
Canabrava do Norte e Sinop.

percepção de seus produtos 
no mercado internacional, 
associadas, por exemplo, à 
baixa intensidade de carbo-
no da matriz elétrica brasi-
leira”.

O aço nacional, por ter 
alguma participação de car-
vão vegetal, tem conteúdo de 
emissões de carbono menor 
do que países que produzem 
aço baseado em carvão mi-
neral. “Diante de uma ação 
coordenada global para re-
duzir emissões, isso pode 
dar ao Brasil vantagens com-
petitivas a partir da menor 
intensidade de carbono. Isso 
precisa ser explorado tam-
bém”, sinalizou o professor 
da Coppe.

No caso do setor de uso 
do solo, o primeiro passo 
é conter o desmatamento, 
indica o estudo. André Lu-
cena explicou que o Brasil 
não precisa de mais terra. “O 
Brasil já tem terra suficiente 
para atender a uma demanda 
própria e para exportação no 
horizonte de 2050, princi-
palmente se você considerar 
que o país tem 200 milhões 
de hectares de pecuária de 
baixa produtividade que po-
deria facilmente aumentar, 
liberando um terço dessas 
terras para produção agríco-
la”.

INTEGRAÇÃO

O estudo reforça que 
não há necessidade de au-
mentar a quantidade de ter-
ras, mas sim de melhorar a 
sua produtividade. Isso pode 
ser alcançado por meio da 

recuperação de pastagens 
degradadas, da integração 
entre lavoura e pecuária, 
ações que repercutem em 
benefícios ao meio ambien-
te. “São medidas que podem 

fazer com que você tenha 
um uso mais rentável da ter-
ra, na medida em que usa ela 
não só para pecuária, mas 
para a lavoura, mantendo a 
qualidade do solo”.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701138400  034539291
279002700227800  865823489
279002701417900  889238781
279002701575500  046498521
279002701602600  065173263
279002701682600  062111541
279002700866500  055005601
279002800935700  058546691
279002701468800  012818921
279002701305600  035754811
279002701399200  045888381
279002701471800  742435942
279002800165200  769752581
279958300018400  011041691
279002701603000  043142101
279002701509400  023626411
279002700365400  943891101
279002800768200  031272421
279002701437100  031272421
279002800704500  273569651
279609700000200  891271022
279002700715600  015460128
279002800882600  716689181
279002701067800  631721511
279002701215200  819060801
279002800817000  027629911
279154800   221056410001
279002701362700  011270672
279002701228300  825421712
279002700008700  615527551
279159600   248521240001
279026000292300  002922071
279002800872700  932042646

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:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA PARA ARMA-
ZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS - PROPOSTA 11279.048000/1190-01 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se 
vencedora a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA (CNPJ 
Nº 81.618.753/0001-67), com o valor total de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seis-
centos reais). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua 
integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão.

Peixoto de Azevedo-MT, 25 de agosto de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 054/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, faz saber que se encontra aberta, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 054/2020, regida pela Lei Fe-
deral 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e 
pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Global objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min do dia 10 de se-
tembro de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gra-
tuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575- 5100. 

Peixoto de Azevedo, 25 de agosto de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubi-
ratã - MT, torna público que realizará no dia 13/10/2020, às 08:00 horas, na 
Rua Para, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada a Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra na 
implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinaliza-
ção viária, meio fio, sarjeta e passeio público com acessibilidade no perímetro 
urbano da cidade de Nova Ubiratã-MT. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - MT, 25 
de agosto de 2020. 

MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário de Administração.

JD SOARES LAVADOR LTDA - ME, CNPJ 38.113.923/0001-
22, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de Serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada 
na ROD BR 163, N 8173, BLOCO 02 anexo borracharia MS 
PNEUS, Expansão Urbana, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA., inscri-
ta no CNPJ N° 08.864.422/0008-93, torna público que re-
quereu junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
(SAMA) – Sorriso (MT) a Alteração da Razão Social e CNPJ 
da Licença de Operação n° 079/2019 (em nome da razão 
social: LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNO-
LOGIA LTDA., CNPJ: 08.636.452/0026-24), para as ativida-
des de: Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e 
gramas; testes e análises técnicas. O empreendimento está 
instalado na Rodovia MT 242, Km 15, Sentido Ipiranga do 
Norte, Sorriso – MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA., inscri-
ta no CNPJ N° 08.864.422/0008-93, torna público que re-
quereu junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
(SAMA) – Sorriso (MT) a Alteração da Razão Social e CNPJ 
da Licença de Operação n° 116/2019 (em nome da razão 
social: LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNO-
LOGIA LTDA., CNPJ: 08.636.452/0026-24), para a atividade 
de: Obras de Irrigação (Irrigação por Sistema Autopropeli-
do). O empreendimento está instalado na Rodovia MT 242, 
Km 15, Sentido Ipiranga do Norte, Sorriso – MT. Não foi de-
terminado EIA/RIMA.

L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 
05.542.577/0001-49, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – 
SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) das atividades de: 47.41-5-00 - Comér-
cio varejista de tintas e materiais para pintura; 47.44-0-99 
- Comércio varejista de materiais de construção em geral. 
Endereço: Avenida Perimetral Sudeste, 10.535, Bairro Cen-
tro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

ENGELET SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, CNPJ 
13.690.684/0001-42, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) e LP/LI/LO da área ampliada, para atividades de 
Comércio varejista de material elétrico / Instalação e manu-
tenção elétrica, localizada na AV Tancredo Neves, N 2552, 
Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

A Empresa JAPONCE MADEIRAS EIRELII - EPP, CNPJ: 
10.754.499/0001-86  e Inscrição Estadual 13369606-5 loca-
lizada no município de Sinop/MT torna público que requereu 
junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT 
a renovação de Licença de Operação – LO. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. 

A Empresa MADEIREIRA ZUBLER EIRELI-ME, CNPJ 
20.100.166/0001-97 localizada no município de SINOP/MT 
torna público que requereu junto à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente – SEMA/MT a Renovação da Licença de 
Operação – LO do Empreendimento. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

A Empresa T.Z. FABRICA DE PORTAS EIRELI - ME, CNPJ 
26.066..707/0001-94 localizada no município de SINOP/MT 
torna público que requereu junto à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente – SEMA/MT a Renovação da Licença de 
Operação – LO do Empreendimento. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

SINOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAVACOS LTDA  
(CAVACO SINOP), CNPJ 38.139.975/0001-78, Torna pú-
blico que requereu a SEMA, a Licença Prévia e de  Insta-
lação para a atividade de Fabricação de artefatos diversos 
de madeira, exceto móveis, para produção de cavacos, no 
municipio de SINOP - MT. Não EIA RIMA.

SINOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAVACOS LTDA  
(CAVACO SINOP), CNPJ 38.139.975/0001-78, Torna públi-
co que requereu a SEMA, a Licença de Operaçao, para a 
atividade de Fabricação de artefatos diversos de madeira, 
exceto móveis, para produção de cavacos, no municipio de 
SINOP - MT. Não EIA RIMA.

IVETE TEREZINHA MIK 65146158134 (LAVANDERIA VI-
TORIA), CNPJ nº 12.227.040/0001-50, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença de Ope-
ração para atividade de “Lavanderia e tinturaria para rou-
pas e artefatos de uso doméstico”, localizado na Rua das 
Oliveiras, Bairro Industrial Norte, neste município. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

SEBASTIAO EVERALDO CORREA BARROS & CIA LTDA 
(PRIME LAVA CAR), CNPJ nº 17.676.983/0001-83, tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a 
Alteração de Razão Social da Licença de Operação para 
atividade de “Lavagem de veículos”, localizado na Avenida 
das Garças, Bairro Reserva Técnica, neste município. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

IRACEMA MADEIRAS LTDA, CNPJ. 00.301.127/0001-40. 
Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Renovação da LO – Licença de 
Operação de uma Serraria com Desdobramento e Benefi-
ciamento de Madeira, localizada no município de Claudia/
MT. Não determinado EIA/RIMA.

ELBA MARIS CORDIOLI BONATTO EIRELI-ME, CNPJ. 
11.777.983/0001-93. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Reno-
vação da LO – Licença de Operação de uma Serraria com 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeira, localizada no 
município de Claudia/MT. Não determinado EIA/RIMA.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

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

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

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 037/2020 

DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica a ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 037/2020 DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, 
contratação através da empresa LEITE E RIBEIRO LTDA, com CNPJ Nº 18.849.143/0001-38 no valor global de R$ 
27.000,00 (VINTE SETE MIL REAIS). 
 

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 037/2020 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 037/2020 DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, cujo 
objeto é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A AQUISIÇÃO DE TESTE PARA 
DETECÇÃO DO VÍRUS COVID-19 (CORONAVIRUS) IGG E IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 
269, BAIRRO ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de agosto de 2020. 
 
 
 

Maurício Ferreira de Souza 
Presidente CISRVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

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

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

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

32° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE N° 158/2020 
 

  O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna pública a ratificação do 
procedimento de Inexigibilidade em epígrafe, visando à contratação da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., com CNPJ N° 03.467.321/0001.99  no valor global de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINEHENTOS REAIS), tendo 
como fundamento o inciso I  do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objetivo a  CONTRATAÇÃO DIRETA DOS 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AO CISVP, do respectivo PROCESSO N° 
158/2020. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 25 de agosto de 2020.

Pregoeiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 
PARECIS, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 056/2020, destinado  
a  REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de portas, vidros, janelas e acessórios, teve como 
vencedora a empresa: DIRCEU FERNANDES DOS 
SANTOS 69596760297, com valor total de R$ 1.017.920,46 
(um milhão e dezessete mil e novecentos e vinte reais e 
quarenta e seis centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2020
A B E R T U R A :  1 0  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 2 0 . 
CREDENCIAMENTO: a partir das 08h00min. INÍCIO DA 
SESSÃO: 10 de setembro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de produtos de serralheria com sua devida instalação. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Reuniões 
dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, 
centro, Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 
5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 25 de agosto de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 25 de agosto de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 
PARECIS, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 032/2020, destinado  
a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
aquisição de materiais elétricos, teve como vencedoras as 
empresas: COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA com 
valor total de R$ 504.354,91 (quinhentos e quatro mil e 
trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um 
centavos), COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 
com valor total de R$ 504.354,91 (quinhentos e quatro mil e 
trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um 
centavos), ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA – ME, com valor total de R$ 
1.177.645,75 (um milhão e cento e setenta e sete mil e 
seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos), MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI, com valor total de 
R$ 12.120,50 (doze mil e cento e vinte reais e cinquenta 
centavos), 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES 
EIRELLI, com valor total de R$ 51.604,20 (cinquenta e um 
mil e seiscentos e quatro reais e vinte centavos), LX 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, 
com valor total de R$ 70.892,00 (setenta mil e oitocentos e 
noventa e dois reais), A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO, com valor total de R$ 13.959,00 (treze mil e 
novecentos e cinquenta e nove reais), A. G. DE ARAÚJO 
EIRELI, com valor total de R$ 318.617,15 (trezentos e 
dezoito mil e seiscentos e dezessete reais e quinze 
centavos), SUPER UTÍL COMERCIAL LTDA, com valor total 
de R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais), 
RGB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 
com valor total de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e 
novecentos reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de agosto de 2020.

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 
PARECIS, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020, destinado  
a  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, teve como vencedora a empresa: G. 
M. N. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME com valor total de 
R$ 2.217.469,78 (dois milhões e duzentos e dezessete mil e 
quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito 
centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVITE

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A Secretaria Municipal de Saúde, vem através deste 
convidar toda população para Audiência Pública que 
acontecerá no dia 18/09/2020, ás 15hrs na Secretaria 
Municipal de Saúde, por meio virtual, ao vivo,  com 
finalidade de apresentar do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre (RDQA) de Setembro á Dezembro/2019, 
Relatório Detalhado do Quadrimestre (RDQA) de Janeiro a 
Abril/2020 e Relatório Detalhado do Quadrimestre (RDQA) 
de Maio a Agosto de 2020. O link para a live da WEB 
A u d i ê n c i a ,  s e r á  d i s p o n i b i l i z a d o  n o  s i t e 
https://www.marcelandia.mt.gov.br/. Sem mais para o 
momento. Marcelândia 25 de agosto de 2020.

Silas de Oliveira Rezende

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2020
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: registro de preços para contratação de serviços 
tapeçaria, funilaria, auto-elétrica e demais serviços 
mecânicos, incluindo o fornecimento de peças e materiais 
para manutenção de veículos leves, médios e utilitários - 
Maior desconto por lote - Data de abertura: 08 de setembro 
de 2020. Horário 09h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou pelo e-mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou 
telefone n. ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 25 de agosto de 2020.

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado 
do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 
25 de Agosto 2020, com início às 14:00, tendo como objeto o 
registro de preço para futura e eventual aquisição de 
brinquedos e materiais pedagógicos para atender a 
demanda das secretarias municipais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 837218, 837305, 837307, 
SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI inscrita 
no CNPJ sob o número 22.579.608/0001-55 no valor de R$ 
3.643,30; Itens 837227, 837304, 837335, GERACAO 2000 
CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS 
LTDA -  EPP i nsc r i t a  no  CNPJ  sob  o  número 
03.449.844/0001-02 no valor de R$ 4.060,00; Itens 823036, 
823041, 825958, 837219, 837226, 837230, 837237, 
837238, 837295, 837296, 837308, 837329, 837330, 
8 3 7 3 3 2 ,  A R A G Ã O  B R I N Q U E D O S  E  A RT I G O S 
ESPORTIVOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
35.942.214/0001-61 no valor de R$ 17.441,90; Itens 
820570, 820639, 837223, 837235, 837297, 837298, 
837325, 837326, 837331, 837334, 837336, VIA NACIONAL 
COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 36.063.652/0001-12 no valor de R$ 
19.767,00; Itens 820637, 820638, 837224, 837225, 837228, 
837233, 837299, 837300, 837301, 837312, 837313, 
837333, 837344, MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 10.226.940/0001-57 no valor 
de R$ 9.629,08. Foi fracassado o iten: 837231. Não houve 
manifestação para a interposição de recursos. Nova Mutum 
- MT, 25 de Agosto de 2020.

Pregoeiro

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 25 de Agosto de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2020

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado 
do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 
25 de Agosto 2020, com início às 09:00hs, tendo como 
objeto o registro de preços para contratação de empresa de 
prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica 
monitorada por 24 h ininterruptas. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Lote 002 - Itens 837814, 837817, 
Lote 003 - Itens 837815, 837818, Lote 005 - Itens 837821, 
837824, Lote 007 - Itens 837827, 837830, Lote 009 - Itens 
837829, 837832, Lote 010 - Itens 837833, 837836, Lote 011 
- Itens 837834, 837837, Lote 012 - Itens 837835, 837838, 
Lote 014 - Itens 837840, 837842, Lote 015 - Itens 830167, 
837843, INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 11.012.397/0001-58 no valor de R$ 
49.018,00; Lote 001 - Itens 837809, 837816, PRIVASSEG 
SEGURANCA ELETRONICA LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 38.120.890/0001-48 no valor de R$ 3.990,00; Lote 
004 - Itens 837819, 837823, Lote 006 - Itens 837822, 
837826, Lote 008 - Itens 837828, 837831, Lote 013 - Itens 
837839, 837841, Lote 016 - Itens 837845, 837846, Lote 017 
- Itens 822487, 822495, Lote 018 - Itens 210311, 822496, 
Lote 019 - Itens 226474, 822498, Lote 020 - Itens 837844, 
837847, Lote 021 - Itens 226487, 822497, Lote 022 - Itens 
226473, 822494, Lote 023 - Itens 223986, 226529, Lote 024 
- Itens 837820, 837825, Lote 025 - Itens 226762, 822493, 
Lote 026 - Itens 826574, 830166, Lote 027 - Itens 822517, 
8 2 9 4 3 4 ,  V I S A O  S E G U R A N C A E  V I G I L A N C I A 
PATRIMONIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
09.185.324/0001-16 no valor de R$ 77.706,00. Não houve 
manifestação para a interposição de recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 
horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 10 DE 
SETEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 075/2020, objetivando o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
ATRAVÉS DO ONIBUS RODOVIÁRIO POR KM RODADO 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRRISO - 
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”.  O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, comunica aos 
interessados que por motivo de readequação do Edital vem 
por meio deste informar o cancelamento do procedimento 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, tendo como 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
ESTADUAL NO BAIRRO MARIO RAITER, CONFORME 
PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin



NOVO CONTRATO?

Flamengo faz proposta por Diego até o fim de 2021

NOME DO ESTÁDIO

Corinthians está muito perto de
acordo com empresa brasileira

Foto: AlexAndre VidAl

 

Foto: diVulgAção

Diego está próximo de renovar até o fim de 2021

Arena deverá ter um nome próprio

28 times seguem na luta pelo título da Copa do Brasil

A REPORTAGEM

As saídas repentinas de 
Jorge Jesus e Rafinha fize-
ram o Flamengo mudar 
de estratégia no mercado. 
Olhar para fora foi emer-
gencial, mas a prioridade 
após as chegadas de Domè-
nec e Isla é fazer carinho 
em quem já está dentro 
do Ninho do Urubu. Com 
contratos próximos do fim, 
Diego Ribas e Diego Alves 
têm conversas em anda-
mento com a diretoria, mas 
com panoramas distintos: a 
assinatura do novo contra-
to com o meia é vista como 
questão de tempo e com o 
goleiro ainda carece de ne-
gociação. Foi o próprio ca-
misa 10 quem tomou frente 
nas tratativas com Marcos 
Braz e Bruno Spindel, sem 
intermediários, empresá-
rios ou até mesmo seu pai, 
Djair Cunha. O Flamengo 
ofereceu mais um ano ao 
meia, que completará 36 
anos em fevereiro. Ajustes 
financeiros ainda são discu-
tidos, mas a proposta está 

DA REPORTAGEM

O Corinthians está com 
negociações avançadas para 
concluir a venda do nome da 
Arena Corinthians, proprie-
dade conhecida no mercado 
pelo termo “naming rights”. 
O clube espera anunciar em 
breve o acordo com a Maga-
zine Luiza, empresa paulista 
fundada em 1957 e que atua 
no ramo do varejo de eletrô-
nicos e móveis. A empresa 
negou por meio das redes 
sociais que esteja negocian-
do.

O presidente Andrés 
Sanchez está conduzindo as 
tratativas há alguns meses e 
tem se esforçado para man-
ter o sigilo e a cautela sobre 
o tema por receio da reper-
cussão que teria uma nova 
frustração neste sentido. Mas 
um post no Twitter do man-
datário causou inquietação 
entre os torcedores alvine-
gros: “Estamos bem perto. Já 
já vem, mas nunca esteve na 
camisa do Timão”, escreveu 
Andrés.Dois detalhes impor-

nas mãos de Diego e a ten-
dência é que o acerto seja 
selado em breve.“O Diego 
Ribas adiantou bastante. 
Quando íamos conversar 
com Diego Alves, precisa-
mos viajar. O Bruno siste-
maticamente fala com o 
empresário e esperamos o 
mais rápido possível acer-

DA REPORTAGEM

A Copa do Brasil retor-
nou nesta terça-feira (25) 
com os jogos de volta da 
terceira fase da competi-
ção. Os da ida foram dis-
putados no início de mar-
ço, há pouco mais de cinco 
meses, portanto.

Jogaram ontem Flumi-
nense x Figueirense, no 
Maracanã; Afogados x Pon-
te Preta, em Pernambuco; e 
América-MG x Ferroviária, 
em Belo Horizonte (os jo-
gos foram encerrados após 
o fechamento desta edição). 
Também haverá confron-
tos hoje e amanhã para de-
finir os classificados para a 
fase seguinte.

Vale lembrar que o gol 
marcado fora de casa não 
serve mais como critério 
de desempate nos confron-
tos da Copa do Brasil. Se 
houver duas vitórias com 
o mesmo saldo para cada 
lado, a decisão será nos pê-
naltis.

Mas como tanto tempo 
se passou desde os jogos de 
ida, será que os torcedores 
se lembram dos resultados? 

ELA VOLTOU!

Copa do Brasil retorna 
após 5 meses

Confira a situação dos con-
frontos da terceira fase:

Jogos de quarta (26):
- América-RN x Juven-

tude, Arena das Dunas - 
Jogo de ida, no Alfredo Ja-
coni, terminou em 1 a 1;

- Paraná x Botafogo, Du-
rival Britto - Vitória do Bo-
tafogo por 1 a 0 na ida, gol 
de Luiz Fernando;

- CRB X Cruzeiro, Rei 
Pelé - CRB venceu na ida 
por 2 a 0, dois gols de Léo 
Gamalho;

- Vitória x Ceará, Barra-
dão - Vantagem do Ceará, 
que venceu o primeiro jogo 
por 1 a 0;

- Goiás x Vasco, Serrinha 
- Vitória do Goiás em São 
Januário na ida, gol de Fá-
bio Sanches;

Jogos de quinta-feira 
(27):

- Brusque x Brasil de Pe-
lotas, Augusto Bauer - Vitó-
ria do Brusque por 1 a 0 na 
ida, gol de Thiago Alagoa-
no;

- São José-RS x Atlético-
-GO, Francisco Novelletto 
- Atlético-GO venceu o pri-
meiro jogo por 2 a 0, gols 
de Renato Kayzer e Nicolas.
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Medalhões perdem espaço com Diniz
DA REPORTAGEM

A pressão sobre o São 
Paulo desde a eliminação 
para o Mirassol, nas quartas 
de final do Paulistão, fez com 
que alguns dos jogadores 
mais consagrados do elenco 
perdessem ainda mais espa-
ço com Fernando Diniz. Três 
deles, inclusive, não fazem 
mais parte do elenco após 
desgaste com o clube e/ou 
falta de oportunidades. São 
os casos de Alexandre Pato, 
Anderson Martins e Everton.

Até o ano passado, eles 
eram vistos como jogadores 
importantes e que pode-
riam agregar não só dentro 
de campo, mas fora dele 
também. Com a chegada de 
Fernando Diniz, esse quadro 
mudou.

O atacante Alexandre 
Pato, por exemplo, foi con-
tratado no final de março do 
ano passado e chegou a ter 
uma sequência boa de jogos 
sob o comando de Cuca, sen-
do testado em diversas posi-
ções. Com Diniz, porém, ele 
disputou sete jogos em 2019 
e ficou outros sete sem nem 
sequer sair do banco de re-
servas.

Em 2020, ganhou mais 
chances com o treinador e 
era um dos jogadores com 
mais partidas na tempora-
da. No entanto, a eliminação 
custou caro a Pato, que pas-
sou a impressão de pouco 
comprometimento com o 
clube e caiu no esquecimen-

to de Diniz.

OUTROS CASOS
No elenco atual, ou-

tros jogadores vistos como 
essenciais no ano passado 
passaram a ter menos opor-
tunidades sob o comando de 
Fernando Diniz. O caso mais 
em evidência neste momen-
to é o de Hernanes. No início 
da temporada, ele foi titular 
na ausência de Igor Gomes, 
que servia à seleção brasilei-
ra no pré-olímpico sub-23. 
Logo que o garoto retornou 
da competição, porém, Her-
nanes perdeu a vaga e viu 
ser aproveitado apenas nos 
finais dos jogos.

Em quatro jogos segui-
dos, por exemplo, ele teve 
menos de 10 minutos em 
campo e passou a se questio-
nar se realmente era impor-
tante neste momento para 
o elenco. Isso o fez ter uma 
conversa com a diretoria so-
bre o seu caso. Mesmo após 
decidir pela permanência no 
São Paulo, Hernanes ainda 
não teve chances de entrar 
em campo. 

Nos dois últimos jogos 
ele ficou na reserva, e Diniz 
explicou a situação em en-
trevista coletiva no último 
domingo.

“O Hernanes estava 
aqui conosco, ele foi rela-
cionado para o jogo passa-
do, hoje não achei que era 
um jogo para ele entrar. Ele 
está cada vez melhor e pode 
passar a jogar em qualquer 

Foto: Vinícius costA

Arboleda e Bruno Alves eram incontestáveis na zaga do São Paulo

SÃO PAULO | Pato, Everton e A. Martins deixaram o clube; Hernanes não é utilizado

tantes que ainda não foram 
acertados remetem ao tem-
po de vínculo e o valor final 
do acordo. Ainda assim, o 
clima é de otimismo porque 
já há um entendimento entre 

as partes, por exemplo, sobre 
a proporcionalidade destes 
dois elementos.Obviamente, 
anunciar a parceria no dia 1º 
de setembro, data que o Co-
rinthians comemora aniver-

sário de fundação, é o desejo 
de todos no clube. Andrés 
Sanchez, porém, está preo-
cupado em concluir tudo até 
novembro, quando termina 
o seu mandato.

tar com um final feliz. Os 
dois sempre reiteraram que 
querem ficar no Flamengo, 
têm uma história vencedora 
no clube e a diretoria reco-
nhece, sabe da importância 
de fazer essas renovações”, 
disse Braz.Com Diego Al-
ves, o clima também é de 
otimismo, mas as tratativas 

são menos simples. Marcos 
Braz e Bruno Spindel con-
fiam no ótimo relaciona-
mento com o goleiro e seu 
empresário, Eduardo Ma-
luf, que trabalha ainda com 
Michael. Oportunidades de 
mercado, no entanto, sur-
giram nos últimos meses e 
serão colocadas na mesa.

momento. Está contribuin-
do muitos nos treinamen-
tos, evoluindo, ele vem de 
uma lombalgia, aos poucos 
está retornando da melhor 
maneira”, afirmou o treina-
dor. Neste ano, Hernanes 
disputou 14 jogos, sendo sete 
como titular e outros sete 

como reserva. 
Em duas oportunidades 

ele não foi aproveitado.Por 
fim, a zaga titular e pratica-
mente incontestável de 2019 
e início de 2020, composta 
por Bruno Alves e Arboleda, 
teve uma drástica mudança 
para o último duelo, diante 

do Sport, na Ilha do Retiro. 
Após seguidas falhas do 

sistema defensivo, Fernan-
do Diniz optou por iniciar 
o confronto com o zagueiro 
Diego, revelado nas catego-
rias de base, e o lateral-es-
querdo Léo improvisado.

Ainda não há uma con-

firmação de que ambos per-
manecerão no time principal 
no duelo contra o Athletico-
-PR, nesta quarta-feira (26), 
às 18h, no Morumbi, mas a 
retirada de Arboleda e Bru-
no Alves dão sinais que eles 
também já não têm total 
prestígio com Diniz.

Foto: diVulgAção
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TADARIMANA
Incêndio atinge aldeia pela 
2ª vez em menos de um mês

CAMPO NOVO DO PARECIS

Ciclistas têm mais conforto
em ciclovia revitalizada

COVID-19

Hospitais que não informarem sobre
internações perderão remuneração

DA REPORTAGEM

A principal e mais anti-
ga ciclovia de Campo Novo 
do Parecis, localizada na 
Avenida Marechal Rondon, 
que dá acesso ao Jardim das 
Palmeiras, está passando 
por revitalização. A via de 
uso exclusivo de ciclistas e 
pedestres têm seu percurso 
que se estende ao longo da 
Marechal Rondon à Avenida 
Amapá.

Entre as ações de revi-
talização, a Administração 
Municipal está colocando 
nova iluminação em LED, 
realizando a poda de árvores 

DA REPORTAGEM

Um novo incêndio foi 
registrado na aldeia Tada-
rimana em Rondonópolis 
nesta semana. No dia 31 de 
julho, outra queimada ha-
via sido registrada na re-
gião e foi controlado pelos 
bombeiros e brigadistas. À 
época, parte da vegetação 
foi destruída.

Agora o Corpo de 
Bombeiros tenta com-
bater o novo foco de in-
cêndio na região. Já nas 
primeiras horas de fogo, 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT), deixará de re-
passar valores referentes 
aos leitos exclusivos para 
Covid-19 cofinanciados e 
contratualizados com hos-
pitais que não informarem 
diariamente o número de 
hospitalizações realizadas. 
A obrigatoriedade da noti-
ficação ocorre em âmbito 
nacional e é determinada 
pela Portaria Nº 2.181 do 
Ministério da Saúde, di-
vulgada em 19 de agosto de 
2020.

Em Mato Grosso, a 
atualização diária do nú-
mero de internados em 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e enfermaria da 
rede pública e privada já 
era obrigatória desde o dia 
24 de abril deste ano, quan-
do foi publicada a Portaria 
Nº 141, que institui o Indi-
caSUS como Sistema de In-
formação. 

“É imprescindível a 
notificação diária desses 
dados para a coordenação 
adequada e efetiva da situ-
ação no Estado.

CONEXÃO AGORA

Com um histórico fa-
miliar de muito respeito 
às mulheres, a jornalista 
Janaina Gahyva conta, na 
série “Mulheres no Jor-
nalismo”, que demorou 
muito para perceber os 
assédios na profissão, mas 
que quando notou, aca-
bou percebendo ainda si-
tuações antigas no mesmo 
sentido.

“Infelizmente eu te 
digo, se alguma mulher 
jornalista que passar por 
aqui te disser que não so-
freu com isso, ela só traba-
lhou home office ou ainda 
está iniciando na carreira. 

Te digo ainda que de-
morei muito para ter 
consciência porque essas 
situações infelizmente são 
naturalizadas como brin-
cadeirinhas e a gente fica 
de ignorante nesse nosso 
sistema de culpabilização 
da vítima e da mulher”, 
contou ela.

Gahyva lembra ainda 
que acabou ficando com 
uma postura até mais rígi-
da por conta destas situa-
ções frequentes.

 Já na rotina do traba-
lho, ela contou que apesar 
de muitas pessoas pen-
sarem que o assessor de 
imprensa – sua principal 
área de atuação – ser tido 
como um jornalista que 

trabalha menos, a realida-
de é o exato oposto.

“Na verdade, o assessor 
faz muito mais do que 
jornalismo, auxilia pra-
ticamente na vida e tem 
sempre que estar se ante-
cipando a possíveis pro-
blemas. 

Isso inclui todos os dias 
da semana, em qualquer 
tipo de evento que preci-
sem de você. Além disso, 
temos que garantir uma 
resposta rápida e coeren-
te para os nossos colegas 
da imprensa antes do fe-
chamento da matéria para 
não termos aquele texto 
triste de ‘não obtivemos 
resposta”, conta.

A jornalista, mentora 
de marca pessoal e negó-
cios, atualmente trabalha 
com sua empresa própria, 
a YVA Estratégia e Comu-
nicação, que trabalha com 
a comunicação integrada, 
trazendo para o seus as-
sessorados a intercomu-
nicação nas redes sociais, 
imprensa local, estadual 
e nacional, assim como o 
auxílio na comunicação 
em geral.

Antes do empreende-
dorismo de sucesso, Ja-
naina atuou como repór-
ter de TV e jornal, assim 
como assessora de diver-
sas empresas e entidades 
como o Governo do Esta-
do de Mato Grosso.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Janaina já atuou como repórter de TV e jornal 

Principal ciclovia está passando por revitalização

Decisão tem base em Portarias da SES e do Ministério da Saúde

Queimadas na aldeia Tadarimana destrói vegetação 

Mulher assediada no jornalismo:
é home office ou começou agora
TRISTE REALIDADE | Jornalista Janaina Gahyva atua na área há mais de 20 anos e fala em respeito às mulheres

 Assim podemos fazer 
gestão epidemiológica dos 
casos mais agravados da 

e recapeamento, utilizando 
asfalto CBUQ, produzido 
pela usina do município.

Para quem usa a ciclo-
via a reforma melhorou as 
condições de uso. “Antes era 
cheio de buraco, agora me-
lhorou, espero que façam 
em toda a ciclovia”, declarou 
um morador, que usa todos 
os dias a via para ir ao traba-
lho. A Secretaria de Infraes-
trutura informou que os tra-
balhos devem ser realizados 
em toda a extensão da via, 
mas o cronograma deve se-
guir em conjunto com a pa-
vimentação de várias ruas do 
Palmeiras.

a fumaça que era vista 
de longe, avançou sobre 
vários bairros da cidade. 
Segundo os bombeiros, o 
incêndio começou numa 
área de vegetação na al-
deia Pidoparo, na região 
da Tadarimana. Essa al-
deia fica perto do Rio Ver-
melho.

Ainda não foi possí-
vel fazer o levantamento 
dos danos causados pelo 
incêndio na região. Os 
bombeiros continuam os 
trabalhos para combater 
as chamas.

Covid-19 e acompanhar o 
mais próximo da realidade 
a situação de cada leito”, ex-

plica o secretário estadual 
de Saúde, Gilberto Figuei-
redo.
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TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA*

Não é difícil perceber 
que os indígenas são consi-
derados, por muitos “bran-
cos”, ‘persona non grata’ na 
região e na cidade de Sinop 
– a exemplo de inúmeras 
cidades do estado. E o fato 
dos indígenas já terem ocu-
pado essas terras, levanta a 
seguinte questão: por que 
o passado recente indígena 
é ocultado na região de Si-
nop?

Até mesmo a Coloniza-
dora Sinop reforça esse es-
tereótipo no documentário 
comemorativo sobre os 65 
anos do Grupo Sinop, no 
qual há o seguinte relato: 
“uma das exigências do In-
cra era saber se não tinha 
aldeia indígena (...), tanto 
que a Colonizadora Sinop 
tem uma certidão da Funai 
que é absolutamente isenta 
de indígenas aqui”.

As pesquisas realizadas 
pelas universidades com-
provam que o território 
hoje pertencente a Sinop 
e a uma grande parcela 
do Centro-Norte de Mato 
Grosso pertencia ao povo 
Caiabi. 

As marcas da memória 
dos Caiabi na região podem 
ser encontradas nos artefa-
tos arqueológicos (cacos de 
cerâmica, machados de pe-
dra, pontas de lança, etc), 
como os achados nas mar-
gens do Rio Teles Pires e 
seus afluentes, assim como 
dezenas de objetos da ar-
queologia indígena, locali-
zados durante a construção 
da Usina Hidrelétrica de 
Sinop, hoje, guardados no 
Museu de História Natu-
ral Casa Dom Aquino, em 
Cuiabá.

Aliás, Sinop não possui 
um museu capaz de guar-

SINOP 46 ANOS | Pesquisas comprovam que o território hoje pertencente ao município pertencia a este povo nativo
Foto: Xapuri

As marcas da memória dos Caiabi podem ser encontradas nos artefatos arqueológicos 

dar objetos de arqueologia 
de acordo com as regras 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal/IPHAN, e o Museu Mu-
nicipal recebe pouca aten-
ção da Prefeitura. Ou seja, 
Sinop carece de atenção na 
área da Cultura, braço im-
portante da Educação.

Há ainda os rastros da 
memória indígena nos 
nomes dos rios que ainda 
preservam a denominação 
original que os “brancos” 
deram, aos rios Curupí e o 
próprio rio Caiabi, que li-
mita os municípios de Si-
nop e Vera.

O território dos Caiabi 
não era exatamente estáti-
co: no início do século XX, 
eles foram encurralados 
pelas frentes de expansão 
que vinham do sul (próxi-
mo a Cuiabá). “Como for-
ma de resistência teriam 
se dividido tomando dife-
rentes destinos no decor-
rer dos contatos. Atraídos 
aos postos fundados pelo 
antigo Serviço de Proteção 
ao Índio (SPI), os Kaiabi 
instalaram-se em pequenas 
aldeias às margens do Teles 
Pires, em seu médio e alto 
curso. Enquanto isso, exis-
tiram os que preferiram 
se manter isolados no rio 
dos Peixes, até a década de 
1950”, Francisco Forte Stu-
chi em sua dissertação de 
mestrado em Arqueologia 
pela Universidade de São 
Paulo (USP), em 2010, A 
ocupação da terra indígena 
Kaiabi (MT/PA): história in-
dígena e etnoarqueologia. 

É importante frisar que 
a etnia Caiabi dividiu-se 
em várias aldeias. Hoje, elas 
estão localizadas no Parque 
Indígena do Xingu/PIX, e 
em Apiacás e Juara.

Os territórios Caiabi lo-

Os índios Caiabi em Sinop

calizados fora do PIX re-
sultam da resistência de 
indígenas que se recusaram 
deixar a sua terra, para se-
rem transferidos ao PIX, 
como era o desejo dos ir-
mãos Villas-Bôas, os pri-

meiros administradores do 
Parque. 

A criação da maior área 
indígena em terras mato-
-grossenses se deu para que 
os indígenas, presentes no 
Estado, fossem reduzidos 

a uma área menor de ter-
ras. Isso foi fruto de uma 
“expedição bandeirante”, 
promovida pelo governo 
de Getúlio Vargas na dé-
cada de 1940, chamada de 
“Marcha para o Oeste”, para 

conhecer e ocupar o terri-
tório então inexplorado do 
Norte do estado.

*Professor da SEDUC-
-MT, Escola Estadual Pro-
fessora Edeli Mantovani


