
Em parceria com a VOEPASS, a Gol iniciou as primeiras vendas de 
passagens aéreas de Sorriso direto para a Brasília/DF. O modelo da 
aeronave que fará este trecho é um ATR com capacidade para 72 pas-
sageiros.           Página -4

NOVA OPORTUNIDADE

Sorriso inicia em setembro
voos diretos para Brasília

SINOP

Fazenda
dobra a
produção
de leite
Aumentar 6 vezes a 
produção diária de 
leite em menos de um 
ano e meio. Foi o que 
aconteceu na pequena 
propriedade do Samuel 
Felício Modesto, em 
Confresa. A história da 
produção de leite no sí-
tio Modesto é dividida 
em duas fases: antes e 
depois da chegada da 
assistência técnica e 
gerencial.           Página  - 4

A Polícia Militar aplicou diversos testes de bafômetro em motoristas durante as ações da operação Os-
tensividade Total, que está realizando bloqueios policiais com objetivo de coibir a prática de dirigir sob 
efeito de álcool.                     Página -7

Operação Ostensividade Total

BAIXO CUSTO

SÉRIE B

Teletrabalho 
economizou
R$ 54 mi aos
cofres públicos

Cuiabádefende
hoje a liderança

Relatório de auditoria pro-
duzido pela Controladoria Geral do 
Estado (CGE-MT) indica que o Go-
verno de Mato Grosso economizou 
R$ 54.629.285,85 com despesas de 
custeio de abril a julho de 2020, pe-
ríodo de realização de teletrabalho 
em virtude da pandemia do corona-
vírus.        Página - 3

O time comandado pelo 
treinador Marcelo Chamusca vem 
fazendo história na disputa da Série 
B. Depois de estrear com empate 
na competição, o Cuiabá emplacou 
quatro vitórias consecutivas, a mais 
recente foi na última sexta, diante 
da Chapecoense na Arena Pantanal 
em uma virada histórica nos últimos 
minutos da partida.       Página - 6
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Muito se debateu nos últimos dias sobre a in-
terrupção da gravidez de uma menina capixaba de 
10 anos, estuprada ao longo de quatro anos por um 
tio. As formas de combate a esse tipo de crime, no 
entanto, ainda merecem maior atenção.

Dados oficiais mostram que ocorrem no Bra-
sil, em média, seis internações diárias por motivo 
de aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos. Já 
os casos denunciados de abuso muito dependem 
da capacidade da vítima de identificar a violência 
sofrida e relatar o trauma.

Justamente por isso, instituições como a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e a Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), amparadas por pesquisadores, 
defendem que o tema seja tratado na escola.

A abordagem pedagógica da educação sexual 
deve ter início cedo. A proposta é começar com o 
reconhecimento do próprio corpo e de suas trans-
formações. Segundo a Unesco, 2 em cada 3 meni-
nas no mundo dizem não ter ideia do que ocorre 
em seu corpo quando começam a menstruar, por 
exemplo.

Para os alunos mais crescidos, cabe tratar de 
aspectos ligados diretamente à sexualidade, como 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs) e de gravidez precoce —uma das principais 
causas de evasão escolar no Brasil.

Exatamente porque aborda o corpo, a intimi-
dade e os limites do que é aceitável, a disciplina é 
internacionalmente conhecida como educação se-
xual e de gênero.

O tema, previsivelmente, constitui tabu para 
o bolsonarismo, no qual predomina a tese de que 
educação sexual é assunto de família. A questão é 
que a maioria dos abusos de vulneráveis tem ori-
gem em casa, por parte de padrastos, tios, pais, ir-
mãos e conhecidos. A ministra da Mulher, Damares 
Alves, limita-se a apostar em um debate nas escolas 
sobre abstinência sexual para enfrentar a gravidez 
precoce e as DSTs.

Se a educação sexual não é prioridade para o 
governo federal, que entre na pauta das secretarias 
municipais e estaduais de Educação. Estímulos à 
inclusão do assunto nos respectivos currículos es-
colares serão contribuições bem-vindas à proteção 
da infância.

Editorial

Ensino contra o abuso

Ranking dos Políticos - Facebook

PANDEMIA
Após mais de cinco meses, o Ministério 

Público Estadual e o Tribunal de Contas do 
Estado retomarão, de forma gradual, as ativi-
dades presenciais nesta terça (1º). Conforme 
o procurador-geral de Justiça, José Antônio 
Borges Pereira, várias iniciativas já foram 
tomadas para garantir a retomada das ati-
vidades com segurança. As atividades pre-
senciais estão suspensas desde o dia 20 de 
março. Já no TCE, o horário de funcionamen-
to será das 8h às 14h, inclusive para o aten-
dimento dos jurisdicionados e do público 
externo.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo co-
ronavírus, o Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação neste perío-
do, porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

O PROFESSOR
Condenado a ressarcir os cofres públi-

cos em R$ 6 milhões por improbidade, e com 
uma chácara penhorada por dívidas de R$ 
2 milhões de sua campanha de 2016, quando 
perdeu a Prefeitura de Cuiabá, o deputado es-
tadual Wilson Santos acredita que é uma boa 
referência na política mato-grossense. Por 
isso, ele quer ensinar a candidatos os segredos 
de como vencer eleições e lançou um curso on-
-line, que custa R$ 297. Para bombar o curso, 
WS vem usando o ex-governador Pedro Taques 
como um dos “garotos propaganda”.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

tradição é só uma fachada para realizarmos 
escondidos nossas mais sórdidas e deliciosas 
fantasias

A abordagem pedagógica da educação sexual 
deve ter início cedo. A proposta é começar com 
o reconhecimento do próprio corpo e de suas 
transformações
“ “

Nos anos 80, o karatê era uma febre. 
Em cada canto zona da cidade tinha uma 
academia de renome que competia com 
outras. No cinema, filmes de artes mar-
ciais estavam entre os mais assistidos, e 
Karatê Kid era febre entre os adolescen-
tes.

Jonas foi fruto dessa geração, onde o 
rock’n roll tocava nas rádios com Titãs, 
Barão Vermelho, Camisa de Vênus e tan-
tas outras bandas. O fim da censura, a 
abertura econômica do Brasil e a redemo-
cratização fizeram a cabeça dos jovens.

Mas tudo passa, e Jonas se formou em 
Educação Física, e abriu sua academia de 
Karatê. E toda a euforia desses anos lou-
cos se foi. Uma novidade fez esvaziar sua 
academia, o tal no MMA (artes marciais 
mistas), é uma modalidade de esporte 
de combate que incluem tanto golpes de 
combate em pé, quanto técnicas de luta 
no chão.

A mídia só dava atenção a essa mo-
dalidade de arte marcial, e muitas acade-
mias de lutas tradicionais fecharam, mas 
Jonas resistiu às mudanças, fez parce-
rias com escolas e clubes para se manter. 
Silvia, sua mulher tentava fazer Jonas 
entender que o mundo mudou.

- Jonas, o mundo mudou, agora temos 
empoderamento das mulheres, Seus as-
tros de filmes de ação dos anos 80 e 90 
hoje fazem parte da terceira idade, e todo 
mundo quer ser criar seu próprio negócio.

- Mas certos valores persistem Silvia.
- Não Jonas, os filmes mudaram, a mú-

sica mudou, lembra do seu amigo Rodol-
fo, aquele machão da faculdade.

- Sim, lembro, mas o que ele tem a ver 
com isso? É um homem de família e tra-
dição.

Silvia ri e responde:
- Você não sabe de nada, ele largou a 

mulher e filhos e vive com outro homem, 
toda aquela fachada de bruto era para es-
conder seus desejos por outros homens.

Naquele momento, Jonas entendeu que 
nesse mundo moderno da internet todos 
podem ser quem desejam, pois ninguém 
liga, e tradição é só uma fachada para re-
alizarmos escondidos nossas mais sórdi-
das e deliciosas fantasias.

Jonas às sextas-feiras dava aulas de 
defesa pessoal para as mulheres de uma 
associação religiosa. Logo notou que Ana 
o olhava diferente, e entre uma aula e ou-
tra ficaram amigos. Trocaram contatos de 
WhatsApp, e começou o flerte.

Ana se abriu, queria um amante discre-
to, alguém para realizar fantasias sexuais, 
pois o marido sempre estava cansado e 
não gostava de nada que fosse diferente na 
cama. Logo os dois começam a sair, foram 
a todos os motéis da cidade, fizeram todas 
as loucuras e estripulias que imaginaram. 
Participaram de encontros com outros ca-
sais, ménage a trois, em público, e tantas 
outras loucuras. Num desses encontros de 
troca de casais, chegando ao motel, dá de 
cara com Silvia, sua esposa, e Armando, o 
marido de Ana. O silêncio tomou conta de 
todos, e quase em transe, os corpos fala-
ram por si.

Albert Camus: “Enquanto somos ama-
dos, somos compreendidos sem palavras”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma 
pandemia: karatê

Um mês para 
chamar de “meu”
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quando algo deu errado.
Prefiro ser o tipo de pessoa que tira 

uma lição de tudo que acontece e evolui 
mesmo nos momentos difíceis. Não me 
deixo abater quando algo foge do planeja-
do, quando algo errado acontece, e busco 

sempre uma saída 
para os problemas 
que a vida resolve 
colocar em meu ca-
minho.

Mas estamos 
aí, ano passando, 
setembro chegou e 
daqui a pouco co-
meça a aparecer Pa-
pai Noel de máscara 
para todos os lados 
(ao menos espero 

que o bom velhinho se cuide). Por hora 
vou curtir setembro, afinal, como muitos 
dizem, esse é um mês para chamar de 
“meu”.

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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Setembro chegou. O ano está passan-
do assustadoramente rápido, ainda mais 
com toda essa questão de pandemia. 
Eu, que continuo trabalhando bastante, 
acho isso. Talvez quem esteja encaran-
do a quarentena sem estar na ativa veja 
o tempo de outra for-
ma, afinal, nada mais 
relativo que esse ele-
mento.

Seja como for eu 
tenho uma relação 
especial com o mês 
de setembro, afinal, é 
nele que fico mais ve-
lho. E ao contrário de 
muita gente, eu curto 
bastante isso. Além 
de somar um número 
à minha idade, vejo o período, também, 
como forma de avaliar o que eu sonhava 
e o que realizei desde a última vez que so-
prei as velinhas (mesmo que as velinhas 
sejam apenas uma referência, não neces-
sariamente sendo reais sempre).

Não sou o cara que esconde ou pensa 
em esconder a idade, e sinto muito orgu-
lho do tempo e das experiências que vivi. 
Sempre penso sobre tudo que sonhei, ba-
talhei, conquistei (ou não, pois não vamos 
conseguir, necessariamente, tudo que 
sonhamos). Penso em tudo que fiz e deu 
certo, e também nas lições aprendidas 

EDUARDO FACIROLLI

O advogado Hiran Melo sofreu um grave acidente na MT-010, entre 
Cuiabá e o Distrito de Nossa Senhora da Guia, domingo (30), e foi socor-
rido em estado grave. Além dele, que conduzia uma moto, a motorista do 
carro e uma criança de 6 anos foram encaminhadas ao hospital. De acor-
do com a Polícia Civil, o acidente ocorreu próximo a rotatória de acesso 
ao Distrito. Uma equipe da Deletran foi acionada e verificou que a mulher 
que dirigia o carro estava saindo do distrito e seguindo sentido a Rosário 
Oeste. Ao acessar a rotatória da rodovia, cruzou direto e se chocou com a 
moto onde estava o advogado.
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DA REPORTAGEM

Relatório de auditoria 
produzido pela Controlado-
ria Geral do Estado (CGE-
-MT) indica que o Governo 
de Mato Grosso economi-
zou R$ 54.629.285,85 com 
despesas de custeio de abril 
a julho de 2020, período de 
realização de teletrabalho 
em virtude da pandemia do 
coronavírus. 

O montante de economia 
leva em conta a comparação 
com as despesas de custeio 
realizadas no mesmo perío-
do de 2019 e a tendência de 
crescimento dos gastos com 
custeio de janeiro a março 
de 2020.  

No trabalho da CGE, foram 
analisados R$ 73.703.678,71 
em despesas comuns a to-
dos os órgãos e entidades 
do Poder Executivo Estadu-
al e diretamente impactadas 
pela modalidade de teletra-
balho, a exemplo de gastos 
com serviços de terceiros, 
locação de mão-de-obra, 
material de consumo, diária 
e passagens e despesas com 
locomoção.

Segundo a Controladoria, 
as despesas de custeio vi-
nham de um histórico de as-
censão nos meses de janeiro 
a março de 2020, se compa-
radas com o mesmo período 
do ano anterior, na ordem 
de 38,91%. 

Caso essa tendência se 
confirmasse nos meses de 

CORTE DE GASTOS | Comparação leva em conta as despesas de custeio realizadas no mesmo período de 2019 

Foram analisados R$ 73.703.678,71 em despesas comuns a todos os órgãos 

INFRAESTRUTURA

MT investe R$ 78 mi 
na pavimentação da 
MT-343 e construção 
de pontes

Via é importante rota de escoamento de produtos do agro-
negócio Objetivo é ser uma transição para o Renda Brasil 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
investe aproximadamente 
R$ 78 milhões na execução 
de obras de infraestrutura no 
município de Cáceres (219 
km de Cuiabá), com a pavi-
mentação de 90 quilômetros 
da MT-343 e a construção de 
quatro pontes de concreto 
nessa rodovia. Mais R$ 3,6 
milhões custearam a cons-
trução de outras duas pontes 
já concluídas.

A MT-343 é considera-
da uma importante rota de 
escoamento de produtos do 
agronegócio, pois possibili-
ta a ligação dos municípios 
de Cáceres, Porto Estrela e 
Barra do Bugres, além de 
permitir a interligação da ro-
dovia federal BR-070 com a 
BR-364, na Região Oeste de 
Mato Grosso.

Na rodovia, as obras 
de pavimentação são reali-
zadas em dois trechos. São 
asfaltados 24,6 quilômetros 
no trecho que vai do fim do 
pavimento em Cáceres até o 
KM 46,5 da rodovia. O outro 
trecho vai do distrito de Vila 
Aparecida, em Cáceres, até o 
município de Porto Estrela.

Além de ligar os três 
municípios, essa pavimen-
tação vai interligar a região 
produtora do Médio Nor-
te diretamente ao Porto de 
Cáceres e a Zona de Proces-
samento de Exportação de 
Mato Grosso, que também 
está em obras

Ambas as obras estão 
com mais de 50% dos servi-
ços previstos executados e 
são investidos aproximada-
mente R$ 70 milhões na rea-

lização dessas obras. A previ-
são é de que os dois trechos 
sejam entregues já no início 
do ano que vem.

“Essa é mais uma obra 
estruturante da região. Além 
de ligar os três municípios, 
essa pavimentação vai inter-
ligar a região produtora do 
Médio Norte diretamente ao 
Porto de Cáceres e a Zona de 
Processamento de Expor-
tação de Mato Grosso, que 
também está em obras. Este 
é o Governo do Estado solu-
cionando mais um gargalo 
logístico”, disse o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Oli-
veira. Ainda na MT-343, as 
equipes já estão iniciando os 
trabalhos para a construção 
das quatro pontes de concre-
to sobre os Rios Cachoeiri-
nha e Saloba Grande e Cór-
regos Figueirinha e Ribeirão 
Três, com investimento total 
de R$ 8 milhões.

A ponte sobre o Rio Ca-
choeirinha terá 50 metros, 
enquanto a ponte sobre o 
Rio Saloba Grande terá 30 
metros, mesma medida das 
pontes sobre os Córregos 
Figueirinha e Ribeirão Três. 
A previsão é de que todas 
as pontes sejam finalizadas 
ainda neste ano. Além das 
quatro pontes em execução, 
foram concluídas recente-
mente as pontes de concreto 
sobre o Córrego Taquaral e 
sobre o Córrego Taquaral-
zinho, ainda na MT-343. As 
duas pontes têm extensão 
total de 30 metros cada e fo-
ram investidos R$ 2 milhões 
e R$ 1,6 milhão, respectiva-
mente, para a execução das 
obras.

Marcos Vergueiro/secoM-MT

FoTo: carolina anTunes/Pr

CGE apura que teletrabalho gerou
R$ 54 milhões de economia para MT

FoTo: Michel alVin

APOIO

Governo e Funai assinam Protocolo de 
Intenções para proteção dos indígenas

ATÉ DEZEMBRO

Bolsonaro anuncia hoje extensão do auxílio 

20 mil cestas básicas foram entregues 

DA REPORTAGEM

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes 
(DEM), e o presidente da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai), Marcelo Xavier, assi-
naram um Protocolo de In-
tenções que visa a promoção 
e proteção dos direitos dos 
povos indígenas.

A assinatura ocorreu na 
manhã de ontem (31). Tam-
bém foi formalizada a entre-
ga de 20 mil cestas básicas 
para as comunidades indí-
genas, que serão distribuídas 
com o apoio logístico da Fu-
nai.

“Com essa parceria, va-
mos ampliar e melhorar os 
nossos trabalhos no Estado, 
na proteção, no cuidado e 
em tudo que possamos fazer 
com relação aos povos indí-
genas. Vamos trabalhar jun-
tos para desenvolver melhor 
e dar mais resultado para a 
melhoria da qualidade de 
vida deles. Agradeço à As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso, à nossa base, nossa 
bancada federal e a todos 
aqueles que estão ao nosso 
lado para tornar Mato Gros-
so ainda melhor”, afirmou o 
governador.

DA REPORTAGEM

COM TERRA

O líder do Centrão e 
aliado do presidente Jair 
Bolsonaro, deputado Arthur 
Lira (Progressistas-AL), dis-
se nas redes sociais que o 
governo vai anunciar hoje 
(1º) a prorrogação do auxílio 
emergencial pago a infor-
mais e desempregados du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus. Na postagem, o 
deputado não faz referência 
ao valor das próximas parce-
las do benefício.

“Na terça-feira vamos 
ao Palácio do Alvorada anun-
ciar, junto com o presidente 
@jairbolsonaro, a prorroga-
ção do auxílio emergencial, 
benefício tão importante 
para milhões de brasileiros 
que precisam dessa ajuda 
para enfrentar esse período 
da pandemia”, escreveu Lira.

Mais cedo, em evento 
na cidade goiana de Caldas 

abril a julho, as despesas de 
custeio teriam aumentado 
para R$ 128.332.964,56.

 Com isso, na análise da 
CGE, “a comparação dessa 
estimativa com o volume 
efetivo de despesas regis-
tradas demonstra, dessa for-
ma, uma economia de R$ 
54.629.285,85”.

Na comparação com abril 
a julho de 2019, as despesas 
de custeio tiveram retração 
de R$ 18.682.013,15 durante 
o teletrabalho instituído em 
razão da pandemia.

Dessa forma, a CGE ana-
lisou também o impacto de 
uma eventual ampliação do 
home office até dezembro 
de 2020, considerando a re-
dução efetiva das despesas 
de abril a julho deste ano 
na comparação com igual 
período de 2019. “Segundo 
a média mensal de econo-
mia do período, que foi de 
R$ 4.670.503, é possível es-
timar a possibilidade média 
de economia para o período 
compreendido entre agosto 
e dezembro de 2020 em R$ 
23.352.516,44”.

Com isso, ao computar a 
retração de despesas já al-
cançada no período de abril 
a julho, a economia total, no 
ano de 2020, com a imple-
mentação do home office, 
somaria R$ 42.034.529,59.

Do total de despesas 
de custeio de abril a ju-
lho de 2020, 87,13% (R$ 
64.218.718,53) dos valores li-

De acordo com a Fu-
nai, a entrega das cestas irá 
beneficiar as 43 etnias do 
estado, entre elas, Xavante, 
Kayapó, Bororo, Guarani-
-Kaiowá, Cinta-Larga, Tere-
na e Manoki. A distribuição 
e articulação com lideranças 
indígenas envolverá as seis 
Coordenações da Funai em 
Mato Grosso.

“Esse protocolo vai 
fazer com que na prática 
ocorram ações efetivas. É 
importante que a segurança 
alimentar dos nossos indí-
genas está mantida. Nesse 
momento de pandemia, é 
uma grande iniciativa, pois 
vai fazer com que eles pas-
sem de forma confortável 
essa fase delicada. Os indí-
genas são felizes por ter um 
governador tão preocupado 
com as questões indígenas. 
Obrigado a todos que estão 
ao nosso lado”, ressaltou o 
presidente da Funai.

 O documento assina-
do pelas duas instituições 
prevê a ampliação das ações 
desenvolvidas em benefício 
das populações indígenas 
do estado, abrangendo áreas 
como educação, saúde, etno-
desenvolvimento, cidadania 
e geração de renda. 

Novas, o presidente Bolso-
naro reafirmou que esten-
derá o pagamento do auxílio 
emergencial até dezembro 
deste ano, sem também es-
pecificar um valor.

“Ele é pouco para quem 
recebe e muito para quem 
paga. Vocês gastam por mês 
R$ 50 bilhões neste auxílio. 
Nós pretendemos, com um 
valor menor, que obviamen-
te não será R$ 600, mas tam-
bém não será R$ 200, pror-
rogá-lo até o final do ano 
e com isso fazer com que a 
economia volte à sua norma-
lidade”, disse Bolsonaro ao 
inaugurar usina de energia 
solar do Grupo DiRoma, de 
propriedade da deputada do 
Centrão Magda Mofatto (PL-
-GO).

Nesta semana, o pre-
sidente teve reuniões com 
ministros, incluindo o da 
Economia, Paulo Guedes, 
para tratar da prorrogação 
do auxílio. Conforme o Bro-

FoTo: Mayke Toscano - secoM/MT

Além disso, a parceria 
busca promover melhorias 
na gestão territorial e am-
biental dos territórios indí-
genas de Mato Grosso, por 
meio da proteção, da recu-
peração, da conservação e do 
uso sustentável dos recursos 
naturais.  

Outro ponto de desta-
que é o incentivo ao desen-
volvimento de atividades 
produtivas nas aldeias, como 
a produção de alimentos, o 
que contribui para a segu-
rança alimentar, autonomia 
e independência financeira 
das diferentes comunidades.

quidados foram relativos a 
serviços de terceiros – pes-
soa jurídica, locação de mão-
-de-obra e material de con-
sumo, incluindo, de forma 

mais detalhada, gastos com 
limpeza, higiene e conserva-
ção; combustível; serviço de 
apoio administrativo, téc-
nico e operacional; diárias 

dentro do Estado; frete e 
transporte de encomendas; 
serviços de água e esgoto; e 
passagens aéreas.

O relatório de auditoria 

foi encaminhado à Secre-
taria de Estado de Planeja-
mento e Gestão (Seplag) e à 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz). 



Foto: InácIo RobeRto

NOVA NAZARÉ

Caminhoneiros e Prefeitura concluem
desvio pelo Córrego Água Suja

FGTS

CEF credita saque emergencial
para nascidos em setembro

A obra de desvio foi concluída sábado 

DA REPORTAGEM

A obra de desvio do 
Córrego Água Suja, na MT-
326, entre Nova Nazaré e a 
BR-158, foi concluída no úl-
timo sábado (29). A ponte de 
madeira está interditada des-
de junho, depois que um in-
cêndio criminoso danificou a 
estrutura de madeira. Fazen-
deiros da região e transpor-
tadores de cargas necessitam 
da rodovia para transportar 
calcário para Ribeirão Casca-
lheira, Canarana e Querência, 
entre outros municípios do 
Médio Araguaia. Atualmente 
eles utilizavam o caminho 
por Água Boa, aumentando o 
percurso em mais de 50 km.

Nos últimos dias, alguns 
caminhoneiros e a Prefeitura 
de Nova Nazaré, resolveram 
construir um desvio por den-
tro do Córrego. O serviço foi 
concluído neste sábado, libe-
rando a passagem para carre-
tas e caminhões.

DA REPORTAGEM

Cerca de 5 milhões tra-
balhadores nascidos em se-
tembro começam a receber 
ontem (31) R$ 3,2 bilhões em 
crédito do saque emergen-
cial do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) de 
até R$ 1.045. O pagamento 
será feito por meio da con-
ta poupança digital da Caixa 

Foto: DIvulgação

Saldo negativo foi devido aos gastos para enfrentamento da 
pandemia 

BANCO CENTRAL

Contas públicas têm 
déficit recorde de 
R$ 81 bi em julho
DA REPORTAGEM

As contas públicas re-
gistraram, em julho, saldo 
negativo recorde, devido 
às despesas extraordinárias 
necessárias para o enfrenta-
mento da pandemia da co-
vid-19. 

O setor público conso-
lidado, formado por União, 
estados e municípios, apre-
sentou déficit primário de 
R$ 81,071 bilhões, no mês 
passado, o maior resultado 
negativo para o mês da sé-
rie histórica iniciada em de-
zembro de 2001. Em julho 
de 2019, houve déficit pri-
mário de R$ 2,763 bilhões. 
Os dados foram divulgados 
pelo Banco Central (BC).

No mês passado, o Go-
verno Central (Previdência, 
Banco Central e Tesouro 
Nacional) apresentou déficit 
primário de R$ 88,141 bi-
lhões, ante R$ 1,402 bilhão 
em julho de 2019. 

Já os governos estaduais 
registraram superávit de R$ 
6,757 bilhões, contra déficit 
de R$ 2,075 bilhões, em igual 

mês do ano passado. Segun-
do o chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fer-
nando Rocha, esse resultado 
positivo dos estados ocorreu 
por efeito das transferências 
para o enfrentamento da co-
vid-19 da União os estados 
e municípios que em julho 
chegaram a R$ 18,3 bilhões.

“Temos uma mudança 
total nas condições econô-
micas. Os estados tiveram 
redução de arrecadação e 
nas transferências regulares 
da União. Neste ano, a peça 
importante para explicar 
esse resultado são os auxílios 
financeiras da União para 
estados e municípios”, disse 
Rocha.

Os governos munici-
pais registraram déficit de 
R$ 477 milhões, em julho 
deste ano, contra o superávit 
de R$ 156 milhões em igual 
mês de 2019. As empresas 
estatais federais, estaduais e 
municipais, excluídas as dos 
grupos Petrobras e Eletro-
bras, registraram superávit 
primário de R$ 790 milhões 
no mês passado.

AGRONEGÓCIO 

Propriedade abriu as portas para equipe do programa Senar Tec Leite 

Fazenda dobra a produção de
leite com orientação do Senar
DA REPORTAGEM

Aumentar 6 vezes a 
produção diária de leite em 
menos de um ano e meio. 
Foi o que aconteceu na pe-
quena propriedade do Sa-
muel Felício Modesto, em 
Confresa, no nordeste de 
Mato Grosso. A história da 
produção de leite no sítio 
Modesto é dividida em duas 
fases: antes e depois da che-
gada da assistência técnica e 
gerencial. Até então, o leite 
era apenas um coadjuvante 
por ali.

O foco era a compra e 
a venda de animais, como 
explica a zootecnista Rena-
ta Dancini, que é técnica de 
campo do programa Senar 
Tec Leite-MT. “Quando o 
produtor comprava animais 
de corte, alguns animais de 
aptidão leiteira vinham no 
meio. Então ele deixava na 
propriedade e o colabora-
dor tirava o leite sem apara-
to de assistência nenhuma. 
O leite ele utilizava para 
consumo e o restante ele 
colocava num tanque co-
munitário”, conta.

Renata comenta que 
quando conheceu o Sa-
muel, soube logo de cara 
que ele não tinha interesse 
em gastar com a atividade. 
“Ele não pretendia fazer in-
vestimento no leite. Quem 
propôs para trabalhar foi o 
colaborador da proprieda-
de, o Jhonne. Ele fez cálcu-

los e demonstrou ao Samuel 
que se trabalhassem com 
leite, teriam rentabilidade 
mensal e também teriam 
os bezerros para trabalhar 
com engorda e ficaria mui-
to mais fácil”.

Os argumentos foram 
convincentes e a proprie-
dade abriu as portas para 
equipe do programa Senar 
Tec Leite-MT. Na primeira 
avaliação, um alerta: sem 
orientação e algumas mu-
danças, o negócio não teria 
vida longa. “Quando chega-
mos a produção do Samuel 
era de 60 litros por dia, 
com 12 vacas lactantes. A 
nossa média era de 5 litros 
por vaca/dia. Ele não iria se 
sustentar, porque não esta-
va fazendo o uso adequado 
da terra. Não tinha nenhum 
planejamento nutricional. A 
gente tinha 81 cabeças para 
tratar e estava no início da 
seca, sem essa parte nutri-
cional, sem nenhum pla-
nejamento. A propriedade 
tem 51 hectares, o capim es-
tava totalmente degradado. 
Fizemos um diagnóstico da 
propriedade em relação à 
parte nutricional e a parte 
de instalações, porque o Sa-
muel estava tirando leite no 
relento, ou seja, nenhuma 
estrutura. Era primordial 
melhorar a parte nutricio-
nal e sanitária”, comenta 
Renata.

No início, o produtor 
queria gastar apenas com a 

CONFRESA | Pequena propriedade está produzindo até seis vezes mais leite
Foto: DIvulgação
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Econômica Federal.
Apesar de a Medida 

Provisória 946, que instituiu 
o saque emergencial, ter per-
dido a validade, a Caixa man-
teve o calendário de saques, 
com base no princípio da 
segurança jurídica. Ao todo, 
o governo pretende injetar 
R$ 37,8 bilhões na economia, 
beneficiando cerca de 60 mi-
lhões de pessoas.

Pela MT-326 circulam 
durante a época da estiagem 
ao menos 80 carretas por dia, 
para transportar calcário que 
abastecerá as lavouras, per-
mitindo o plantio da futura 
safra de verão. Anualmente, 
são escoadas pela rodovia 
não totalmente pavimenta-
da, cerca de 1 milhão de to-
neladas de calcário.

Os transportadores de 
cargas ainda enfrentam obs-
táculos, já que a MT-326 não 
está totalmente asfaltada e 
possui várias pontes de ma-
deira, além da travessia por 
balsa no Rio das Mortes en-
tre Nova Nazaré e Cocalinho. 
Em contrapartida, o Gover-
no do Estado vem investindo 
na Rodovia do Calcário nos 
últimos anos, com a cons-
trução de parte do asfalto já 
concluído. Nos últimos dias, 
também foi dada ordem de 
serviço para início da cons-
trução da ponte de concreto 
sobre o Rio das Mortes.

construção da sala de orde-
nha. Mas, gradativamente, 
passou a seguir as recomen-
dações técnicas e a investir 
no manejo sanitário e no 
planejamento nutricional.

“No decorrer da seca 
nós fizemos a parte de sila-
gem e algumas outras ações 
na parte de implantação de 
manejo sanitário. Quando 
começou a chuva, nós já 
tínhamos um planejamen-
to de fazer uma capineira, 
mas o Samuel não acredita-
va muito em piquetes. En-
tão, demonstramos para ele 
como funciona o piquete e, 
a partir disso, a gente já foi 
realizando recuperação, re-
forma de pastagem e foram 
feitos os piquetes. Assim, 
conseguimos aumentar a 
produção e melhorar esses 
índices dentro da proprie-
dade do Samuel”, detalha.

Com o pasto dividido 
a alimentação dos animais 
melhorou e os resultados 
apareceram. O número de 
vacas em lactação saltou 
de 53% para 65% do reba-
nho. “Nós conseguimos au-
mentar porque animal com 
fome não dá cio. Então, 
conforme foi melhorando a 
parte nutricional, já foi me-
lhorando também essa par-
te reprodutiva. Também fi-
zemos descartes, com ajuda 
de um médico veterinário 
para identificar os animais 
que tinham algum proble-
ma reprodutivo”, comenta.

Anunciado como ins-
trumento de ajuda aos traba-
lhadores afetados pela pan-
demia do novo coronavírus, 
o saque emergencial permite 
a retirada de até R$ 1.045, 
considerando a soma dos 
saldos de todas as contas no 
FGTS. O valor abrange tan-
to as contas ativas quanto as 
inativas. Nesta fase, o dinhei-
ro poderá ser movimentado 

apenas por meio do aplica-
tivo Caixa Tem. A ferramen-
ta permite o pagamento de 
boletos (água, luz, telefone), 
compras com cartão de débi-
to virtual em sites e compras 
com código QR (versão avan-
çada do código de barras) em 
maquininhas de cartão de 
lojas parceiras, com débito 
instantâneo do saldo da pou-
pança digital.



Vagas de Emprego
1-Telefonista, com experiência;
2-Contador, com experiência;
3-Fiscal Contábil, com experiência;
4-Gestão de Departamento Pessoal, com experi-
ência em escritório contábil;
5-Secretária do Lar, com experiência e referên-
cia;
6-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
7-Operadora de Caixa, para supermercado;
8-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
9-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento 
em ferramentas e soldas;
10-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
11-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
12-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
13-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
14-Estoquista, com CNH AB;
15-Moto Boy, com experiência, CNH AB;
16-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade 
de Sinop – MT;
17-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
18-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
19-Enfermeira, com COREN ativo;
20-Vendedor (a), para boutique;
21-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno 
e noturno, cursando ensino superior.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês 
podem nos seguir no Instagram e acompanhar 
nossos stories: https://www.instagram.com/

adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

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

13h30min às 16h30min. 

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
034/2020, realizado no dia 24/08/2020, às 08:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, sito à Rua Pará, nº 1.850, Bairro Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-
-MT. Licitação destinada ao registro de preço para futuro e eventual prestação 
de serviços de pintura, homologada e adjudicada em 31/08/2020, sagrou-se 
vencedora do certame a empresa LETÍCIA RAMILES COSTA SANTOS. Nova 
Ubiratã - MT, 31 de agosto de 2020. Mauro Odinei Soliani - Secretário de Ad-
ministração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2.020
A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu pregoeiro ofi -
cial, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade pre-
gão presencial nº 052/2.020, processo administrativo nº 073/2.020, o qual tem 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E REFEIÇÕES NO QUILO (TIPO SELF 
SERVICE). Empresa habilitada vencedora do certame: EUNICE TERESINHA 
KIRCHNER FREIBERG - ME, inscrita no CNPJ nº 27.597.0204/0001-26, com 
o valor global fi nal de 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais).

Nova Xavantina – MT, 31 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa - Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2.020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar TOMADA DE PREÇOS – objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE COMPLE-
MENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO 
E PLANILHAS INTEGRANTES DO EDITAL, data de abertura dos envelopes 
17/09/2.020, às 9h00 (horário de Brasília), no Palácio dos Pioneiros – sala de 
licitações, sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – centro – St. Xavan-
tina. Os Interessados se dirigirem a Comissão de Licitações no endereço su-
pracitado e/ou através do e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br ou site: 
https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/tomada-de-preco&ano=2020 ou ain-
da pelo telefone (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 31 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 055/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – 
Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL – SRP Nº 055/2020, regida pela Lei Federal 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 por Item para “RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES 
MEDICINAIS (OXIGÊNIO LÍQUIDO E AR COMPRIMIDO) EM ATENDIMENTO 
A PACIENTES DO BLOCO C DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado 
às 13h30min (treze horas e trinta minutos), do dia 14 de setembro de 2020, na 
sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo 
poderá ser adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações 
no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo 
fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo, 31 de agosto de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT
TERMO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO 

DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 PROCESSO 142/2020

Do resultado: A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, torna público o resulta-
do da Licitação, para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico 
- SRP nº 005/2020 objeto: ‘’REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES, MOBILIÁRIO, MATERIAL CIRÚRGICO E VESTIMENTA DE 
PROTEÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-
PAL SAÚDE’’. Obteve os seguintes resultados: 
A empresa: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-
67 foi vencedora da licitação dos itens: 1. Com o valor global de R$ 8.899,00 
reais.
A empresa: ERICA DE FATIMA GENTIL 36.656.877/0001-82 foi vencedora da 
licitação dos itens: 3. Com o valor global de R$ 4.800,00 reais.
A empresa: SALVI, LOPES & CIA. LTDA 82.478.140/0001-34 foi vencedora da 
licitação dos itens: 6, 7, 9, 10, 11, 13. Com o valor global de R$ 2.275,80 reais.
A empresa: SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 15.392.562/0001-03 foi vence-
dora da licitação dos itens: 15, 16. Com o valor global de R$ 7.719,66 reais.
Da homologação:
 O Prefeito Municipal, JAIR KLASNER, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em 
face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações poste-
riores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nrº: 142/2020
b) Licitação Nrº: 05/2020
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 31/08/2020
     O Processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a dispo-
sição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada 
na av. 20 de Dezembro, nº 725, Centro, neste município de Cotriguaçu-MT, 31 
de agosto de 2020.

Gislaine Moreira de Oliveira
Pregoeira/Port166-2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018 – DATA 31/08/2020 
– OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS TERCEIRA E SEXTA REFERENTES 
A VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO - CONTRATADO: A. M HENKES 
SCHANNE – SERVIÇOS - ME - CNPJ N.º 10.676.756/0001-09 – VIGENCIA: 
31/12/2020 VALOR R$ 51.800,00.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2018 – DATA 31/08/2020 
– OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS TERCEIRA E SEXTA REFERENTES A 
VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO - CONTRATADO: MARIA DO SOCOR-
RO BEZERRA 47682507349 - CNPJ N.º 29.502.329/0001-32 – VIGENCIA: 
31/12/2020 VALOR R$ 44.460,00.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020 – DATA 28/08/2020 
– OBJETO: ADITAR AS CLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA REFERENTE 
A VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO - CONTRATADO: NILTON SERGIO 
GONÇALVES EIRELI ME- CNPJ N.º 027.948.452.0001-56 – VIGENCIA: 
31/12/2020 VALOR R$ 8.987,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2020 – DATA: 31/08/2020 - REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PINTURA - PROMITENTE FORNECEDOR: LETICIA RAMILES COS-
TA SANTOS – CNPJ 29.980.556/0001-73 - VALOR DA ATA: R$ 171.680,00 
- VIGÊNCIA: 31/08/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 034/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
EXTRATOS DE CONTRATOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
CONTRATO Nº 027/2020 – DATA: 25/08/2020 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO HOSPITALAR VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO E 
MONITOR CARDÍACO PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO 
NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PUBLICA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID – 19) – CONTRATADO: JNI ME-
DICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - CNPJ: 30.153.492/0001-16 
– VALOR DO CONTRATO: R$ 99.200,00 (NOVENTA E NOVE MIL E DUZEN-
TOS REAIS) - VIGÊNCIA: 31/10/2020 – ORIGEM: DISPENSA Nº 017/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT
AVISO DA SEGUNDA REABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

Processo Nº141/2020 A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt Usando De 
Suas Atribuições Legais De Acordo Com A Lei 8.666/93, Declara Deserto O 
Tomada De Preço 009/2020 Processo 141/2020, Referente A ‘’Contratação 
De Empresa Especializada Em Serviços De Topografi a, Para Execução Do 
Convênio 01/2020 Que Autoriza A Construção De Asfalvo Nas Avenidas Otilis 
Lago E Av. 20 De Dezembro Interligando O Município A Mt 170’’ A Abertura Do 
Certame Foi Iniciada Dia 13 De Agosto De 2020 As 08h00min Pela Comissão 
Especial De Licitação, Onde Não Compareceram Interessados Em Participar 
Do Certame. A Reabertura Do Certame Aconteceu No Dia 28 (Vinte E Oito) De 
Agosto De 2020 As 08:00 (Oito Horas), Pela Comissão Especial De Licitação, 
Onde Não Compareceram Interessados Em Participar Do Certame. A Segunda 
Reabertura Do Certame Será No Dia 14 (Quatorze) De Setembro De 2020 As 
08:00 (Oito Horas), Na Sala De Reuniões Da Comissão De Licitação. Pode-
rão Participar Da Licitação Pessoas Jurídicas Que Atuam No Ramo Pertinente 
Ao Objeto Licitado, Observadas As Condições Constantes Do Edital. O Edital 
Completo Poderá Ser Solicitado Pelos Interessados De Segunda A Sexta-Feira 
Pelo E-Mail Licitacao@Cotriguacu.Mt.Gov.Br Ou No Site Da Prefeitura Www.
Cotriguacu.Mt.Gov.Br (Portal Da Transparência-> Licitação-> Tomada Preço->: 
Situação-> Aberto). Cotriguaçu-Mt, 31 De Agosto De 2020.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020
Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira Ofi cial, designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licita-
ção no dia 15/09/2020, às 08H00, objetivando  o  REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PE-
SADAS E CAMINHÕES BASCULANTES COM OPERADOR E CONDUTOR 
RESPECTIVAMENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS DE NOVO MUNDO-MT, conforme 
especifi cações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível 
no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min 
às 11H00min e no site ofi cial do município: www.novomundo.mt.gov.br  Novo 
Mundo, MT,31 de agosto de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Ofi cial
Antônio Mafi ni

Prefeito Municipal

A. FLORIANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
EIRELI – CNPJ: 37.158.747/0001-82, localizado na Av. Luiz 
Carlos Tessele Junior, 879 N, Bairro Tessele Junior, municí-
pio de Lucas do Rio Verde/MT torna público que requereu 
junto a SAMA/LRV-Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a Alteração de 
Razão Social para a atividade de “Fabricação de produtos 
de padaria, confeitaria e pastelaria – Exceto Industrializa-
dos” Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIEN-
TAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

MULLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA, CNPJ n° 32.151.220/0001-02, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença de Operação (LO), para 
atividade: Condomínio Multifamiliar ou conjuntos habita-
cionais (Condomínio Vertical Plurifamiliar com 48 unida-
des). Localizada na Rua Leblon, N.186, Quadra 11, Lotes 
08/09/10, Residencial Ipanema, município de SINOP-MT.

ASSOCIAÇÃO DE REVENDAS DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS DE VERA – CEARPA VERA, CNPJ: 
06.853.739/0001-22, torna público que requereu junto a 
SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação – LO, 
para a Unidade de recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos de Vera – MT.

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 

36° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à 
contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 
13.320,00 (TREZE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA  
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

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

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

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

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 

ERRATA

TERMO DE RETIFICAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por 
meio deste retifi car a publicação do dia 14/08/2020 do Diário Ofi cial De Conta 
(TCE), página 7; a publicação do 13/08/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), 
página 6; e a publicação do dia 13/08/2020 do Jornal De Grande Circulação 
(Diário Regional), página 03 quanto ao AVISO DE RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 024/2020.

ONDE SE LER: “valor global de R$ 331.470,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM 
MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)”.

LEIA-SE: “valor global de R$ R$ 331.469,80 (TREZENTOS E TRINTA E UM 
MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTA-
VOS)”.

ONDE SE LER: “valor global de R$ 341.095,00 (TREZENTOS E QUARENTA E 
UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS)”.

LEIA-SE: “valor global de R$ 341.094,80 (TREZENTOS E QUARENTA E UM 
MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)”.

Peixoto de Azevedo/MT, 31 de agosto de 2020.

CHEILA MIGLIAVACA
Pregoeira - CISVP

ALINE VANESSA MOCHI
Secretária Executiva - CISVP

13 DE MAIO
HOSPITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Ma-
ternidade 13 de Maio Vila Romana SIA, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para par-
ticipar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29/09/2020, 
na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua 
Tenente Lira, no 230, na cidade de Sorriso, M T, CEP: 78.890-000, em primeira 
convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em se-
gunda convocação às 19h00min, instalar-se-á com qualquer número, conforme 
disposto no art. 125 da Lei n. 0 6.404/76, ocasião em que será apreciada a 
seguinte ordem do dia:
• 1) Apresentação do relatório de Gestão.
• 2) Exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras re-
lativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo o 
parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.
• 3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício.
• 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração.
• 5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
• 6) Fixar remuneração global dos administradores.
O Conselho de Administração, nos termos do § 1°, do artigo 17 do Estatuto 
Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se 
à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos 
que se refere o artigo 133 da lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2019. 

Sorriso – MT, 27 de agosto de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Pedro Ferronatto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pedro Ferronatto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE / MT. 
Contratada: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. 
CNPJ: 07.797967/0001-95. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela Administração Pública. Valor 
estimado: R$ 6.659,04 (Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e 
Quatro Centavos). ONDE SE LÊ: Período de vigência: 27/08/2020 a 
27/08/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso II, da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. LÊ SE: Período de vigência: 01/09/2020 a 
01/09/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso I, da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. Ipiranga do Norte, 31 de Agosto de 2020.

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2020

Ipiranga do Norte, 31 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE / MT. 
Contratada: CARESTRAM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA. CNPJ: 08.546.929/0001-22. Objeto: Contratação de 
Empresa para Prestação de serviços de Contratação de empresa 
autorizada pelo fabricante para prestação de serviço e fornecimento de 
peças para manutenção corretiva do equipamento de radiologia 
Carestream Dryview 5950, pertencente ao centro de Imagem do 
Município de Ipiranga do Norte - MT”, por um período de 2 meses”. Valor 
estimado: R$ 9.827,00 (Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais). 
Período de vigência: 26/08/2020 a 26/10/2020. ONDE SE LÊ: 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso II, da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. LÊ SE: FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso I, da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.

Ipiranga do Norte-MT, 31 de Agosto de 2020.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020

Pedro Ferronatto

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020

Prefeito Municipal
Pedro Ferronatto

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação, objeto do Processo 
de Inexigibilidade de Licitação N.º 006/2020, em favor da Empresa : NP 
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ n.° 
07.797967/0001-95, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 25 da Lei 
nº 8.666/93, e alterações posteriores, de acordo com Parecer da 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, e tendo em vista os 
elementos que instruem o Processo N.º 074/2020.
Ipiranga do Norte-MT, 31 de Agosto de 2020.

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

Adisonir Schneiders de Paula
Ipiranga do Norte-MT, 31 de Agosto de 2020.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à 
Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 005/2020 – do tipo 
MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada 
em Obras para Reforma dos Banheiros, Masculino e Feminino, da Escola 
Nossa Senhora de Aparecida em Ipiranga do Norte - MT”, não 
compareceram licitantes interessados, sendo a Licitação declarada 
DESERTA. Ipiranga do Norte – MT, 31 de Agosto de 2020.

DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

Presidente da CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, vem por meio deste, CONVOCAR os licitantes 
participantes da Tomada de Preços 004/2020 – Processo Licitatório n.° 
062/2020 referente à Contratação de Empresa Especializada em Obras e 
Serviços de Engenharia para Implantação de Sinalização Viária 
Horizontal e Vertical na Rodovia MT-010”, conforme Termo de 
Cooperação com fundamento na Instrução Normativa Conjunta 
SEPLAN/SEFAZ/CGE n.° 001/2017 e em conformidade com o Processo 
Administrativo n.° 065/2020 que celebraram o Governo do Estado de 
Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado e Infraestrutura e 
Logística de Mato Grosso e o Município de Ipiranga do Norte – MT, para a 
reabertura do Certame que ocorrerá às 08:00 horas no dia 08 de 
Setembro de 2020, para a continuação do processo licitatório.

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação, objeto do Processo 
de Inexigibilidade de Licitação N.º 006/2020, em favor da Empresa : 
CARESTRAM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ n.° 08.546.929/0001-22, para eficácia do ato, nos termos do 
Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, de acordo com 
Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, e tendo em vista 
os elementos que instruem o Processo N.º 073/2020.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: Contratação de empresa para construção da sede do Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Mutum - 
Mutumprev, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e 
especificações integrantes neste edital. Data de Abertura: 17 de setembro 
de 2020. Horário: 09h00min. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: 
Poderá ser obtido no site http://www.mutumprev.com.br, ou pelo e-mail 
mutumprev@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 31 de agosto de 2020.

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragatti

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM - MUTUMPREV

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 31 de Agosto 
de 2020, com início às 14:00HS, tendo como objeto o registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais de iluminação para a 
decoração de natal. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 230161, 
826405, 826409, 829981, 829982, 829988, 830700, 833972, 833973, 
837896, 837897, 837898, 837899, 837900, 837901, 837902, 837904, AG 
CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 41.748.138/0001-50 no valor de R$ 64.440,00. Não houve 
manifestação para a interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2020

Nova Mutum - MT, 31 de Agosto de 2020.

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2020

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 31 de Agosto 
de 2020, com início às 09:00, tendo como objeto a contratação de mão de 
obra especializada, para limpeza e manutenção de cocheira, estábulo, 
piquetes e alimentação de equinos. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 837906, KELI CRISTINA DA SILVA inscrita no CNPJ sob 
o número 24.733.241/0001-08 no valor de R$ 58.680,00.  Fica aberto o 
prazo para interposição de recursos, conforme artigo 4°, inciso XVIII da 
Lei n° 10.520/02. Nova Mutum - MT, 31 de Agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos diversos, conexões hidráulicas para irrigação e materiais 
elétricos para iluminação pública - Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 17 de setembro de 2020. HORÁRIO: 13h30min LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e 
A n e x o s :  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 telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 31 de agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E MATERIAIS DE PRIMEIRA 
LINHA PARA UTILIZAR NOS ÔNIBUS ESCOLARES. - Tipo: Aberto e 
Fechado, Disputa: MAIOR DESCONTO POR ITEM - Data de abertura: 15 
de setembro de 2020. Horário: 09h10min – local: www.bll.org.br Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 19 de Junho 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
contratação de serviços de limpeza, higienização, manutenção e 
conservação predial e controle de acesso das quais foram vencedoras as 
empresas: Lote 001 - Itens 836613, 836614, 836615, 836617, 836619, 
Lote 002 - Itens 836620, COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - 
COOMUSERV inscrita no CNPJ sob o número 19.681.701/0001-61 no 
valor de R$ 246.313,04; Lote 003 - Itens 836610, 836611, ALKATEIA 
PORTARIA SEGURA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
33.233.197/0001-68 no valor de R$ 68.500,08.
Nova Mutum - MT, 31 de Agosto de 2020. 

Pregoeiro

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

Nova Mutum – MT, 31 de agosto de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller
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Cuiabá defende hoje a liderança
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O time comandado 
pelo treinador Marcelo Cha-
musca vem fazendo his-
tória na disputa da Série B 
do Campeonato Brasileiro 
de 2020. Depois de estrear 
com empate na competição, 
o Cuiabá emplacou quatro 
vitórias consecutivas, a mais 
recente foi na última sexta-
-feira (28), diante da Cha-
pecoense na Arena Pantanal 
em uma virada histórica nos 
últimos minutos da partida.

Com o resultado o 
Dourado chegou aos 13 pon-
tos na tabela de classifi cação, 
e com um jogo a menos que 
os concorrentes direto pelo 
acesso. 

Apesar do sonho da 
torcida é ver o Cuiabá na 
elite do futebol nacional em 
2021, o técnico Chamusca 
disse após a vitória sobre a 
Chapecoense que prefere 
não criar expectativas, que 
não faz planos e nem metas, 
que pensa apenas sempre no 
jogo seguinte.

“ser líder é uma conse-
quência do que a gente mos-
trou nessas cinco rodadas, 

mas a gente está num cam-
peonato de trinta e oito ro-
dadas e eu nunca faço plane-
jamento nem a médio e nem 
a longo prazo, eu sou cético, 
meu planejamento é sempre 
o próximo jogo, então pra 
mim o próximo jogo”, disse 
o treinador após o último 
jogo. O próximo jogo que o 
treinador se refere é o Bota-
fogo de Ribeirão Preto que 
está no meio da tabela, sete 
pontos na décima posição e 
que busca uma melhor po-
sição. 

O jogo acontece hoje 
(1º), no estádio Santa Cruz, 
em Ribeirão Preto. A conso-
lidação da liderança da Série 
B e com um jogo a menos 
veio no sábado quando o 
Paraná Clube, líder da com-
petição antes do início da 
rodada, enfrentou o Vitória 
fora de casa, no Barradão 
em Salvador e perdeu por 1 
a 0. 

O gol do time baiano 
foi de pênalti e convertido 
pela atacante Léo Ceará. De-
pois de enfrentar o Botafogo 
na noite de hoje, o Cuiabá 
terá outro jogo fora de casa, 
o próprio Vitória, em Salva-
dor.

FOTO: IVAN STORTI

Cuiabá é líder da Série B com um jogo a menos

EMBALADO | Dourado está em Ribeirão Preto para defender não só a liderança como a invencibilidade

CONTRA A TECNOLOGIA

Santos se sente prejudicado
em derrota para o Flamengo

Peixe teve dois gols anulados pelo árbitro de vídeo

DA REPORTAGEM

Cuca sofreu na beira do 
campo da Vila Belmiro ao 
testemunhar a derrota contra 
o Flamengo, sofrida na tarde 
de domingo, pelo Campeo-
nato Brasileiro. O experiente 
treinador gostou da atuação 
de sua equipe, mas lamen-
tou as chances desperdiça-
das e descreveu como passou 
a comemorar os gols após a 
adoção do VAR no futebol. 
No primeiro tempo, Raniel 
marcou após cruzamento de 
Pará e Marinho também con-
verteu em cobrança de falta, 
mas o árbitro Wilton Perei-
ra Sampaio, com auxílio do 
VAR, anulou os dois gols do 

FOTO: IVAN STORTI

Santos por impedimento. 
Ainda na etapa inicial, em um 
contra-ataque, Gabriel defi -
niu para o Flamengo. “Perde-
mos muito gol de novo, gols 
incríveis no começo do se-
gundo tempo. É um jogo em 
que, se você faz 1 a 0, o adver-
sário se abre e surge a chance 
de matar. E, se você empata, 
o emocional sobe. Naquele 
momento, o emocional es-
tava abalado. Hoje, você não 
vibra mais com o gol. Você 
vibra a metade e deixa a me-
tade para depois, porque o 
VAR está presente em mais 
de 50% dos gols. O árbitro (de 
campo) tem poder menor do 
que o de vídeo. Quem apita 
mais que o arbitro de campo 

27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 
3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 
719. 27ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 
1014183-28.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) FABIANO PARIZOTTO, NANTES E 
SILVA LTDA, EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, ALINE NO-
GUEIRA FUKUCIRO, TAICLINE BORTOLUZZI - Fazenda Nossa Senhora Aparecida II c/área 
total de 1.201.8954 ha. - ELEMENTOS CADASTRAIS (INCRA) Fazenda Nossa Senhora Apa-
recida II. Localização: Margem direita do Rio Azul. Código do Imóvel: nº 950.076.717.665-7. 
Descrição completa na Matrícula nº 3.981 do 01ª CRI de CLÁUDIA/MT. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 4.425.406,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.655.243,90 (60% do valor de ava-
liação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/10/2020 às 
14h30min, e termina em 15/10/2020 às 14h30min; 2ª Praça começa em 15/10/2020 às 
14h31min, e termina em 04/11/2020 às 14h30min. Ficam os executado(s) FABIANO PARI-
ZOTTO, NANTES E SILVA LTDA, EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES 
SILVA, ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, TAICLINE BORTOLUZZI, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intima-
ção pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/01/2016. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 

VENDAS

é o de vídeo”, disse Cuca em 
alusão aos dois gols anulados 
pelo VAR. Cuca e o centroa-
vante Raniel reclamaram do 
trabalho de Wilton Pereira 
Sampaio, que teve o auxílio 

do árbitro de vídeo André 
Luiz de Freitas Castro. Na sú-
mula, o juiz relatou a invasão 
de campo da Vila Belmiro 
por parte de três diretores do 
Santos para protestar.
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DA REPORTAGEM

Em parceria com a VOE-
PASS, a Gol Linhas Aéreas 
iniciou nesta segunda-feira 
(31) as primeiras vendas de 
passagens aéreas de Sorriso 
direto para a Brasília/DF. 
O modelo da aeronave que 
fará este trecho é um ATR 
com capacidade para 72 
passageiros.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Cláudio Drusina, explica 
que todos os voos seguirão 
as medidas de prevenção 
ao novo coronavírus (Co-
vid-19). “Sabemos que esses 
voos não estarão lotados e 
a Gol terá toda a respon-
sabilidade de higienização. 
Muitas pessoas precisam 
deste deslocamento, como 
por exemplo, para realizar 
tratamentos e negócios. 
Não é um voo turístico, mas 
sim, de necessidade”.

Com os primeiros voos 
marcados para o final de 
agosto, a ligação direta com 
a capital federal vai contri-
buir para encurtar a distân-
cia de Sorriso não só com o 
restante do país, como tam-
bém aos centros comerciais 
mais importantes do mun-
do.

A nova rota também fa-
cilitará a vinda de inves-
tidores e turistas para o 
município, oportunizan-
do assim um aquecimento 
na economia de Sorriso. A 
Gol começa a operar em 
Sorriso em parceria com a 
VOEPASS com voos dire-
tos à Brasília. O início das 
vendas está previsto para o 
dia 31 de julho e o primeiro 
voo está marcado para 31 

de agosto.

HORÁRIOS 
DOS VOOS
Segunda/quarta e sexta – 

Sorriso x Brasília  
Partida: 12h05/Chegada: 

14h40
Segunda/quarta e sexta – 

Brasília x Sorriso
Partida: 09h05/Chegada: 

11h35
Terça/quinta e domingo 

– Sorriso x Brasília
Partida: 17h25/Chegada: 

20h
Terça/quinta e domingo 

– Brasília x Sorriso
Partida: 14h25/Chegada: 

16h55

MEDIDAS DE
PREVENÇÃO
As equipes da Secretaria 

de Saúde e Saneamento da 
Prefeitura de Sorriso conti-
nuarão com o trabalho de 
acompanhamento e moni-
toramento dos passageiros 
que desembarcarão no Ae-
roporto Regional Adolino 
Bedin. 

Para os voos, a Gol refor-
ça que estão sendo seguidos 
todos os procedimentos re-
gulares, além dos já rígidos 
padrões de sanitização da 
aviação civil estabelecidos 
pelos órgãos responsáveis.

Entre as medidas nas ae-
ronaves operadas pela VO-
EPASS, estão o aumento do 
tempo de solo para proce-
dimentos de desinfecção 
antes de cada etapa de voo, 
uso obrigatório de máscara 
para tripulação, colabora-
dores e passageiros, dispo-
nibilização de álcool em 
gel e desembarque setorial, 
para evitar aglomerações.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Início das vendas começou nesta segunda 

Pista foi interditada nos dois sentidos por causa da fumaça Operação foi feita no final de agosto 

Sorriso inicia em setembro
voos diretos para Brasília 
NOVA OPORTUNIDADE | Começou ontem a venda das passagens para os voos diretos de Sorriso para 
Brasíliacial Primavera

Foto: Divulgação

SINOP

Blitz com teste 
do bafômetro 
durante operação 
Ostensividade Total
SÓ NOTÍCIAS

A Polícia Militar apli-
cou, no fim de semana, di-
versos testes do etilômetro 
(bafômetro) em motoristas 
durante as ações da ope-
ração Ostensividade Total, 
que está realizando blo-
queios policiais com obje-
tivo de coibir a prática de 
dirigir sob efeito de álcool.

Também participaram 
da operação policiais e civis 
juntamente com a Guarda 
Civil Municipal. Durante 
a operação, os motoristas 
foram abordados para apli-
cação do teste e os que fo-
ram constatado embriaguez 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil para as devidas 
providências.

A operação seguirá até 
o dia 20 de outubro e serão 
realizadas diversas ações 

policiais visando coibir a 
prática de atividades crimi-
nosas propiciando assim a 
manutenção e preservação 
da ordem pública em toda 
o Nortão.

No sábado, um jovem, 
21 anos, que conduzia um 
Fiat Uno foi preso pela Polí-
cia Militar acusado de furar 
uma barreira de fiscalização 
da lei seca, que estava sen-
do feita na Avenida Magda 
C. Pissinatti, no Residencial 
Florença. 

O passageiro também 
foi conduzido à delegacia 
de Polícia Civil.

Um homem, 40 anos, 
também foi preso pela PM 
acusado de estar dirigindo 
um carro (marca e modelos 
não detalhados) embriaga-
do, na Avenida Bruno Mar-
tini, na região do Jardim 
Itália.

INCÊNDIOS

BR-364 fica interditada por uma
hora por causa de fumaça densa
DA REPORTAGEM

Entre 11h54 e 12h50 
desta segunda-feira (31), o 
trânsito em trecho da BR-
364, em Jaciara, na região 
sul do estado, ficou interdi-
tado. A interdição foi feita 
devido à falta de visibilidade 
por causa da fumaça densa 
decorrente das queimadas 
na região. De acordo com a 
concessionária Rota do Oes-

te, responsável pela adminis-
tração da rodovia, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e o 
Corpo de Bombeiros foram 
chamados para apagar um 
incêndio queimada no km 
296. A fumaça prejudicava 
o trânsito. A concessionária 
enviou dois caminhões-pipa 
para ajudar no combate às 
chamas. A via foi liberada de-
pois que o incêndio foi con-
trolado.

ESTRADA DA GUIA

Acidente entre moto e carro
deixa 3 com ferimentos graves
DA REPORTAGEM

O advogado e ex-can-
didato a deputado fede-
ral, Hiran Melo sofreu um 
grave acidente na MT-010, 
entre Cuiabá e o Distrito 
de Nossa Senhora da Guia, 
no domingo (30), e foi so-
corrido em estado grave. 
Além dele, que conduzia 
uma moto, a motorista do 
carro e uma criança de 6 
anos foram encaminhadas 
ao hospital. 

De acordo com a Po-
lícia Civil, o acidente ocor-
reu próximo a rotatória de 
acesso ao Distrito.

Uma equipe da Dele-
tran foi acionada e verificou 
que a mulher que dirigia o 
carro estava saindo do dis-
trito e seguindo sentido a 
Rosário Oeste. Ao acessar 
a rotatória da rodovia, cru-
zou direto e se chocou com 
a moto onde estava o advo-
gado.

Melo, a condutora do 

Foto: Divulgação

Carro onde estava mulher e criança ficou parcialmente destruído após batida 

carro e a criança que esta-
va no banco do passageiro 
foram socorridos pelo Ser-

viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) e 
encaminhados conscientes 

ao Hospital Municipal de 
Cuiabá. A causa do aciden-
te deve ser investigada.
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DA REPORTAGEM

Com a proximidade 
do Dia da Amazônia, dia 
3 de setembro ocorre o 
primeiro encontro virtu-
al Diálogos pela Amazô-
nia. Cientes da importân-
cia de que o debate sobre 
a preservação da floresta 
seja público, secretários 
de meio ambiente dos 
estados da Amazônia Le-
gal discutem as “lições 
e ações no combate aos 
incêndios florestais”, de-
bate mediado pela jor-
nalista Paulina Chamor-
ro, contribuindo para as 
reflexões que a data me-
rece. O diálogo inicia às 
18h (de Brasília), 17h em 
MT, e será transmitido 
pelo canal da Sema Mato 
Grosso no Youtube.

Os nove estados da 
Amazônia Legal, que in-
tegram a Força Tarefa 
dos Governadores para 
o Clima e Florestas (GCF 
Task Force - em inglês), 
vêm trabalhando inten-
samente em políticas de 
prevenção e no combate 
aos incêndios que asso-
lam a floresta, aumentam 
o desmatamento e amea-
çam a biodiversidade.

As políticas imple-
mentadas pelos estados 
têm realizado trabalhos 
que vão desde a educação 
ambiental sobre a impor-
tância de evitar queima-
das, atendimento de ani-
mais silvestres afetados, 
incentivo às denúncias, 
até grandes operações de 
fiscalização que resultam 

LIVES | O diálogo inicia as 18h de Brasília e será transmitido pelo canal da Sema Mato Grosso no Youtube
Foto: Divulgação

Representantes de 9 estados participam da live 

na apreensão de equipa-
mentos e na identificação 
de criminosos.

Para o secretário de 
meio ambiente do Ama-
zonas, Eduardo Taveira, 
o diálogo é uma opor-
tunidade de reforçar o 
interesse de todos os es-
tados de que a floresta 
permaneça em pé, e que 
todos estão trabalhando 
de forma comprometida 
para que isso aconteça.

“No momento em que 
a gente nota, ao longo dos 
anos, o aumento do des-
matamento e queimadas 
na Amazônia é mais do 
que importante, é ur-
gente o diálogo entre os 
Estados para acharmos 
soluções definitivas, para 
que a gente possa esta-
bilizar esse crescimento 
e reduzir a ilegalidade. 
Essa integração é uma 
maneira de encontrar-
mos juntos novos cami-
nhos de atuação não só 
de forma imediata, mas 
também a médio e longo 
prazo, discutindo mode-
los de geração de renda 
e políticas públicas mais 
compatíveis com a rea-
lidade do nosso bioma”, 
ressaltou Taveira.

No trabalho de prote-
ção à maior floresta tro-
pical do mundo, a atu-
ação coletiva se mostra 
cada vez mais necessária. 
Para a secretária de meio 
ambiente de Mato Gros-
so, Mauren Lazzaretti, o 
trabalho conjunto entre 
os governos estaduais, o 
setor produtivo e o go-

Secretários discutirão ações no 
combate à incêndios florestais

verno federal tornam-se 
decisivos para uma res-
posta rápida no combate 
às queimadas.

“A integração das for-
ças dos entes federais e 
estaduais, em um mo-
mento em que as estru-
turas são precárias e os 
Estados têm a mesma 
demanda, é essencial 
para obtermos resulta-
dos positivos e eficientes. 

Quando compartilha-
mos os recursos e as in-
formações, nós entrega-
mos melhores serviços à 
sociedade e com menor 
custo aos cofres públi-
cos”, destaca a gestora 
que também preside o 
Fórum de Secretários de 
Meio Ambiente da Ama-
zônia Legal.

A integração entre de-
senvolvimento e preser-

vação da floresta é possí-
vel, e é nesse sentido que 
o Pará vem trabalhando, 
como destaca o secre-
tário de meio ambiente 
Mauro Ó de Almeida.

“O Plano Estadual 
Amazônia Agora, insti-
tuído pelo Governo do 
Pará, promove o desen-
volvimento sustentável 
no campo por meio de 
regularização fundiária 

e ambiental, apoio téc-
nico e acesso a linhas de 
crédito para produtores 
rurais”, explica. Para o 
secretário é importante 
“virar a chave dessa cul-
tura de desmatamento, 
fazer os produtores ru-
rais entenderem que eles 
podem lucrar e produzir 
mais de maneira susten-
tável, sem degradar no-
vas áreas”.


