
MARCELÂNDIA

Prefeitura estende toque
de recolher até o dia 15

A Prefeitura de Marcelândia prorrogou o toque de recolher até 
o próximo dia 15 de setembro, entre 22h e 5h. Segundo o decreto, 
todo e qualquer estabelecimento comercial ou de serviço deverá 
começar a encerrar suas atividades a partir das 21h, fi nalizando to-
talmente às 22h. Serviços delivery podem se estender até às 22h30.
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DIVULGAÇÃO

O Cuiabá segue fazendo campanha surpreendente na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Nesta terça (1º), jogando fora de casa, empatou o 
Botafogo-SP por 1 a 1 e chegou a 14 pontos, só podendo ser alcançado 
nesta rodada pelo Operário de Ponta Grossa. Vale lembrar que o Doura-
do tem um jogo a menos.         Página -4

EM PRIMEIRO

Cuiabá empata com o Botafogo 
e segue na liderança da Série B

AMENDOIM

Parece 
um vulcão,
mas são
“apenas”
incêndios
O fogo já destruiu 
aproximadamente 5 
mil hectares, que fi ca 
numa Área de Proteção 
Ambiental (APA) esta-
dual, em Chapada dos 
Guimarães. Tem cinco 
dias que as chamas 
começaram e estão 
avançando rapidamen-
te devido ao vento e à 
vegetação seca. Página  - 7

Resultados de pesquisas com a cultura do amendoim mostram mais uma 
possibilidade de produção de leguminosa para Mato Grosso. De acordo com 
pesquisadores da Embrapa e do IFMT, as cultivares apresentam alto teor de 
ácido oleico.                  Página -4
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A índole do governo do presidente Jair Bolsona-
ro se revela inteira na portaria baixada na sexta (28) 
pelo Ministério da Saúde a pretexto de normatizar o 
provimento de aborto nos casos previstos em lei. A 
cegueira fundamentalista na pasta militarizada ani-
quila qualquer resquício de bom senso e empatia.

Sobra-lhe, contudo, hipocrisia. Sob a justificativa 
de levar segurança jurídica a funcionários de serviços 
hospitalares encarregados da realização do procedi-
mento, acrescenta barreiras intimidantes a mulheres 
já traumatizadas pela necessidade de interromper a 
gravidez.

Cabe aqui reiterar quais os casos com autoriza-
ção legal de abortamentos, para que não paire dúvida 
sobre a gravidade da condição em que tais gestantes 
se encontram. Eles só podem ocorrer quando a gravi-
dez decorre de estupro, comporta risco para a vida da 
mulher ou resulta em feto anencéfalo.

Em nome de uma vida, aquela incipiente no 
ventre da vítima de situação cruel, impõem-se tor-
mentos adicionais às que buscam o serviço de saúde 
profissional em lugar de recorrer a abortos clandesti-
nos que tantas mortes provocam.

Extremistas religiosos veem justiça divina no 
sofrimento alheio, mas espanta que o Ministério da 
Saúde se renda à estratégia de desumanização. Que o 
faça poucos dias depois do assédio impiedoso à me-
nina capixaba de 10 anos estuprada desde os 6 evi-
dencia que o zelo ideológico suplanta com folga, na 
pasta, o mandato ético.

A portaria estipula, entre outros constrangimen-
tos, que médicos reportem o aborto à polícia e co-
lham depoimentos circunstanciados sobre o evento 
do estupro. Hospital não é delegacia. A norma afasta-
rá do atendimento aquelas que dele necessitam.

Há que levar em conta a tendência de alguns 
profissionais de saúde a escudar-se na objeção de 
consciência para recusar o procedimento a mulheres 
desesperadas. Criar exigências novas só lhes dará no-
vas desculpas para falhar no cumprimento do dever.

Logo no Espírito Santo surgiu outro caso para 
abrir os olhos de quem não perdeu a faculdade de se 
comover com a desdita alheia: mais uma menina es-
tuprada e grávida, de 11 anos, a peregrinar por quatro 
dias por um direito seu.

Particulares podem talvez abandoná-la para que 
se vire sozinha, se conseguirem justificar a crueldade 
à própria consciência. Ao poder público não se faculta 
tal desumanidade, na prática ou por portaria, sobre-
tudo quando estas afrontem a letra e o espírito da lei.

Editorial

Hospital não é delegacia

Ranking dos Políticos - Facebook

CALOR E COVID
O perfil no Instagram Covid Cuiabá, que se 

popularizou mostrando pessoas que furam o 
isolamento social, publicou imagens que se-
riam do último fim de semana na região do 
Coxipó do Ouro. Em razão do calor de mais de 
40ºC, muitos banhistas não pensaram duas 
vezes e resolveram se refrescar nas águas do 
rio. Nas imagens, o que se vê é uma aglome-
ração de pessoas e completo desrespeito às 
orientações de distanciamento social. Mes-
mo com afrouxamento nas medidas, nunca é 
demais lembrar que a pandemia da Covid-19 
não acabou.

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!

ESTRATÉGIA
O empresário Flávio Vargas, pré-candidato 

a prefeito de Várzea Grande, tem utilizado as 
redes sociais para mostrar o grave problema 
da falta de água que assola o município. Ele 
tem postado vídeos de protestos de morado-
res e usado o fato para desgastar a imagem da 
prefeita Lucimar Campos. “O problema está aí 
há 40 anos. E a família que administra Várzea 
Grande atualmente, e já administrou várias 
vezes, nunca conseguiu resolver esse caos. Eu 
vou resolver”, disse, em um post.

Crédito: Portal Sorriso
IMAGEM DO DIA

Que o faça poucos dias depois do assédio impie-
doso à menina capixaba de 10 anos estuprada 
desde os 6 evidencia que o zelo ideológico suplan-
ta com folga, na pasta, o mandato ético
“ “

É preciso que se diga, quem colocou o 
bundão na história do Brasil foi o presiden-
te: a história apenas registra os bens e os 
mal feitos dos governantes. Faltando com o 
decoro, com a educação, com a moralidade, 
enfim, com a liturgia do cargo que impede 
de falar e fazer determinadas coisas, nosso 
presidente, sem modos e educação, fala o 
que lhe vem na cabeça, cabeça aliás muito 
limitada, de um bronco, de um rude, de um 
tolo.

Chamou a imprensa, ou melhor, os re-
pórteres de bundões, com empáfia, so-
berba, jactância, bravateiro, querendo se 
passar por herói, quando foi sempre um 
covarde, inclusive foi expulso do exército. 
Sua coragem é tributária de guarda-costas 
a lhe cobrirem a segurança e a retaguarda. 
Sozinho não tem nem coragem de sair na 
rua, está sempre cercado de brutamontes.

Além disso, foi ele também que colocou 
que iria dar uma porrada num repórter, co-
locando em definitivo também esse termo 
nos registros da história brasileira. No fu-
turo lerão que o Brasil teve um presidente 
que falava palavrões e termos chulos, de 
forma bem malcriada e que envergonha 
a todos diante das nações civilizadas do 
mundo.

Além de ameaçar a imprensa, ele na 
verdade se mostra um bundão, no sentido 
que ele próprio dá ao termo. Só diz o que diz 
– que vai dar porrada – resguardado por 
inúmeros guarda costas; duvido que teria 
coragem de dizer isso sem estar cercado de 
homens fortes ao seu lado, contra um úni-
co repórter, que educado, não retrucou. Se 
mostra corajoso rodeado de vários homens, 
aliás, como costuma estar, mais cercado de 
homens do que mulheres.

Mas, bundão mesmo o presidente se 
mostrou quando o governo Trump sobre-
taxou e perseguiu o aço brasileiro nessa 
semana e nada disse, nem retaliou, como 
manda um defensor da pátria genuíno, não 

um lambe botas, alguém que bate continên-
cia para a bandeira norte-americana. Os 
chineses retaliaram todas as tentativas do 
uso de força pelo Trump, como faz qualquer 
país sóbrio, com honra, não covarde.

Nosso presidente ajoelha-se ao Trump, 
que tripudia do país e nos trata como uma 
republiqueta qualquer, sem coragem ou 
honra. Está certo que nossa covardia nada 
fará contra ele.

Ao invés de sobretaxar carros, máquinas 
e tudo mais que venha dos EUA feito com 
aço, como uma questão de reciprocidade, 
pois prejudicando nossos produtos, temos 
o direito de retribuir, ou ainda sobretaxar 
os demais produtos que de lá nos enfiam 
goela abaixo, mostrando que não podemos 
ser destratado como se fôssemos serviçais 
deles; nosso governo apenas aplaude e tor-
ce pela eleição daquele depravado, que trata 
melhor a Coréia do Norte do que nós. Ora, 
ninguém respeita quem rasteja sem ofere-
cer resistência as maldades sofridas.

Por que nos sobretaxaram? Pela certe-
za do nosso servilismo ao Estados Unidos 
e a Trump em particular. Sabem que estão 
diante de um covarde.

Para mim, isso que chamo de bundão, 
não aos repórteres que apesar das ameaças 
e tentativas de maltratar por parte da presi-
dência, ainda assim fazem as perguntas ao 
nosso malcriado presidente.

Esses são heroicos e enfrentam a besta 
malcriada, mas bufona. Um covarde que se 
esconde atrás da força do Estado. O futuro 
quererá esconder esse período vergonhoso 
da história nacional.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PRO-
FESSOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSO-
FIA/UFMT

O bundão do presidente

Se não ligar, não funciona...
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desligado no meu bolso quando deveria 
estar na ativa ou mesmo de ser colocado 
sobre a mesa e ficar ali, sem ser ligado, ou 
em “modo avião”, que costumo colocar na 
hora do almoço.

Quando a tarefa fica por conta de ou-
tra pessoa ela normal-
mente procura “andar na 
linha”, talvez pelo famo-
so “medo do chefe”, mas 
já aconteceu, também, do 
esquecimento acontecer, 
justamente pela falta de 
costume.

O “costume” acaba 
nos levando, muitas ve-
zes, a viver momentos 
e situações desagradá-
veis ou que possam, de 
alguma forma, nos pre-

judicar. O exemplo do celular desligado 
foi apenas um entre tantos no nosso dia 
a dia, e muitos deles sequer percebemos. 
Não tem como isso ser algo positivo, não 
é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Deixamos algumas coisas na vida no “modo automático”, no 
“embalo” do costume, sem dar atenção ao que realmente está 
acontecendo. Isso passa longe de ser algo positivo, e devemos, 
sempre, nos atentar aos detalhes do que estamos fazendo, obser-
var os detalhes que nos cercam e conseguiremos, assim, ser mais 
“donos” da nossa vida e dos nossos atos.
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A tecnologia nos deixou acostumados 
com a disponibilidade permanente, com 
estar o tempo todo “localizável”. Seu ce-
lular fica ligado 24 horas por dia e uma 
boa parte das pessoas verifica as notifi-
cações do dispositivo em horários em que 
o aparelho sequer deveria 
receber atenção. A justifi-
cativa é sempre a mesma: 
“vai que é algo importante”. 
Normalmente não é. E nesse 
embalo o aparelho fica dias, 
semanas sem desligar, o que, 
evidentemente, não é nada 
interessante para o disposi-
tivo, que pode ficar “pesado” 
por conta disso.

O costume de manter o 
aparelho ligado é tamanho 
que quando precisamos li-
gar, acabamos “esquecendo”. Impossível? 
Nem tanto. Muita gente que tem esse 
hábito e precisa desligar o dispositivo já 
passou por isso. Sim, tem momentos em 
que não ficamos olhando para o aparelho 
e só vamos nos atentar que o mesmo não 
está ativo quando resolvemos usar para 
alguma coisa.

Eu passo por isso de vez em quando. 
Em um dos empreendimentos que te-
nho existe um celular que precisa ficar 
ligado apenas em horário comercial. Ele 
normalmente está comigo, para não ficar 
no escritório, mas já aconteceu de ficar 

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE

Na noite de segunda-feira (31), a Polícia Civil de Sorriso apreendeu uma 
grande quantidade de maconha em uma gourmeteria no centro. No local 
foram encontrados vários kg de maconha normal e também da superma-
conha, conhecida como “skank”, além de bombons feitos com a droga. Os 
produtos serão encaminhados à Politec para periciar e apontar se de fato 
os bombons estavam recheados de maconha. A PC vinha acompanhando 
a movimentação na casa há cerca de dois meses após receber denúncias.
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DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolsona-
ro anunciou ontem (1º) que 
o auxílio emergencial será 
prorrogado em mais qua-
tro parcelas de R$ 300. Ele 
se reuniu com ministros e 
parlamentares da base do 
governo, no Palácio da Al-
vorada, para alinhar as pró-
ximas ações do governo na 
área econômica.

O auxílio é destinado aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais, autônomos e de-
sempregados, como forma 
de dar proteção emergencial 
durante a crise causada pela 
pandemia da covid-19. O be-
nefício começou a ser pago 
em abril, e foi estabelecido 
em três parcelas de R$ 600.

Em junho, por decreto, o 
governo prorrogou o auxílio 
por mais duas parcelas, no 
mesmo valor. E agora, com 
mais quatro parcelas, em va-
lor menor, o benefício vai se 
estender até o final do ano.

“Resolvemos prorrogá-lo, 
por medida provisória, até o 
final do ano”, disse Bolsona-
ro, em declaração à impren-
sa após a reunião. “O valor, 
como vínhamos dizendo, R$ 
600 é muito para quem paga 
e podemos dizer que não é o 
valor suficiente para todas as 
necessidades [das famílias], 
mas basicamente atende”, 
disse.

REFORMA 
Durante a reunião, tam-

bém ficou acertado que, 

AUXÍLIO EMERGENCIAL | Auxílio destinado aos trabalhadores informais vai até dezembro com R$ 300 

Anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro 

CORRIDA ELEITORAL

Convenções dão 
largada para as 
Eleições 2020

Escolha dos partidos para prefeito vai até 16 de setembro 

A MT-343 é uma importante rota de escoamento de produ-
tos do agronegócio 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Está aberta a tempora-
da de convenções partidárias 
para as eleições municipais 
de 2020. De acordo com o 
novo calendário eleitoral, es-
tabelecido por causa da pan-
demia da covid-19, o prazo 
para definição pelos partidos 
de candidatos aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e ve-
reador vai até o dia 16 de se-
tembro.

Pela primeira vez na 
história, por causa da pan-
demia do novo coronavírus, 
os partidos poderão optar 
por realizar as convenções 
virtualmente. Considerada 
uma das etapas principais do 
processo eleitoral, além de 
escolher os candidatos que 
disputarão o pleito, nessa 
reunião, os partidos também 
decidem se vão participar da 
eleição majoritária (prefeitos 
e vice-prefeitos), proporcio-
nal (vereadores), ou ambas e 
sorteiam os números com os 
quais os candidatos irão con-
correr.

Para atender às reco-
mendações médicas e sa-
nitárias além da convenção 
virtual, será possível digitar a 
ata, registrar lista de presen-
ça, fazer cadastro dos can-
didatos e encaminhar tudo 
pela internet para a Justiça 
Eleitoral. O formato virtual 
também poderá ser adotado 

para a definição dos critérios 
de distribuição dos recursos 
do Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campanha. 
As legendas devem garantir 
ampla publicidade, a todos 
os seus filiados, das datas e 
medidas que serão adotadas.

As agremiações terão 
autonomia para utilizar as 
ferramentas tecnológicas 
que entenderem mais ade-
quadas para as convenções 
virtuais, desde que obede-
çam aos prazos aplicáveis 
nas eleições 2020 e às regras 
gerais da Lei nº 9.504/1997 
(Lei das Eleições) e da Reso-
lução TSE nº 23.609/2019, 
com as adaptações previstas 
quanto à abertura do livro-
-ata, registro de dados, lista 
de presença e respectivas as-
sinaturas.

A entrega da documen-
tação pela internet expira às 
8h do dia 26 de setembro. 
Após esse horário, a entre-
ga terá que ser presencial e 
agendada, exigindo desloca-
mento ao cartório e os devi-
dos cuidados sanitários. 

O agendamento para 
atendimento presencial será 
feito pelos meios informa-
dos por cada TRE e cartórios 
eleitorais, e estará disponível 
das 8h30 às 19h. 

O atendimento será 
marcado conforme a ordem 
de chegada dos pedidos - o 
interessado não poderá esco-
lher o horário.

Foto: Fábio Pozzebom/AgênciA brAsil

michel Alvim/secom-mt

Governo prorroga até o fim do ano

Foto: FAblicio roDrigUes / Almt

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AL aprova projeto que cria Portal da
Transparência da Covid nos municípios

INFRAESTRUTURA

Obras em rodovias entre Barra do Bugres
e Cáceres são vistoriadas pela Sinfra

Gastos com pandemia deverão ser apresentados 

DA REPORTAGEM

Foi aprovada em segun-
da votação na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
o Projeto de Lei 494/2020 
de autoria do deputado es-
tadual Thiago Silva (MDB) , 
que cria o Portal da Transpa-
rência da Covid, onde obri-
gatoriamente deverão estar 
presente nos sites oficiais 
as informações referentes 
aos valores recebidos e gas-
tos pelos 141 municípios de 
Mato Grosso durante a pan-
demia.

O projeto tem como 
objetivo dar ainda mais 
transparência para a popula-
ção no que tange os valores 
financeiros recebidos pelos 
prefeitos oriundos de repas-
ses do Estado e do Governo 
Federal.

“Esse é um projeto que 
vai trazer a luz às informa-
ções dos valores recebidos 
pelos prefeitos e onde foi 
gasto, pois a população pre-
cisa saber quem investiu de 

DA REPORTAGEM

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca, Marcelo de Oliveira, vis-
toriou na segunda-feira (31) 
as obras de pavimentação 
de 120 quilômetros da MT-
343, além da construção de 
novas pontes, entre Barra do 
Bugres e Cáceres, na Região 
Oeste de Mato Grosso.

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 disso, 
permite a interligação das 
rodovias federais BR-070 e 
BR-364.

A primeira parada da 
vistoria foi na obra de pavi-
mentação de 30,8 quilôme-
tros da MT-343, no trecho 
que vai do entroncamento 
da MT-246, em Barra do Bu-
gres, até o município de Por-
to Estrela. 

 Nesse trecho falta con-
cluir apenas quatro quilôme-
tros da rodovia, onde já estão 

amanhã (3), o governo vai 
encaminhar o projeto da 
reforma administrativa ao 
Congresso, que terá como 
base a meritocracia. Bolso-
naro destacou que a medida 
não atingirá os atuais servi-
dores públicos, apenas os fu-
turos concursados.

Para o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, a re-
tomada das reformas é uma 
importante sinalização do 
compromisso do governo 
com a responsabilidade fis-
cal e o enfrentamento da 
crise econômica causada 
pela pandemia da covid-19.

“Então, a reforma admi-
nistrativa é importante, não 
atinge os direitos dos servi-
dores públicos atuais, mas 
redefine toda a trajetória do 
serviço públicos do futuro, 
um serviço público de qua-
lidade, com meritocracia, 
concursos exigentes e pro-
moção por mérito. Estamos 
não só com os olhos na po-
pulação brasileira a curto 
prazo, mas toda a classe polí-
tica está pensando no futuro 
do país e implementando as 
reformas”, disse o ministro. 
De acordo com o senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), líder do governo 
no Senado, Bolsonaro já co-
municou as decisões de hoje 
aos presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre. Bezer-
ra também adiantou que o 
programa de distribuição de 
renda do governo, chamado 
de Renda Brasil, também 
entrará em discussão em 
breve.

forma correta e quem não 
o fez. A saúde pública é de 
grande importância para a 
população e os gestores pre-
cisam ser transparentes e fa-
zer o correto com o dinhei-
ro público, ainda mais em 
tempo de pandemia”, disse 
Thiago.

“Acredito ser de grande 
utilidade este portal da trans-
parência para que possamos 
identificar quem fez o dever 
de casa e usou o dinheiro de 
forma correta, pois o colapso 
na saúde foi grande em Mato 
Grosso”, disse a professora 
Eliana Costa.

OUTRAS
PROPOSTAS
O PL 424/2020, de au-

toria do deputado Wilson 
Santos (PSDB), institui um 
provimento de renda mí-
nima emergencial para os 
guias de turismo do Estado 
de Mato Grosso devido à si-
tuação de emergência decor-
rente do novo coronavírus. 
Por ser uma das categorias 

em andamento os serviços 
de terraplanagem.

A segunda parada foi 
para vistoriar a ponte de 
concreto sobre o córrego das 
Onças, na divisa entre Barra 
do Bugres e Porto Estrela. 
A ponte já está finalizada, 
assim como a ponte sobre 
o córrego Salobinha, já no 
município de Porto Estrela, 
também vistoriada pelo se-
cretário Marcelo de Oliveira. 

Essa última ponte, po-
rém, ainda necessita da re-
alização do seu encabeça-
mento. Tanto a ponte sobre 
o córrego das Onças, como a 
ponte do córrego Salobinha, 
têm uma extensão de 26 me-
tros e foram investidos, ao 
todo, mais de R$ 3 milhões 
na execução das obras.  

Ainda em Porto Estrela 
é realizada a pavimentação 
de 64,41 quilômetros em di-
reção ao distrito de Vila Apa-
recida, em Cáceres. Neste 
trecho já foram executadas 
obras em metade da exten-
são prevista e a expectativa é 
de que toda a pavimentação 

Foto: mArcos corrêA/Pr

mais prejudicadas pelos de-
cretos de isolamento social, 
o projeto propõe o paga-
mento de uma salário míni-
mo aos profissionais durante 
este período.

Outra proposta apro-
vada pela Comissão na ma-
nhã de terça-feira (01) foi o 

PL 293/2020, de autoria do 
deputado Sílvio Fávero, para 
a criação de um programa 
emergencial de distribuição 
de alimentos às famílias cuja 
renda tenha sido diretamen-
te afetada pela situação do 
isolamento social decorrente 
da pandemia.

seja entregue já no início do 
ano que vem.

Além da pavimentação 
em Porto Estrela, avançam 
as obras no último trecho da 
rodovia, já em Cáceres, que 
vai KM.46,5 até o do fim do 
pavimento no município. 
São asfaltados 24,6 quilôme-
tros nesse trecho, que tam-
bém foram vistoriados pelo 
secretário Marcelo de Oli-

veira. Nesse trecho já foram 
feitos os serviços de aplica-
ção da capa asfáltica em 12 
quilômetros - e ainda faltam 
outros 12 quilômetros onde 
são realizados atualmente os 
serviços de terraplanagem. 
Somente com a pavimenta-
ção dos três pontos da MT-
343, o Governo do Estado 
está investindo R$ 84,2 mi-
lhões. 



Foto: Divulgação

EMPAER

Coleta de sementes para produção
de mudas de espécies nativas

ÁGUA BOA

Programa de aquisição de alimentos
tem pouca procura para venda

Sementes serão usadas para o reflorestamento de áreas degradadas

DA REPORTAGEM

Técnicos da Empresa 
Mato-Grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer) iniciaram a coleta 
de sementes de diferentes 
espécies nativas, no cen-
tro urbano da capital e nos 
munícipios do Vale do Rio 
Cuiabá. O técnico agrícola e 
responsável pelo Viveiro de 
Mudas da Empaer, Roberto 
Arcanjo Ferreira, fala que a 
expectativa é colher 1 mi-
lhão de sementes, que serão 
multiplicadas e usadas para 
o reflorestamento de áreas 
degradadas e matas ciliares. 
A coleta começa no mês de 
setembro e termina em de-
zembro. De acordo com Ro-
berto, 90% das sementes são 
coletadas na área urbana. Ele 
explica que o processo de 
preparação de mudas requer 
cuidados e atenção, cada se-
mente tem uma preparação 
diferenciada que começa na 
limpeza, retirada da polpa, 

DA REPORTAGEM

As inscrições ao Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos do Governo do Es-
tado terminaram semana 
passada. Apenas cinco pro-
dutores procuraram a uni-
dade da Empaer em Água 
Boa para a inscrição, e ape-
nas dois apresentaram os 
documentos necessários. As 

Foto: Divulgação

Aumento será menor que o previsto na LDO 

SUBIRÁ R$ 22

Salário mínimo para 
o ano que vem ficará 
em R$ 1.067
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A queda da inflação fez 
o governo reduzir o reajus-
te do salário mínimo para 
o próximo ano. Segundo o 
projeto do Orçamento de 
2021, o mínimo subirá para 
R$ 1.067 em 2021. O proje-
to da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2021, 
enviado em abril, fixava o 
salário mínimo em R$ 1.075 
para o próximo ano. O valor, 
no entanto, pode ser revisto 
na proposta de Orçamento 
da União dependendo da 
evolução dos parâmetros 
econômicos. Segundo o 
Ministério da Economia, a 
queda da inflação decorren-
te da retração da atividade 
econômica impactou o rea-
juste do mínimo. Em abril, a 
pasta estimava que o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) encerraria 
2020 em 3,19%. No projeto 
do Orçamento, a estimativa 

foi revisada para 2,09%. 
A regra de reajuste do 

salário mínimo que estabe-
lecia a correção do INPC do 
ano anterior mais a variação 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos) de dois 
anos antes perdeu a valida-
de em 2019. O salário míni-
mo agora é corrigido apenas 
pelo INPC, considerando o 
princípio da Constituição 
de preservação do poder 
de compra do mínimo. O 
projeto do Orçamento tam-
bém reduziu as estimativas 
de crescimento econômico 
para o próximo ano na com-
paração com os parâmetros 
da LDO.

 A projeção de cres-
cimento do PIB passou de 
3,3% para 3,2% em 2021. A 
previsão para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), usa-
do como índice oficial de 
inflação, caiu de 3,65% para 
3,24%.

AGRONEGÓCIO 

Produtores inscritos têm 50% de desconto do valor do ICMS

Programa de incentivo contribui 
para a produção em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Resultados de pesqui-
sas com a cultura do amen-
doim mostram mais uma 
possibilidade de produção 
de leguminosa para Mato 
Grosso. De acordo com 
pesquisadores da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) e do 
Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-
gia de Mato Grosso (IFMT) 
as cultivares da Embrapa 
registradas em 2017 apre-
sentam alto teor de ácido 
oleico, apresentam elevadas 
produtividades em algumas 
regiões produtoras do esta-
do e todas as novas linha-
gens produziram mais do 
que as cultivares do ensaio.

“Em Santo Antônio do 
Leste, obtivemos 5.764 Kg 
de amendoim em casca por 
hectare (kg.ha-1) média de 
amendoim em casca. Na la-
voura de Campo Verde, ob-
tivemos 5.543 kg.ha-1, mé-
dia de amendoim em casca. 
E em Sorriso, 4.975 kg. ha-
1, média de amendoim em 
casca”, revelou Jair Heuert, 
pesquisador da Embrapa.

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (Se-
dec MT), atenta à demanda 
mundial por alimento, ao 
perfil produtivo do estado 
e da potencialidade da pro-
dução de amendoim em 
Mato Grosso, está acompa-

nhando esses resultados de 
pesquisa e tem procurado 
criar ambientes favoráveis 
para futuros negócios.

“Nós reconhecemos a 
importância do desenvolvi-
mento de mais uma cadeia 
produtiva para nosso esta-
do. O governo tem apoiado 
a produção de amendoim 
através de incentivos fiscais, 
de criação de linhas de cré-
dito e de atração de novos 
investimentos”, afirma Car-
los Izaltino Bolzan, supe-
rintende de Agronegócios 
da Sedec.

O Programa de Desen-
volvimento Rural de Mato 
Grosso (Proder) é um dos 
que possibilita aumentar a 
competitividade da produ-
ção mato-grossense com 
os concorrentes de outros 
estados. Os produtores de 
amendoim inscritos neste 
programa têm 50% de des-
conto do valor do Imposto 
Sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Ser-
viços (ICMS).

Outro estímulo do go-
verno é o Programa de De-
senvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso 
(Prodeic) que incentiva a 
instalação e transformação 
da matéria prima produzi-
da no estado. “É muito im-
portante a parceria da Se-
dec com a cadeia produtiva 
de amendoim. 

As pesquisas agrícolas 

AMENDOIM | Pesquisadores confirmam potencial produtivo do grão
Foto: Divulgação
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informações são do técnico 
da Empaer, Alison Loreon-
zon. Os demais municípios 
também registraram pou-
ca procura por parte dos 
agricultores familiares para 
elaboração da proposta, 
afirma a Empaer.Ao mesmo 
tempo, entidades sem fins 
lucrativos também podiam 
se inscrever para receber 
esses produtos da agricul-

secagem na sombra, quebra 
de dormência na água quen-
te ou fria e outras. Esse traba-
lho é desenvolvido para que 
os produtores rurais possam 
utilizar mudas para recupe-
ração de áreas degradadas, 
desde que comprovada a ne-
cessidade na área.

São repassadas mudas 
de espécies nativas ou fru-
tíferas para os produtores 
que assinaram um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) e são obrigados a re-
cuperar as áreas degradadas. 
Segundo Ferreira, para este 
ano de 2020, serão produzi-
das 100 mil mudas de espé-
cies nativas, frutíferas e orna-
mentais. 

As espécies mais cul-
tivadas são ipê (roxo, rosa, 
amarelo e branco), cerejeira, 
jatobá, moringa, bordão de 
velho, cumbaru, aroeira, pi-
tomba e outras. Após o plan-
tio, as mudas saem do viveiro 
com o tamanho de 20 a 30 
centímetros.

estão mostrando que essa 
cultura é viável no estado e 
tem atraído produtores de 
fora do país e empresas que 
querem investir em Mato 
Grosso”, destacou Leandro 
Lodea, produtor em Sorri-
so.

A intenção do Pro-
grama de Melhoramento 
Genético do Amendoim é, 
segundo o pesquisador Jair 
Heuert, disponibilizar em 
um prazo de três anos para 
os produtores mais varieda-
des adaptadas às diferentes 
regiões de Mato Grosso. 

“Estamos focados na 
genética e desenvolvendo 
pesquisas em áreas margi-
nais, em solos arenosos e 
irrigados. Acreditamos que 
tão logo teremos cultivares 
para atender todas as regi-
ões do estado”.

Conforme a pesqui-
sadora Tais Suassuna, da 
Embrapa, os campos ex-
perimentais bem como as 
lavouras comerciais tem 
mostrado que há condi-
ções em algumas regiões de 
Mato Grosso muito favorá-
veis para produção de qua-
lidade de amendoim. 

“Os indicativos da sa-
fra 19/20 nos possibilitam 
ainda mais recomendações 
sobre aumento da produ-
tividade considerando a 
época de plantio e o uso da 
tecnologia”, reforçou a pes-
quisadora.

tura familiar. Em Água Boa, 
três motivos foram apre-
sentados pelos agricultores 
familiares como entraves 
para vender os produtos ao 
estado: baixos preços, falta 
de documentos exigidos e 
experiências negativas ante-
riores. 

Por esses motivos, os 
pequenos produtores aca-
baram não aderindo a mais 

esse programa. Se uma pro-
posta dos produtores for 
aceita, a entrega dos pro-
dutos da agricultura família 
começará no mês que vem. 
Lorenzon disse que os pro-
dutores inscritos devem fi-
car em constante contato 
com a Empaer local.

O atendimento na Uni-
dade é feito em dois turnos, 
manhã e tarde.



Vagas de Emprego
1-Telefonista, com experiência;
2-Contador, com experiência;
3-Fiscal Contábil, com experiência;
4-Gestão de Departamento Pessoal, com experiên-
cia em escritório contábil;
5-Secretária do Lar, com experiência e referência;
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 
financeiro;
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 verificar 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 
fiquem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfil 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 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 02 de setembro 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 045/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA FAR-
MACÊUTICA E LABORATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Sagrou-se vencedora as empresas CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA (CNPJ 05.782.733/0001-49) no valor de R$ 4.188,00; TERRA 
SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 32.364.822/0001-48) no 
valor de R$ 20.950,00; NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME 
(CNPJ 26.574.769/0001-07) no valor de R$ 71.225,00; NUTRICENTER DIS-
TRIB. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS (CNPJ 06.372.763/0001-40) no valor 
de R$ 17.500,00; AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 
20.590.555/0001-48) no valor de R$ 77.540,00; CENTERMEDI COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.652.030/0001-70) no valor 
de R$ 35.524,40; GOIAS BEM COM. SERV. PROD. PARA SAUDE EIRELI - 
ME (CNPJ 20.231.242/0001-01) no valor de R$ 73.445,00; J D DE ANDRADE 
DROGARIA - ME (CNPJ 18.175.769/0001-06) no valor de R$ 137.492,50; INO-
VAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 12.889.035/0001-02) 
no valor de R$ 94.751,00; GREEN FARMACEUTICA EIRELI - EPP (CNPJ 
03.411.908/0001-86) no valor de R$ 9.150,00; HIPERDENTAL COM. E REP. 
DE PROD. LTDA - EPP (CNPJ 13.994.852/0001-93) no valor de R$ 47.450,10; 
FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI (CNPJ 03.250.803/0001-
92) no valor de R$ 86.778,00; LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - ME (CNPJ 19.391.064/0001-99) no valor de R$ 64.115,00; 
MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (CNPJ 
28.418.133/0001-00) no valor de R$ 14.951,00; EXEMPLARMED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.312.871/0001-46) no valor 
de R$ 11.100,00; COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALI-
DER LTDA (CNPJ 14.173.803/0001-52) no valor de R$ 17.240,00; EASY SO-
LUCOES DIAGNOSTICAS LTDA (CNPJ 19.993.061/0001-25) no valor de R$ 
39.414,86; BASCEL SOLUCOES LTDA EPP (CNPJ 21.515.353/0001-02) no 
valor de R$ 82.645,00; FARMACIA BOM PREÇO EPP (CNPJ 11.504.314/0001-
48) no valor de R$ 41.615,00; RITA DE CASSIA COSTA CAMPOS PEPATO 
(CNPJ 34.066.877/0001-05) no valor de R$ 5.414,52; GOLDENPLUS COM. 
DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.472.278/0001-64) no va-
lor de R$ 16.805,00; NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA (CNPJ 14.595.725/0001-84) no valor de R$ 8.370,00. Na fase de habi-
litação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 01 de setembro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

“A empresa VETRAS AMBIENTAL E CONTROLE DE PRA-
GAS EIRELI, CNPJ nº 37.982.373/0001-15, torna público 
que requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, as Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para a atividade: 81.22-2-00 - Imunização e controle de pra-
gas urbanas, estando localizada na Av. Los Angeles, 343, 
Jardim California, Mun. de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA”

ALVANI LUIS SGANZERLA (TAURA), CNPJ nº 
04.273.758/0001-54, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM 
de Nova Mutum, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para atividade de “Fabricação de 
estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de trans-
missão, andaimes e outros fins, inclusive sob encomenda” 
localizado na Rua dos Cedros, Bairro Industrial Norte, neste 
município. Não foi determinado estudo de impacto ambien-
tal.

A EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, estabelecida na Rua das Castanheiras,1001, sala 
502 B, Edifício Classic Center, Setor Comercial na Cidade 
de Sinop/MT, inscrita no CNPJ Nº 30.581.810/0001-40, Tor-
na Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e a Licença 
de Instalação - LI da Implantação do Loteamento denomina-
do de PARQUE EMPRESARIAL EIXO NORTE, localizado 
na BR 163 na Chácara 93-Gleba-A no Bairro Lídia 4ª Parte, 
não foi determinado EIA/RIMA.

ANA PAULA LEMES, inscrito no CNPJ: 33.462.612/0001-
55, torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Lavanderias”, situ-
ado à Rua 01, nº 101ª, sala 44 Bairro ZI-006, Matupá-MT.

EMPRESA ITENS VLR. TOTAL  

DION HENRIQUE CAMARGO LEITE 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23 

R$ 105.687,00 

MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO 
SILVA

 
05, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27

 
R$ 26.920,00

 

VALOR TOTAL
 

R$ 132.607,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N°

 
021/2020 -

 
SRP

 A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2020, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, instalação 
e conserto de aparelhos de ar condicionado tipo split para o Município de Marcelândia/MT. Sagraram -se 
vencedoras as empresas: 

Marcelândia/MT, 01 de setembro de 2020 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benício
 

Pregoeira Oficial

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar a publicação do dia 31/08/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), 
página 17; a publicação do 28/08/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 
15; e a publicação do dia 28/08/2020 do Jornal De Grande Circulação (Diário 
Regional), página 03 quanto ao 39° TERMO DE RATIFICAÇÃO - 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006-2020. 
ONDE SE LER: “R$ 16.280,00 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA 
REAIS)”. 
LEIA-SE: “R$ 20.720,00 (VINTE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 28 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 retificar a publicação do dia 31/08/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), 
página 17; a publicação do 28/08/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 
15; e a publicação do dia 28/08/2020 do Jornal De Grande Circulação (Diário 
Regional), página 03 quanto ao 38° TERMO DE RATIFICAÇÃO - 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006-2020. 
ONDE SE LER: “R$ 14.800,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)”. 
LEIA-SE: “R$ 23.680,00 (VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA 
REAIS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de agosto de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do - CISVP

 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2020

Objeto: contratação serviços de fabricação e instalação de telas 
mosquiteira, assentamento de paver e meio-fio com fornecimento de 
material e serviços de serralheria, para atender a demanda das 
Secretarias Municipais. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 15 
de setembro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá 
s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 01 de setembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
intermunicipal e neste  município para atender pacientes da rede 
municipal de saúde em tratamento fora do domicílio, encaminhados aos 
hospitais credenciados pelo SUS, e servidores da Secretaria de Saúde 
para eventos, treinamentos e capacitações, e demais usuários inseridos 
nos programas sociais, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 16 
de setembro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá 
s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/l icitacoese-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 
pelo telefone ** 65 3308 5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2020

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 01 de setembro de 2020.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE: O processo refere-se à 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO 

DA CRIANÇA ONDE FICARÃO INSTITUCIONALIDAZADAS CRIANÇAS 

DE 0 A 12 ANOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FUNDAMENTO 

LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 

ADELIA NERVO, CPF Nº 567.473.301-53. VALOR GLOBAL: R$ 

31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 080/2020

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

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 17 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. 077/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO 
EMISSÁRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO RESIDENCIAL MARIO RAITER, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2020
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 18 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. 078/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA E LAVAGEM DE 
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. 
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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Cuiabá empata, mas mantém a ponta
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde de ontem 
(01), o Cuiabá entrou em 
campo no estádio Santa 
Cruz em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo para 
enfrentar o Botafogo. 

Nesta partida foi a 
primeira vez que o Dou-
rado entrou em campo na 
Série B para defender a 
liderança da competição. 
Com treze pontos o time 
mato-grossense começou 
bem a partida, foi para 
cima dos donos da casa 
dominou o jogo por com-
pleto nos primeiros 45 
minutos. Tanto que aos 31 
minutos, o atacante Jani-
son abriu o placar para o 
time cuiabano. O domino 
aconteceu até os primei-
ros minutos da etapa final, 
o Cuiabá chegou a 60% da 
posse de bola contra 40% 
do Botafogo.

Mas clima quente 
de Ribeirão Preto, já que 
jogo iniciou às 16h no ho-
rário de Cuiabá fez com 
que na segunda etapa o 
Cuiabá fosse perdendo 
ritmo e viu o adversário 
crescer. 

O Dourado segurou a 
vantagem do placar até os 
40 minutos do segundo, 
quando Ronald marcou o 
gol de empate do time de 

Ribeirão Preto. 
Os últimos cinco mi-

nutos, mais acréscimos 
foram de pressão total do 
Botafogo e o Cuiabá se se-
gurando para voltar para 
casa com o empate que 
ainda lhe assegurada a li-
derança isolada da Série B 
e foi o que aconteceu.

O jogo terminou em-
patado em 1 a 1 e agora o 
Cuiabá sobe para 14 pon-
tos liderando a Série B 
com uma partida a menos 
que os principais concor-
rentes.

Até aqui o Cuiabá 
soma quatro vitórias e 
dois empates e além da 
liderança do certame, é 
um dos quatro clubes ain-
da invicto na competição, 
junto com Operário PR, 
Ponte Preta e Vitória.

A equipe só pode ser 
ultrapassada pelo Operá-
rio de Ponta Grossa que 
visita o Avaí na Ressacada, 
jogo marcado para hoje à 
tarde.

Na próxima rodada 
o Cuiabá volta a defender 
sua liderança, novamen-
te fora de casa, contra o 
Vitória, no Barradão, em 
Salvador. O time baiano 
tem duas vitórias e quatro 
empates na competição. A 
partida acontece no sába-
do às 15h30 no horário de 
Cuiabá. 

Foto: Divulgação

Cuiabá continua invicto na competição 

LÍDER ABSOLUTO| O empate na tarde de ontem em Ribeirão Preto manteve o Dourado na liderança da Série B 

GRÊMIO

Média cai, mas ataque marca 83% 
dos gols após venda de Everton

Diego Souza e Everton marcaram na final contra o Caxias 

DA REPORTAGEM

Como será o Grêmio 
sem Everton? A pergunta 
causava dúvida nos tricolo-
res. Afinal, o time perdia o 
melhor jogador e precisava 
manter o padrão para as 
disputas do Gauchão e Bra-
sileirão. Pois bem. Se a mé-
dia de gols está bem abaixo 
do final da “Era Cebolinha”, 
os homens de frente mos-
tram seu protagonismo. Os 
atacantes são responsáveis 
por 83% dos gols marcados 
após a saída do ex-camisa 11 
para o Benfica.

A despedida de Everton 
do Grêmio ocorreu na vitó-
ria por 2 a 0 sobre o Inter, 
na final do segundo turno 
do Gauchão. Desde então, 
o time disputou sete par-
tidas. Marcou apenas seis 
gols, é verdade. Uma média 
de menos de um por jogo. 
Entretanto, cinco deles saí-
ram com os atacantes.

No empate em 1 a 1 com 
o Flamengo, já pelo Brasi-
leirão, o gol gremista foi 
marcado por Pepê. O subs-
tituto de Everton também 
abriu o placar no jogo de 
ida da final do Gauchão, na 
vitória por 2 a 0 sobre o Ca-
xias.

O segundo gol no Cen-
tenário foi anotado pelo 
xará do Cebolinha, em uma 
pintura que lhe rendeu o 
Prêmio Bucha 2020. Na de-
cisão, apesar da derrota por 
2 a 1, o gol que deu o título 
saiu com o artilheiro Diego 
Souza.

O hoje centroavante, em 
seu retorno ao Grêmio, se 

consolida como estrela do 
time. É o goleador na tem-
porada com 10 gols e ter-
minou o estadual como ar-
tilheiro, quando balançou 
as redes em nove oportuni-
dades. “É um problema que 
temos convivido, até na 
Seleção, do camisa 9. Falei 
com o presidente em trazer 
o Diego Souza e ele disse 

que pensava a mesma coisa. 
Falei com alguns líderes do 
grupo e decidimos ir atrás. 
Sabíamos que daria certo. 
Com todas as condições de 
trabalho, uma equipe bem 
montada, todos esses fato-
res o favoreceriam. Está aí, 
é um dos líderes do grupo 
e tem feito gols”, elogia Re-
nato.

DA REPORTAGEM

O Inter lidera o Brasi-
leirão após seis rodadas. E 
muito graças a Thiago Ga-
lhardo. O meia-atacante 
faz as vezes de Paolo Guer-
rero e comanda a equipe na 
melhor arrancada na com-
petição desde 1979, ano do 
tricampeonato invicto. Não 
apenas pelos quatro gols 
que o fazem artilheiro iso-
lado do Nacional, mas por 
ser peça-chave no funcio-
namento da equipe.

Galhardo também deu 
duas assistências e partici-
pou de seis dos 10 gols da 
equipe em seis partidas até 
aqui. Mas seu protagonis-
mo vai além do Campeo-
nato Brasileiro. Ele é o vi-
ce-artilheiro da equipe na 
temporada, com nove gols 
- um a menos que Guerre-
ro -, e o líder em assistên-
cias, com seis. Contribuiu 
com 15 dos 40 gols do Inter 
em 2020.

Todos números que 
mostram o quão bem se 
adaptou às ideias de jogo 
de Eduardo Coudet. Mas 
o início não foi tão fácil - e 

ARTILHEIRO

Thiago Galhardo quase 
desmaiou em primeiro 
treino de Coudet

agradável - assim. Galhar-
do quase desmaiou no pri-
meiro treino que coman-
dou no Inter.

O episódio foi revela-
do pelo próprio treinador. 
Coudet falava sobre as di-
ficuldades na adaptação ao 
futebol brasileiro e men-
cionou que a exigência físi-
ca dos primeiros trabalhos 
pesou até que convences-
se seus atletas a “comprar” 
suas ideias de um futebol 
agressivo e intenso.

“Os inícios são difíceis 
porque você tem que con-
vencer. E é a partir do que 
o jogador começa a sen-
tir bem, ter resultado. Não 
creio que seja muito agra-
dável até que o jogador se 
adapte. No primeiro dia de 
treinamentos aqui, quase 
que me desmaia Thiago 
Galhardo. Mas claro que 
hoje se sente bem”, revelou 
o treinador.

O Inter é líder do Bra-
sileirão com 12 pontos. 
O Colorado volta a cam-
po nesta quarta-feira, às 
20h30, quando enfrenta o 
Palmeiras em São Paulo, 
pela 7ª rodada.

NÃO PODE CONTRATAR

Santos tem interesse em Elias

Elias está sem clube desde quando deixou o Atlético-MG

Galhardo e Coudet, na vitória do Inter sobre o Atlético-GO

DA REPORTAGEM

O Santos tem interesse no 
volante Elias. Sem clube des-
de que deixou o Atlético-MG, 
no ano passado, o experiente 
jogador de 35 anos é um dos 
alvos do Peixe para reforçar o 
elenco comandado pelo téc-
nico Cuca. O clube, porém, 
está punido pela Fifa, não 
pode contratar e tem adota-
do estratégia parecida com 
diversos atletas.

Mesmo punido por causa 
da dívida com o Hamburgo, 
da Alemanha, por causa da 
contratação do zagueiro Cle-
ber Reis, que já gira em torno 
de R$ 25 milhões, o Santos 
tem conversado com joga-
dores no mercado. Os ídolos 
Robinho e Ricardo Olivei-
ra foram avisados, há mais 
de um mês, que estavam no 

Foto: Renato Pizzuto

Foto: RicaRDo DuaRte

radar do Santos. As negocia-
ções, porém, não evoluíram 
pelo mesmo motivo: a puni-
ção na Fifa.

Na última semana, Elias 
teve seu nome falado no CT 
Rei Pelé. O volante agrada ao 
técnico Cuca e não descarta a 
possibilidade de jogar na Vila 
Belmiro. O problema é que 
o Santos, no momento, não 
pode contratar, e o jogador 
teria de esperar.

Enquanto isso, o Pei-
xe tenta um acordo com o 
Hamburgo, mas ainda sem 
sucesso. Recentemente, o 
clube mudou sua estratégia 
nas negociações e contratou 
a advogada Marisa Alija, que 
também trabalha com o ata-
cante Robinho, para inter-
mediar as conversas com os 
alemães.

Insatisfeito com a postura 

do Santos nas negociações, 
o Hamburgo quer receber 
parte do valor para só depois 
conversar sobre um possí-
vel parcelamento. O Peixe, 
do outro lado, se vê em di-

ficuldades financeiras e sem 
condições de atender as exi-
gências. Por isso, qualquer 
negociação com possíveis 
reforços ainda não passa de 
conversa.

Foto: lucas uebel
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DA REPORTAGEM

O fogo já destruiu apro-
ximadamente 5 mil hecta-
res, que fica numa Área de 
Proteção Ambiental (APA) 
estadual, em Chapada dos 
Guimarães. Tem cinco dias 
que as chamas começaram e 
estão avançando rapidamen-
te devido ao vento e à vege-
tação seca. O incêndio que os 
brigadistas tentam combater 
está a 4 km do Parque Nacio-
nal da Chapada dos Guima-
rães.

A brigada do Instituto 
Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICM-
Bio) montou uma linha de 
defesa de aproximadamente 
10 km, utilizando uma trilha 
preexistente. Ao longo dessa 
trilha foram feitas queimas 
prescritas nos meses chuvo-
sos, mais conhecidos como 
aceiros, para barrar o avanço 
das chamas.

Além da equipe do ICM-
Bio, trabalham no combate 
ao fogo bombeiros militares 
e militares do Exército Bra-
sileiro. Na sexta (28), as equi-
pes foram chamadas para 
atender um incêndio nas 
proximidades das áreas de 
pousadas, localizadas perto 
dos paredões, que ameaçava 
atingir as edificações. O fogo 
foi extinto horas depois.

SEM APOIO
O dono de um restauran-

te e pousada passou o fim de 
semana inteiro trabalhando 
para apagar o fogo que atin-
giu sua propriedade. Segun-
do ele, não houve auxílio do 
ICMBio ou das autoridades 
locais. As casas, o restauran-
te e o orquidário não foram 
atingidos, mas o pomar foi 

todo consumido pelo fogo. 
“Nós contratamos 11 briga-
distas da cidade e trouxemos 
para apagar o fogo. Come-
çou na sexta-feira, desde 
20h, e terminamos de apagar 
segunda”, contou Antônio 
Checchin Junior. Segundo 
ele, apesar de já ter saído de 
sua propriedade, o fogo con-
tinua em Chapada, agora em 
outra região.

Segundo o empresário, 
não há formas de se prepa-
rar para as queimadas. “Eu 
tenho 2,5 km de paredão. 
Metade dele é arvore, mata 
fechada, e metade é capim 
campestre que não pode ro-
çar porque precisa ter licença 
do Ibama e da Sema, então 
fica lá, morre, vai fazendo 
massa. Quando chega o fogo 
aquilo vira um inferno, e não 
tem jeito”, lamenta.

Quando percebeu que o 
fogo estaria em direção a sua 
propriedade, Antônio entrou 
em contato com a Aeronáu-
tica, que lhe forneceu seis 
bombas de água costal. Com 
isso, ele conseguiu isolar o 
restaurante, a pousada, a casa 
dos funcionários e o orqui-
dário (este teve apenas pe-
quenos prejuízos). O pomar, 
no entanto, queimou.

A “corrente” de fogo de 
Chapada dos Guimarães 
consumiu também a vegeta-
ção na região que fica próxi-
ma a um condomínio de re-
sidências luxuosas, o Morro 
do Jatobá. Área próxima ao 
residencial vizinho, Morro 
dos Ventos, também pegou 
fogo. Na terça-feira (1º), forte 
vento vindo de Chapada dos 
Guimarães trouxe a fumaça 
para a capital, Cuiabá, que 
ficou tomada durante todo 
o dia.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Incêndio chegou perto de pousadas em Chapada dos Guimarães 

Campanha do comércio teve início ontem 

Toque de recolher foi estendido em Marcelândia 

Fogo já queimou cerca de 5 mil
hectares de área de proteção
CHAPADA DOS GUIMARÃES | Brigadistas montaram aceiros ao lado de trilha para tentar evitar o avanço das chamas

Foto: Divulgação

MARCELÂNDIA

Prefeitura estende toque 
de recolher até o dia 15
DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Marce-
lândia prorrogou o toque de 
recolher até o próximo dia 
15 de setembro, entre 22h e 
5h. Segundo o decreto, todo 
e qualquer estabelecimen-
to comercial ou de serviço 
deverá começar a encerrar 
suas atividades a partir das 
21h, finalizando totalmente 
às 22h. Entretanto, os ser-
viços delivery – tais como 
entrega de pizzas, lanches, 
refeições, sorvetes, bebidas 
e congêneres – podem se 
estender até às 22h30, in-
clusive aos domingos.

As atividades da rede 
municipal de ensino se-
guem suspensas por tempo 
indeterminado, mas as au-
las das escolas particulares 
estão liberadas desde que 
os estabelecimentos sigam 
fielmente as orientações 

de seus planos de contin-
gências protocolados jun-
to ao Comitê Municipal de 
Enfrentamento ao Coro-
navírus. Neste período, as 
igrejas ou organizações re-
ligiosas podem realizar até 
duas celebrações semanais, 
ficando a escolha dos dois 
dias a cargo da instituição, 
obedecidas as determina-
ções sanitárias. Também 
seguem proibidas quais-
quer tipos de atividades, la-
zer ou eventos que causem 
aglomerações, em qualquer 
horário como shows, casa 
noturna, festas e confrater-
nizações familiares (aniver-
sários e churrascos), ainda 
que realizadas em âmbito 
domiciliar, chácaras e sí-
tios e também ajuntamen-
to para consumo de tereré, 
chimarrão, narguile e bebi-
das de toda espécie, em cal-
çadas, ruas ou praças.

CAMPO NOVO DO PARECIS

Liquida Campo Novo segue
até o dia 12 de setembro
DA REPORTAGEM

Começou nesta terça-
-feira (1º) de setembro o Li-
quida Campo Novo. Devido 
à pandemia causada pelo 
novo coronavírus, o Centro 
Empresarial Camponovense 
adotou a estratégia de lançar 
essa campanha para incen-
tivar a população a comprar 
no comércio local.

As empresas partici-
pantes vão identificar que 

são participantes através de 
um adesivo fixado na facha-
da do estabelecimento co-
mercial. Cada comerciante 
poderá decorar seu empre-
endimento como achar mais 
atrativo.

Atrativo também serão 
os preços, variando entre 
10% até 80% de desconto. O 
Liquida Campo Novo vai du-
rar até o dia 12 de setembro. 
Participe e ajude o comércio 
local.

S.A.LEVERGER

Bombeiros controlam incêndio
que ameaçava usina desativada
DA REPORTAGEM

Equipes do Corpo de 
Bombeiros conseguiram 
controlar um incêndio de 
grandes proporções nas 
proximidades da Usina 
Itaicy, a 40 km de Santo 
Antônio do Leverger, na se-
gunda (31). O incêndio teve 
início no sábado (29) e, des-
de então, os militares traba-
lham no local.

O imóvel é um dos 
pontos turísticos de Mato 
Grosso e foi tombado como 
Patrimônio Histórico Esta-
dual em 1984, tendo sido a 
quarta maior usina de ca-
na-de-açúcar do país, pri-
meiro lugar do estado a ter 
energia elétrica e é, até os 
dias atuais, considerada o 
embrião de um processo de 
industrialização em Mato 
Grosso. A usina foi desati-
vada em 1957, mas sua ar-
quitetura imponente e im-
portância histórica fizeram 
dela um grande patrimônio 
estadual.

Segundo informações 
dos bombeiros, o incêndio 
começou de um lado do 

Foto: Divulgação

Arquitetura imponente e importância histórica fizeram de usina patrimônio estadual 

Rio Cuiabá, próximo à Fa-
zenda Santa Maria, e con-
seguiu ultrapassar o rio, 
atingindo a vegetação nas 
proximidades da usina, que 
fica na margem oposta do 
Rio Cuiabá.

As equipes enviadas ao 
local, tendo em vista a im-
portância da Usina Itaicy, 
priorizaram a proteção do 
patrimônio histórico, con-
feccionando aceiros e utili-
zando a técnica fogo contra 

fogo para impedir que as 
chamas atingissem o imó-
vel. O patrimônio histórico 
da Usina Itaicy foi mantido 
e o local não corre mais ris-
cos de ser atingido.

A região tem um com-
plexo de 13 usinas construí-
das para movimentar a eco-
nomia do estado no final do 
século XIX. A usina de cana 
começou a ser erguida em 
11 de junho de 1896 e ficou 
pronta 14 meses depois.

As máquinas e equipa-
mentos foram importados 
da Europa. Foi o primei-
ro lugar de Mato Grosso a 
ter energia elétrica e era a 
quarta maior usina do país 
na época. A usina contava 
com uma moenda própria 
que era aceita como pa-
drão monetário em toda 
a região ribeirinha do Rio 
Cuiabá. Em 1957 Itaicy 
parou de produzir e está 
abandonada.
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), publi-
cou na segunda-feira (31) 
o edital de licitação para 
contratação de empresa 
de engenharia para a exe-
cução das obras do Con-
torno Norte de Cuiabá e 
Várzea Grande, conhecido 
como Rodoanel.

O edital foi publicado 
no Diário Oficial do Esta-
do cinco dias após o Go-
verno do Estado receber 
a autorização do Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(Dnit) para a execução das 
obras no primeiro lote do 
Rodoanel.

O projeto do Rodoa-
nel prevê a implantação 
e pavimentação total de 
51,7 km, no trecho que vai 
do entroncamento da BR 
070/163/364, em Cuiabá, 
até o entroncamento da 
BR-163/364, em Várzea 
Grande.

“Essa obra ficou muito 
tempo paralisada, mas va-
mos retomar graças a todo 
o empenho dessa gestão e 
dos nossos parceiros, as-
sim como fizemos com 
muitas obras em todo o 
Estado. O Rodoanel vai 
trazer uma grande melho-
ria para o nosso tráfego 
em Cuiabá, mais quali-
dade de vida para a nossa 
população e avanços na 
logística como um todo”, 
afirmou o governador 
Mauro Mendes. 

Conforme o edital de 
licitação, nesse primeiro 
lote será executada a im-
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Obras serão feitas no Contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande 

plantação de 21,5 km do 
trecho da BR-163/364 em 
Várzea Grande até o en-
troncamento da MT-251, 
na Rodovia Emanuel Pi-
nheiro, em Cuiabá, além 
da duplicação da pista em 
pavimento rígido. Em ra-
zão dessa duplicação, tam-
bém deverão ser executa-
das a construção de dois 
viadutos na BR-163/364, 
dois viadutos na MT-010 
e duas pontes sobre o Rio 
Cuiabá. Também está pre-
vista a construção de uma 
trincheira na Avenida An-
tártica e três retornos/pas-
sagens em desnível.

Além das obras, a em-
presa ou consórcio ven-
cedor da licitação será 
responsável pela elabora-
ção dos projetos básico e 
executivo de engenharia. 
O valor estimado para 
execução desse primeiro 
lote é de R$ 237 milhões 
e a licitação será realizada 
na modalidade do Regime 
Diferenciado de Contrata-
ção Integrada (RDCI), do 
tipo menor preço.

De acordo com o se-
cretário de Estado de In-
fraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, será 
realizada a licitação so-
mente para execução do 
primeiro lote. Mas quan-
do concluídos os dois 
lotes, o Rodoanel será a 
maior obra de infraestru-
tura já executada pelo Go-
verno de Mato Grosso na 
região metropolitana de 
Cuiabá.

Isso porque vai desa-
fogar o trânsito de veícu-
los de carga que circulam 
pelo perímetro urbano 

Lançado edital de licitação
para as obras do Rodoanel

de Cuiabá e Várzea Gran-
de, já que todo o tráfego 
pesado da Rodovia dos 
Imigrantes (MT-040) terá 
outra rota pelas rodovias 
federais.

“É uma satisfação mui-
to grande estar nesse go-
verno de realização, pois 
nós podemos anunciar as 
cidades de Cuiabá e Vár-
zea Grande, e a todo o Es-

tado de Mato Grosso, que 
o Rodoanel efetivamente 
vai ser licitado. Quan-
do concluído o Rodoanel 
todo, o trânsito pesado 
que circula por Cuiabá e 

Várzea Grande será dire-
cionado para o Rodoanel, 
desde o entroncamento 
da BR-163/364 até a BR-
070/163/364”, afirmou o 
secretário.


