
TÁ VALENDO

CAMPO NOVO

Cédula de
R$ 200 entra 
em circulação

Fumaça de
grande
queimada

A nota de R$ 200, com a 
imagem do lobo-guará, começou 
a circular ontem (2). Segundo o 
Banco Central, será a sétima cédula 
da família de notas do Real. Serão 
produzidos neste ano 450 milhões 
de unidades.         Página -4

Uma densa fumaça paira em 
Campo Novo do Parecis nesta se-
mana. Na última terça, o fenômeno, 
comum nessa época do ano e que 
afeta consideravelmente a qualida-
de do ar, era facilmente notado por 
vários cantos da cidade. 

        Página -7

Nos primeiros sete meses deste ano, Mato Grosso exportou mais de 20,5 milhões de toneladas de soja. 54% deste volume saiu do estado com desti-
no aos portos do arco-norte do país. O cenário mostra uma mudança no panorama logístico, que até então tinha os portos do sul e sudeste do país 
como os grandes destinos dos grãos.                             Página -4

ESCOAMENTO

Portos do arco norte viram
principal destino de grãos

CAMPANHA

Mendes convence
Pivetta a não
disputar vaga
ao Senado
O vice-governador Otaviano Pivet-
ta (PDT), não vai mais concorrer a 
vaga no Senado. A desistência veio 
após uma conversa com o governa-
dor Mauro Mendes (DEM). O chefe 
do executivo convenceu Pivetta de 
que sua permanência no Governo 
do Estado é mais importante, neste 
momento do que a tentativa de aven-
turar na disputa suplementar.

         Página  -3

O governador Mauro Mendes deve encaminhar à Assembleia Legislativa nos próximos dias 
uma mensagem pedindo autorização dos deputados para que o Estado contraia um empréstimo 
de R$ 550 milhões.                               Página -4

DIVULGAÇÃO

MAYKE TOSCANO/SECOM-MT

DIVULGAÇÃO

Mato Grosso 
quinta-feira, 03 de setembro de 2020
Ano II - Edição 370  - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 39 | Mín 21

VEM PRA MANADA!



    

A inédita contração da economia brasileira no 
segundo trimestre, de 9,7% frente aos três meses an-
teriores (e de 11,4% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2019), marcou o momento de impacto mais 
agudo da pandemia do coronavírus, ocorrido em 
março e abril.

É certo que o pior passou e a lenta volta da ati-
vidade sinaliza desempenho positivo na segunda 
metade do ano e em 2021, mas os riscos estruturais 
permanecem. O comportamento da economia brasi-
leira não diferiu muito do observado na maioria dos 
países. A retração inicial foi generalizada.

Pelo lado da produção, a queda abarcou indús-
tria (-12,3%) e serviços (-9,7%), afetados pelo isolamen-
to social. Do ponto de vista da demanda, igualmente, 
consumo (-12,5%) e investimentos (-15,4%) sofreram 
de forma muito intensa.

A diferenciação se dá na retomada. Setores me-
nos vulneráveis ao distanciamento social, como in-
dústria e consumo de bens essenciais, se recuperam 
com mais rapidez. As vendas no varejo restrito (que 
excluem automóveis e construção) já superam o nível 
pré-crise.

Já setores ligados a entretenimento e turismo 
ainda amargam forte recessão, não raro com con-
trações superiores a 50%. O problema é que são jus-
tamente algumas dessas áreas as que proporcionam 
muitos empregos, o que deve manter a desocupação 
elevada. No agregado, a queda do PIB neste ano po-
derá ficar próxima a 5%, melhor que o estimado ante-
riormente. Mas o cenário para 2021 permanece pre-
ocupante.

A necessidade de reduzir o déficit público impli-
cará restrição orçamentária. A inevitável retirada de 
grande parte dos auxílios emergenciais, mesmo que 
venham a ser substituídos por outro programa, signi-
ficará menos suporte. Por ora há ceticismo e poucos 
esperam que a economia cresça mais que 3,5% no ano 
que vem, ritmo que seria insuficiente para retomar o 
nível anterior à pandemia.

O tema mais crítico diz respeito ao legado da 
crise no emprego e na renda, sobretudo nas cama-
das mais pobres. A pandemia esgarçou o tecido social, 
ampliou a distância entre grandes e pequenas empre-
sas e trouxe ainda mais desigualdade nos rendimen-
tos do trabalho, que poderá revelar-se duradoura e de 
difícil combate.

Diferenças no acesso à educação e no emprego 
são exemplos dramáticos das disparidades. Segundo 
o IBGE, dos 8,4 milhões de pessoas em atividades re-
motas em julho, 73% concluíram o ensino superior.

O desafio adiante será não apenas retomar a 
atividade, mas conceber políticas e promover refor-
mas que acelerem a produtividade da economia, cuja 
quase estagnação há décadas está na raiz do medíocre 
crescimento brasileiro.

Editorial

O pior passou

Ranking dos Políticos - Facebook

CLIMÃO NO TCE
O conselheiro substituto   Moises Maciel, 

do Tribunal de Contas do Estado, demonstrou 
sua insatisfação com o ato que o destituiu 
do cargo de corregedor-geral. A medida foi 
tomada em razão do retorno do conselheiro 
Valter Albano à Corte de Contas. Já na sessão 
de terça (1º), Albano foi eleito novo correge-
dor. “Macularam minha biografia. Meu pai 
me perguntou: meu filho, o que você fez de 
errado? Minha irmã a mesma coisa. Os meus 
colegas estão me ligando e questionando: 
você cometeu algum crime?”, disse Maciel, 
durante a sessão.

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!

GANHA TEMPO
A investigação sobre o consórcio Rio Ver-

de, que administrava o Ganha Tempo, desco-
briu suposto esquema de falsos atendimentos 
criado para elevar os ganhos. A Controladoria 
Geral do Estado (CGE) e Secretaria de Plane-
jamento concluíram que a empresa gerou 105 
mil senhas de atendimentos fictícios. Ou seja, 
foram cobrados do Governo atendimentos ja-
mais feitos. Em um dos casos, a CGE identi-
ficou que uma pessoa foi atendida ao mesmo 
tempo em cidades diferentes. O esquema pode 
ter dado um prejuízo de R$ 6,3 milhões entre 
março de 2018 e janeiro de 2020.

Crédito: Marcos Silva
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O tema mais crítico diz respeito ao legado da crise 
no emprego e na renda, sobretudo nas camadas 
mais pobres“ “

O Brasil vive hoje uma de suas piores crises 
institucionais, tendo como elemento norteador 
do mesmo as constantes, tomadas de decisões 
monocráticas, principalmente as advindas do 
Supremo Tribunal Federal (STF), órgão consti-
tucionalmente do Poder Judiciário.

Porém, a Constituição Federal de 1988, no 
seu art. 2º, dispõe que “são Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legis-
lativo, o Executivo e o Judiciário”. Portanto, a 
separação dos Poderes é um dos princípios es-
senciais no Estado Democrático de Direito, pois 
resguarda a autonomia, independência dos Po-
deres.

Da retórica do discurso proferido por mem-
bros da Suprema Corte (STF), a realidade dos 
fatos; existe um verdadeiro abismo de: interes-
ses, vontades, vaidades pessoais, desejos, afir-
mações infundadas e improcedentes, princi-
palmente com relação a questão da Segurança 
Pública.

Mais uma canetada foi dada de forma mo-
nocrática, praticada pela Suprema Corte (STF), 
que acaba comprometendo e desautorizando 
assim, a Secretaria de Segurança Pública do 
(Rio de Janeiro); com relação à subida dos  poli-
ciais aos morros, e pela não permissividade na 
utilização de helicópteros em confronto com 
bandidos das facções criminosas nos morros, 
em período de pandemia.

Desta feita, a canetada partiu do ministro, 
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinando a suspensão de operações 
policiais em comunidades do Rio de Janeiro 
durante a pandemia do novo coronavírus, sal-
vo em casos absolutamente excepcionais, que 
devem ser devidamente justificados por escrito 
pela autoridade competente e comunicadas ao 
Ministério Público  estadual, órgão responsá-
vel pelo controle externo da atividade policial.

Essa decisão atabalhoada e perigosa, teve 
como epicentro, a decisão tomada na Agremia-
ção de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 635, em que o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), questiona a política de segu-

rança pública do Governador Witzel.
A Agremiação de Descumprimento de Pre-

ceito Fundamental (ADPF), foi submetida ao 
Plenário Virtual do STF, mas o julgamento foi 
suspenso por pedido de vista do ministro Ale-
xandre de Moraes. Certas decisões, parecem ter 
sido engendradas com objetivo claro, de permi-
tir certas tomadas de decisões monocráticas 
por membros da nossa Suprema Corte (STF).

Em função dessa suspensão colegiada, a 
qual seria submetida esse tema complexo e po-
lêmico; permitiu que o ministro Fachin restrin-
gisse sua decisão à determinação de paralisa-
ção das operações policiais nos morros do Rio 
de Janeiro.

As consequências dessas decisões unila-
terais são desastrosas, ocasionando mortes de 
pessoas inocentes que vivem nessas favelas, 
das quais, mais de 90% são pessoas trabalha-
doras gente honestas e cumpridoras dos seus 
deveres.

Recentemente, foram mais de 24 horas de 
tensão e medo no Complexo de São Carlos e em 
bairros próximos; bandidos de facções rivais 
disputavam o controle do tráfico no conjunto de 
favelas, resultando em sequestros, e o que é pior, 
uma mãe morre baleada ao proteger seu filho.

Essa senhora trabalhadora, tem um nome, 
um RG, um CPF, Ana Cristina da Silva, de 25 
anos, que morreu ao proteger o filho, de 3 anos, 
de disparos; sendo atingida por dois tiros de fu-
zil. Agora, a quem creditar esta morte, se desta 
feita, a morte dessa senhora partiu de fuzis de 
traficantes e bandidos de facções rivais, que dis-
putavam o controle do tráfico nas favelas. Ago-
ra, a quem devemos culpar por mais esta morte 
anunciada, e tantas outras? Pare o mundo, quero 
descer!

LICIO ANTONIO MALHEIROS
É GEÓGRAFO

Decisões monocráticas
esdrúxulas

E se o GPS errar o caminho?
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pequenas ruazinhas, seria o melhor 
para você. E até que essa consiga sair 
dessa “enrascada”, já era seu horário.

Evidentemente a pessoa vai colo-
car a culpa na tecnologia, afinal, onde 
já se viu um GPS errar o caminho, não 

é mesmo? Pois é, a 
inteligência artificial 
ajuda, mas passa lon-
ge de ser confiável a 
ponto de ser nosso 
único recurso. Dessa 
forma, o ideal é que 
você não dependa 
unicamente de recur-
sos tecnológicos para 
fazer algo importante 
e, se não tiver outro 
jeito e você precisar 

passar por isso, ao menos tenha em 
mente que algo pode dar errado e re-
serve um tempo para resolver isso, 
caso precise.

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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Já vi muita gente perder compromisso importante por seguir o 
GPS e acabar chegando em um local diferente, demorar muito 
por conta de rotas que o aparelho “achou” mais interessante ou 
mesmo por acabar entrando em contramão ou algo do gênero por 
estar seguindo cegamente as orientações do dispositivo. A inteli-
gência artificial evolui a cada dia, mas ainda está muito longe de 
algo que se possa confiar “de olhos fechados”.
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Hoje em dia as pessoas confiam 
quase que cegamente na tecnologia. 
Aquela famosa frase “se está na in-
ternet é verdade” é levada a sério por 
muita gente. Acreditar cegamente em 
informações repassadas por What-
sApp, por exemplo, é algo 
“comum” para muita gente.

Só que esse tipo de 
comportamento é perigo-
so, especialmente quando 
você passa a deixar por 
conta da tecnologia coi-
sas que podem, de fato, fa-
zer diferença em sua vida. 
Quer um exemplo: ir a al-
gum lugar, com hora mar-
cada, sem saber o caminho, 
confiando apenas no GPS. 
Essa “novela” vem de muito tempo, de 
quando ainda usávamos um aparelho 
unicamente para navegação preso ao 
para-brisa do carro.

Aí o camarada sai, sem tempo para 
imprevistos, contando que vai ser 
guiado pelas asas da tecnologia até 
o destino e, depois de algum tempo, 
percebe que está na rota errada. Ou, 
em situações um pouco menos dra-
máticas, mas igualmente problemá-
ticas, que o GPS resolveu que cortar 
todos os bairros da cidade, através de 

LICIO ANTONIO MALHEIROS

Já ouviu falar na Lua de Milho (corn moon)? É a lua que temos pre-
senciado neste início de setembro e que está brilhando radiante no céu 
mato-grossense. O clique preciso foi do jornalista e fotógrafo Marcos Sil-
va. Se você perdeu essa lua, fique tranquilo, em outubro tem mais: no dia 
31 a Lua Azul, nome dado à segunda lua cheia de um mês. Após esta data, 
o fenômeno só acontecerá novamente em 2039.
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O vice-governador Ota-
viano Pivetta (PDT), não vai 
mais concorrer a vaga no Se-
nado deixada pela ex-juiza 
Selma Arruda (Podemos), 
após sua cassação.

A desistência veio após 
uma conversa com o go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM). O chefe do executi-
vo convenceu Pivetta de que 
sua permanência no Gover-
no do Estado é mais impor-
tante, neste momento do 
que a tentativa de aventurar 
na disputa suplementar.  

A participação de Pivetta 
em áreas como educação e 
infraestrutura levaram Men-
des a fazer com que seu vice 
demovesse da ideia da dis-
puta ao Senado.

“Apresentei para ele um 
pedido formal para que con-
tinue no governo. Fizemos 
até agora um trabalho gran-
de para consertar o Estado, e 
Mato Grosso começa a viver 
agora uma nova realidade, 
que ele ajudou a construir”, 
disse o governador.

Para Mendes, ele e Pivetta 
têm uma missão com Mato 
Grosso dentro do executivo 
estadual e que vão deixar 
um grande legado ao final 

RECUOU | Em reunião com Mauro Mendes, Pivetta foi convencido ao não entrar na disputa ao Senado  

Pivetta deve apoiar agora o tucano Nilson Leitão 

IMPASSE EM MUTUM

Diretor da Politec 
diz que não há previsão 
para  nomeação dos 
aprovados em concurso

Comissão de Segurança da ALMT ouviu o diretor geral 
Rubens Okad 

Modal hidroviário vai facilitar o escoamento da produção 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Delegado Claudinei (PSL) 
presidiu a sexta reunião ex-
traordinária da Comissão de 
Segurança Púbica e Comuni-
tária da Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso (ALMT), 
nesta terça-feira (1), que de-
bateu sobre os trabalhos de-
senvolvidos pela Perícia Ofi-
cial e Identificação Técnica 
de Mato Grosso (Politec). O 
acontecimento contou com a 
presença do diretor geral da 
instituição, Rubens Okada, 
para passar as informações 
sobre os trabalhos e projetos 
realizados pela instituição.

“É uma gama de ativi-
dades dentro da Politec. Ela 
é basicamente dividida em 
quatro atividades que são a 
identificação técnica, a me-
dicina legal, a criminalística 
e o laboratório forense. Hoje, 
estamos em 14 pólos regio-
nais espalhados por todo o 
estado de Mato Grosso”, ex-
plicou o diretor-geral. 

Okada foi questionado 
sobre o concurso público 
para formação de cadastro 
de reserva aos cargos de pa-
piloscopista e técnico em 
necropsia, ocorrido em 2017, 
onde foram oferecidos um 
total de 135 vagas e somente 
tiveram 48 nomeações.

“Em relação ao chama-
mento do concurso, estamos 
impedidos pela LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). A 
gente só pode repor os car-
gos por vacância, em casos 
de morte, exoneração e apo-
sentadoria. Todo ano faze-
mos um balanço para nome-
ação dos profissionais com 

as vagas abertas”, explica o 
diretor-geral.

Com a visita ao muni-
cípio de Nova Mutum, no 
dia 27 de agosto, o deputado 
tomou conhecimento sobre 
a construção de um prédio 
da Politec no município. De 
acordo com Okada, no início 
do ano foi feita uma tratativa 
com o prefeito em exercício 
para ver se conseguia uma 
parceria para consolidar e 
viabilizar este projeto. Com 
a pandemia da Covid-19, ele 
explica que não obtiveram 
mais retorno sobre a ques-
tão.

A única regional que 
está em nosso planejamen-
to e não conseguimos estar 
presentes foi Nova Mutum. 
É um ponto importante, pois 
está a 250 km de distância de 
Sinop e, também, de Cuia-
bá, e 220 km de Tangará da 
Serra. Já está em nosso ra-
dar para tomarmos as devi-
das medidas e providências 
administrativas”, esclareceu 
Rubens Okada.

“Nova Mutum é um 
município estratégico para 
os peritos criminais. Infe-
lizmente, tem uma rodovia 
que já virou uma estrada da 
morte. Muitas pessoas per-
dem a vida todas as semanas 
e os peritos acabam tendo 
que se deslocar para Sorriso. 
Isso, claro, acaba atrasando 
ainda mais os trabalhos do 
servidor devido ao grande 
fluxo de caminhões no tra-
jeto. Há essa necessidade 
de peritos também, além da 
nomeação dos aprovados 
para técnico de necropsia e 
papiloscopista”, enfatizou o 
parlamentar.

Foto: Fábio Pozzebom/AgênciA brAsil
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Pivetta desiste do Senado

Foto: ebc

DESBUROCRATIZAÇÃO

Senado aprova MP que amplia 
uso de assinatura digital

REFORMADO

Porto de Cáceres está pronto para operar

O texto já havia passado pela Câmara, onde sofreu mudanças 

DA REPORTAGEM

O Senado aprovou a 
Medida Provisória (MP) 983, 
que desburocratiza o uso de 
assinatura digital em docu-
mentos públicos e amplia 
seu uso na administração 
pública. O texto já havia pas-
sado pela Câmara dos Depu-
tados, onde sofreu mudan-
ças, e seguiu para o Senado. 
Os senadores aprovaram a 
MP como saiu da Câmara e 
agora o texto segue para san-
ção presidencial.

O projeto cria dois no-
vos tipos de assinatura ele-
trônica – a assinatura sim-
ples e a assinatura avançada. 
A primeira poderá ser usada 
em transações de baixo risco 
e relevância, que não envol-
vam informações protegidas 
por grau de sigilo. E a se-
gunda poderá ser usada em 
transações mais complexas, 
garantindo sua vinculação a 
um indivíduo e confirman-
do, por meio de elementos 
de segurança, seu uso exclu-
sivo pelo titular.

Essas duas modalida-
des de assinatura digital se 
juntam à assinatura eletrô-
nica qualificada, já existente. 
A assinatura qualificada, que 
depende de chave pública, é 
obtida por meio de um servi-

DA REPORTAGEM

O Porto Fluvial de Cá-
ceres foi reformado e está 
pronto para operar com o 
transporte de cargas pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná. 
Em visita ao município de 
Cáceres (225 km a Oeste), o 
governador de Mato Gros-
so, Mauro Mendes conheceu 
o local, que será responsá-
vel por escoar boa parte da 
produção de grãos da região 
Oeste e Sudoeste do estado.

“No ano passado cons-
truímos a solução junto com 
a Associação dos produtores 
da região. Ele está todo re-
formado, e pronto para ope-
rar. A licença ambiental já foi 
concedida. É uma obra mui-
to esperada, que soma com a 
ZPE (Zona de Processamen-
to de Exportação), que é ou-
tra importante iniciativa que 
está há décadas aguardando, 
e agora, nós retomamos”, 
afirma o governador.

A estrutura estava de-
sativa há pouco mais de 10 
anos, e será reativada após as 
melhorias implantadas por 
meio de uma cooperação 
entre a Companhia Mato-
-Grossense de Mineração 

do mandato.
“Estamos construindo jun-

tos um novo caminho que 
vai dar muitos resultados 
para Mato Grosso. É uma 
nova história. Nosso Esta-
do vai viver nos próximos 
anos um novo momento, 
com grandes investimentos 
e resultados para o cidadão, 
para a sociedade, em todas 
as áreas. Não só na infraes-
trutura, mas na saúde, no so-
cial, na educação. O que vai 
acontecer em Mato Grosso, 
como poucos estados bra-
sileiros vão experimentar”, 
defendeu Mendes.

Com o sucesso em fazer 
com que seu vice desistisse 
do pleito, Mendes agora fica 
livre para apoiar seu can-
didato preferido. O sena-
dor interino, Carlos Fávaro 
(PSD). 

Mas esse não deve ser o 
destino de Pivetta, mesmo o 
governador apoiando Fáva-
ro, o vice deve subir no pa-
lanque para apoiar o tucano 
Nilson Leitão.

Já o grupo que havia, em 
fevereiro, alçado o nome 
de Pivetta para disputa não 
deve apoiar nem Fávaro e 
nem Leitão, o grupo deve 
apoiar o deputado estadual 
Max Russi (PSB), para a dis-
puta ao Senado.

ço pago de criação, controle, 
renovação e autenticação dos 
dados digitais que certificam 
o seu uso pelo interessado. 
O governo estima que 48% 
dos serviços públicos dispo-
níveis poderão ser acessados 
por meio de uma assinatura 

(Metamat), a Associação Pró-
-Hidrovia do Rio Paraguai 
(APH), para a retomada das 
atividades. A previsão é de 
que o Porto possa funcionar 
ainda neste ano, conta o se-
cretário de Desenvolvimen-
to Econômico (Sedec), César 
Miranda. “Definitivamente, 
tanto a ZPE, quanto o Porto, 
vão operar desenvolvendo 
toda essa região, trazendo in-

Foto: mAyke toscAno/secom-mt

eletrônica simples, a exem-
plo de requerimentos de 
informação, marcação de 
perícias, consultas médicas 
e outros atendimentos. Se-
gundo o texto aprovado, o 
poder público deverá acei-
tar as assinaturas eletrônicas 

qualificadas contidas em atas 
de assembleias, convenções 
e reuniões de pessoas jurí-
dicas de direito privado. Isso 
inclui associações, socieda-
des, fundações, organizações 
religiosas, partidos políticos 
e empresas limitadas.

dústrias, gerando empregos, 
agregando valor aos nossos 
produtos. Vai ser uma nova 
fase para a região Oeste de 
Mato Grosso”, avalia.

Formada por produto-
res da região, a Associação 
Pró-Hidrovia investiu apro-
ximadamente R$ 1,5 milhão 
na obra de readequação. 
Com o início das atividades, 
será possível não apenas um 

custo benefício mais atrativo 
para o produtor na expor-
tação de produtos, como na 
importação de fertilizantes 
e adubos de países vizinhos 
pelo modal hidroviário.

O Porto Fluvial de Cá-
ceres é delegado pela União 
para a administração pela 
Companhia Mato-grossense 
de Mineração (Metamat) 
desde 1998.
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JÁ EM CIRCULAÇÃO

Banco Central lança
oficialmente nota de R$ 200

ATENÇÃO AO PRAZO

Produtores devem declarar
ITR até 30 de setembro

450 milhões de unidades da nota vão circular até o fim do ano

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central apre-
sentou ontem (2), a nova cé-
dula de R$ 200, que passa a ter 
valor legal imediatamente e 
começa a circular conforme a 
demanda. Ao todo, serão dis-
ponibilizadas 450 milhões de 
unidades da nota até o fim do 
ano. Para o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, a in-
trodução da nova cédula era 
fundamental para evitar um 
eventual desabastecimento 
do papel-moeda frente ao 
aumento da demanda por 
dinheiro em espécie desde o 
início da pandemia do novo 
coronavírus. “O momento 
singular que estamos viven-
do trouxe os mais diversos 
desafios, e um deles foi um 
aumento expressivo na de-
manda da sociedade brasilei-
ra por dinheiro em espécie. 
O aumento foi verificado no 
Brasil desde o início da pan-
demia, mas não foi exclusi-

DA REPORTAGEM

Termina no próximo dia 
30 de setembro o prazo para 
o envio da declaração do Im-
posto Territorial Rural (ITR). A 
apresentação do documento é 
obrigatória para pessoas físicas 
e jurídicas (exceto as imunes 
ou isentas) que sejam proprie-
tárias, titulares do domínio útil 
ou possuidoras de qualquer tí-
tulo do imóvel rural. Também 
estão obrigados aqueles que, 
entre 1º de janeiro de 2020 e a 

Foto: aRte/Divulgação

CDL avisa sobre abertura do comércio nos feriados

VOCÊ SABIA?

Comércio pode 
abrir nos 2 feriados
de setembro
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No mês de setembro, 
o sinopense tem dois feria-
dos: dia 7 (feriado nacional 
da Independência do Bra-
sil) e dia 14 (feriado munici-
pal da fundação de Sinop). 
Mas você sabia que, inde-
pendente disso, o comércio 
pode abrir suas portas nor-
malmente?

A Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) explica 
aos empresários que aqueles 
que quiserem podem abrir 
seus estabelecimentos. Para 
isso, não é necessário um al-
vará especial, mas é preciso 
estar atento e pagar os en-
cargos trabalhistas definidos 
nas convenções.

Segundo a convenção 
trabalhista firmada entre 

lojistas (Fecomércio) e cola-
boradores (Sintracom), em 
2020, em sua Cláusula 35ª 
– Trabalho nos Feriados, o 
parágrafo segundo diz: “O 
empregado terá o livre ar-
bítrio de escolher entre: a 
remuneração do dia de fe-
riado quando trabalhado, 
que será paga em dobro, in-
cluídas as comissões de ven-
das (a serem calculadas pela 
média mensal), ou conces-
são de folga compensatória 
a ser concedida dentro do 
prazo de até 15 dias após o 
feriado trabalhado”.

Desta forma, o presi-
dente da CDL Sinop, Mar-
cos Alves destaca: “abrir no 
feriado é uma opção, cabe a 
cada um avaliar o histórico 
de movimento de sua em-
presa para saber se vale a 
pena ou não”.

AGRONEGÓCIO 

Pavimentação da BR-163 facilitou tráfego de caminhões

Escoamento via portos do arco  norte 
vira principal destino de grãos
DA REPORTAGEM

Canal Rural

Nos primeiros sete 
meses deste ano, Mato 
Grosso exportou mais de 
20,5 milhões de toneladas 
de soja. 54% deste volume 
saiu do estado com destino 
aos portos do arco-norte 
do país. No caso do milho, 
os embarques totais de ja-
neiro a julho somaram 4,4 
milhões de toneladas. Pou-
co mais da metade (50,13%) 
pelos portos do norte. O ce-
nário mostra uma mudança 
no panorama logístico, que 
até então tinha os portos do 
sul e sudeste do país como 
os grandes destinos dos 
grãos mato-grossenses.

Responsável pela área 
de agricultura no Imea, 
Marcel Durigon diz que a 
tendência é de que a nova 
realidade se mantenha. 
“Acreditamos que isso pode 
ser uma tendência sim, au-
mentar as exportações pelo 
arco norte em relação ao 
arco sul. Os motivos en-
volvem são basicamente 
as melhorias logísticas que 
a gente teve nesse último 
ano com a pavimentação 
da BR-163. Isso melhorou 
muito as condições, dimi-
nuiu o custo do frete para 
levar esse produto – tanto o 
milho quanto a soja – para 
o arco norte. Isso vai favo-

recer muito as exportações. 
Lógico que depende tam-
bém da infraestrutura e de 
investimentos em novas es-
truturas dos portos do arco 
norte, mas, até o momento, 
a gente consegue ver sim 
uma tendência de aumento 
das exportações para o arco 
norte”, explica.

O escoamento da pro-
dução mato-grossense pe-
los portos do arco norte 
avança desde 2013, segun-
do Edeon Ferreira, diretor-
-executivo do Movimento 
Pró-logística. Ele prevê, 
inclusive, volumes ainda 
maiores nos próximos anos, 
impulsionados pela pavi-
mentação total da BR-163 
e – consequentemente – no 
barateamento do transpor-
te da produção.

“A partir do início das 
operações das estações de 
transbordo de cargas em 
Miritituba, nós começamos 
a aumentar o envio para lá 
de volumes que antes eram 
escoados para Santos-SP e 
Paranaguá-PR, o que ficou 
mais intenso com a con-
clusão da BR-163. Estamos 
lutando para que se man-
tenha a qualidade do pa-
vimento com condição de 
trafegabilidade, já que isso 
reduz significativamente o 
valor do frete. Com isso, au-
menta o interesse de escoar 
pelo arco norte.  Eu sem-
pre afirmo que os volumes 

ALGO INÉDITO | Avanços na infraestrutura tornaram frete mais barato, redesenhando a logística
Foto: Divulgação
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data efetiva da apresentação da 
declaração, perderam a posse 
do imóvel rural ou o direito de 
propriedade pela transferência 
ou incorporação do imóvel ao 
patrimônio do expropriante. 
Desde o último dia 17 de agos-
to, quando teve início o prazo 
para a declaração – a Federa-
ção de Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso tem recebido 
ligações de produtores que ain-
da têm dúvidas relacionadas ao 
imposto. A gestora do Núcleo 

vidade do nosso país. Outras 
nações viveram fenômeno 
semelhante. Em momentos 
de incerteza, é natural que as 
pessoas busquem a garantia 
de uma reserva em dinheiro”, 
afirmou, durante o discur-
so de lançamento do novo 
modelo. A cédula de R$ 200 
traz cores cinza e sépia pre-
dominantes e homenageia o 
lobo-guará, animal típico da 
fauna do cerrado brasileiro, 
e atualmente ameaçado de 
extinção. A nota tem o mes-
mo formato e dimensões da 
cédula de R$ 20 (14,2cm x 
6,5cm). A decisão de manter 
o formato, segundo o BC, é 
para melhor adaptação aos 
caixas eletrônicos e demais 
equipamentos automáticos 
que aceitam e fornecem cé-
dulas de dinheiro. “O Banco 
Central tem atuado durante 
todos estes meses e tem con-
seguido fornecer cédulas e 
moedas de modo a atender 
às necessidades da sociedade 
de forma adequada. Ainda 

de saída pelo sul devem 
permanecer nos mesmos 
números e teremos cresci-
mento de 3 milhões de to-
neladas saindo pelo norte”, 
estima. Para o agricultor, 
essa mudança também sig-
nifica uma possibilidade de 
economia, mesmo que ele 
não seja diretamente o res-
ponsável pela exportação 
do grão. “Com certeza isso 
acaba refletindo no bolso 
do produtor.  É lógico que 
isso, às vezes, não é tão rá-

Técnico da Famato, Lucélia 
Avi, explica que é comum que 
isso aconteça, especialmente 
porque existem algumas parti-
cularidades para os declarantes 
de Mato Grosso. Uma delas diz 
respeito ao Ato Declaratório 
Ambiental (ADA), que é exigido 
pela Receita Federal para isen-
ção do imposto incidente sobre 
Áreas de Preservação Perma-
nente e de Reserva Legal. Os 
produtores de Mato Grosso, 
no entanto, estão dispensados 

de apresentá-lo.Lucélia explica 
que, por meio de um mandado 
de segurança coletivo, a Famato 
conseguiu na Justiça derrubar a 
exigência do ADA para o Esta-
do. Esta decisão já transitou em 
julgado e, portanto, é definitiva 
e retroativa. “O proprietário de 
imóvel rural deverá apenas in-
formar o número do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) quando 
preencher os campos da área de 
Reserva Legal, APP e de vegeta-
ção nativa”, orienta.

pido, tão momentâneo. 
Mas a médio e longo prazo, 
favorece o produtor. Então, 
por isso é importante que 
as melhorias logísticas não 
parem por aqui, porque a 
gente precisa evoluir muito 
no estado”, aponta Durigon. 
Um exemplo do impacto 
positivo do investimento 
em infraestrutura aparece 
na comparação do valor do 
frete entre Sorriso e Miriti-
tuba. Na última semana, a 
tarifa estava 14% menor que 

a praticada há um ano, se-
gundo o Imea.

FUTURO
Na avaliação de Ede-

on Ferreira, a saída pelo 
arco norte tem se mostra-
do interessante mesmo se 
comparada à saída para o 
porto de Santos-SP, basi-
camente feita por ferrovia. 
Para o futuro, o cenário 
deve se tornar ainda mais 
atrativo, segundo o diretor-
-executivo do Movimento 

Pró-logística. A análise está 
baseada na perspectiva de 
aumento da capacidade de 
escoamento da malha pau-
lista (Rondonópolis-MT a 
Santos-SP) e da implanta-
ção de novas ferrovias em 
Mato Grosso, como a Ferro-
grão (que deve ligar Sinop-
-MT a Miritituba-PA), o que 
tende a gerar uma concor-
rência para o transporte dos 
grãos e – possivelmente – o 
barateamento do custo do 
transporte.

assim, como estamos viven-
do um momento sem pre-
cedentes na história, não há 
como prever se essa deman-
da por dinheiro em espécie 
continuará aumentando, e 
por quanto tempo. 

Esse momento, com es-
sas necessidades, se mostrou 
oportuno para o lançamento 
de uma cédula de maior va-
lor, cujo pré-projeto já existia 
desde o lançamento da se-
gunda família de cédulas, em 
2010”, acrescentou Campos 
Neto.

CARACTERÍSTICAS
A cédula de R$ 200 é 

impressa em papel fiduciário, 
que tem uma textura mais 
firme e áspera que o papel 
comum. Pelo tato, é possível 
sentir um alto-relevo em al-
gumas áreas da nota, como 
nas legendas “Banco Central 
do Brasil” e “República Fede-
rativa do Brasil”, nos nume-
rais impressos na frente e no 
verso, na faixa vertical de fo-
lhas, nas flores e no fruto, na 
efígie da República (frente) e 
no lobo-guará (verso).
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS

CONCORRÊNCIA N.º 011/2020

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder 
Executivo do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 
9.110/2020, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
venderá, pela maior oferta, imóveis localizado na – LOTEAMENTO PANTA-
NAL, BAIRRO MODULO 06, do Patrimônio Público Municipal, relacionados e 
discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 011/2020.
O Edital da Concorrência n.º 011/2020, do qual é parte integrante o presen-
te Aviso de Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
02/09/2020, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPAR-
TAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa 
Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal trans-
parência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de 
propostas designada para o dia 06/10/2020, às 08:00 horas (Horário Local).
Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas 
no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, 
n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUÍNA-MT), ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. 

Juína-MT, 02 de Setembro de 2020.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente

Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 057/2020

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 PRE-
SENCIAL – SRP Nº 057/2020, 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 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA EM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO E DISTRI-
TO UNIÃO DO NORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será 
realizado às 13h30min (treze horas e trinta minutos), do dia 16 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 infor-
mações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, 
ou pelo fone (66) 3575-5100.  Peixoto de Azevedo, 02 de setembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, CNPJ nº 
03.238.631/0001-31, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, Mineração e Turismo, 
as licenças prévia e de instalação referente a PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SI-
NALIZAÇÃO DO BAIRRO CENTRO ANTIGO , localizadas 
no município de Peixoto de Azevedo - MT.

CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO LTDA, CNPJ 
37.090.074/0001-76, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/
SORRISO, a Licença de Operação (LO), para atividades de 
consultório odontológico. Localizada na Rua Das Videiras, 
nº 920 – SALA 04, Bairro Centro da Cidade Sorriso/MT. Co-
ordenadas geográficas do empreendimento: 12º 32’ 48.2”S 
55º 43’ 14.6” W. Não foi determinado EIA-RIMA.

A empresa FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS EIRELI, CNPJ. 18.753.429/0001-15, torna pú-
blico que requereu a SEMA a Renovação da Licença de 
Operação (LO) nº314064/2017 para atividade de Serraria 
com Desdobramento de Madeira, Fabricação de Artefatos 
Diversos de Madeira Exceto Móveis no município de Sinop-
-MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia-fone 
(66)3532-3297)

MADEIRAS CANADÁ LTDA CNPJ: 02.010.039/0001-15. 
Torna público que requereu a SEMA, a Renovação da  Li-
cença de Operação L.O., para atividade de Serraria com 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, em União 
do Sul-MT. Não EIA/RIMA.

CNPJ: 35.099.956/0001-77
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

- COANORTE, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, 
especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data 
totalizam 83 (oitenta e três) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada no dia 12 de Setembro de 2020, na sede da cooperativada, sito 
à rua Colonizador Enio Pipino, nº. 6865, Bairro Industrial Norte, no Município 
de Sinop, Estado do Mato Grosso, às 06:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação 
às 07:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última 
convocação, as 08:00 horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados 
presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do pare-
cer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da estão;
b) Balanço Geral;
c)Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas Brasi-
leiras de Contabilidade;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução dos 
fundos obrigatórios;
3 - Orçamento para 2020;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse;
5 - Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
6 - Outros assuntos de interesse do quadro social.

Sorriso – MT, 25 de agosto de 2020 
ANDRÉ LUNARDI

PRESIDENTE
Rua Colonizador Ênio Pipino nº 6865 

Setor Industrial Norte, CEP: 78550-000, Sinop/MT.
04,05,06/09/2020

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designada pela Portaria Municipal 
n.º 230, de 22 de Junho de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na Modalidade de Pregão, na forma 
Eletrônica N.° 008/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade 
com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes, Lei Federal nº. 123/2006 e Decreto Federal 
10.024/2019, Licitação destinada ao “Registro de Preços para futura e 
eventual Aquisição de Suprimentos de Informática (toner, cartuchos e 
cilindros), compatíveis, para atender as Secretarias Municipais de 
Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Data para cadastro de proposta: a partir das 11:00h do dia 03/09/2020, a 
abertura de propostas será realizada dia 16/09/2020, às 08:30horas, a 
sessão de disputa, 16/09/2020, às 10:00 horas, horário de Brasília – DF, 
local: www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, aba Licitações e ainda poderá ser obtido 
através do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Mais 
informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira 07h00min às 
13h00min (horário local), exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-
1566/1538. Ipiranga do Norte-MT, 02 de Setembro de 2020.

Simone Machado da Silva

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 05/10/2020. Data 
de Abertura Dia: 05/10/2020. Hora: 12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal
Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SORRISO – MT.  A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de 
Sorriso MT), DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 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. 079/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM RISCO SOCIAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 019/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 
RENASCER, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na 
cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO A SEREM 
UTILIZADOS NO CERCAMENTO E ILUMINAÇÃO DE LOCAIS 
ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA CONSTRUPOSTE CONSTRUCOES DE REDES E 
INDUSTRIA DE POSTES LTDA CNPJ/CPF Nº 02.953.710/0001-61 
ITENS VENCEDORA - 842147 - R$245,00, VALOR TOTAL R$ 
R$29.400,00; EMPRESA GATIVA CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF 
Nº 24.528.636/0001-79 ITENS VENCEDORA - 842146 - R$1.979,00, 
VALOR TOTAL R$ R$23.748,00 VALOR TOTAL GERAL R$53.148,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2020

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 017/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 21 de setembro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 
CORRENTE NA ESTRADA DIVISA NORTE DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores 
Informações através do Edital nº. 095/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 01 de setembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 22 de setembro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DOS LAGOS DO MUNICIPIO DE MATUPÁ. Maiores 
Informações através do Edital nº. 096/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 01 de setembro de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES –  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
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São Paulo terá 8 jogos em 28 dias
entre Brasileiro e Libertadores
DA REPORTAGEM

Embalado por três 
vitórias seguidas, o São 
Paulo terá uma marato-
na de jogos em setembro. 
Isso se a programação 
do calendário do futebol 
brasileiro e sul-america-
no for cumprida. Com 
base nas tabelas do Brasi-
leirão e da Libertadores, o 
Tricolor vai fazer oito jo-
gos em 28 dias, com uma 
sequência de viagens no 
fim do mês: Quito, Porto 
Alegre e Buenos Aires.

A maratona seria 
maior, não fosse o adian-
tamento do jogo contra o 
Athletico-PR, válido pela 
11ª rodada. O Tricolor 
venceu por 1 a 0 na se-
mana passada. O clube, 
inclusive, vai usar voos 
fretados para todos es-
ses jogos, a começar pelo 
duelo contra o Atlético-
-MG, nesta quinta-feira 
(3), às 19h, no Mineirão.
Para essa partida o técnico 
Fernando Diniz não terá 
Reinaldo (sintomas de 
gripe), Daniel Alves (fra-
tura no antebraço), Rojas 
e Walce. Vitor Bueno, por 
outro lado, se recuperou 
e treinou na última terça-

-feira. Arboleda também 
voltou a treinar, após des-
falcar o time com um des-
conforto muscular. 

Diante disso, um 
possível time é o seguin-
te: Tiago Volpi; Igor Vi-
nicius, Diego Costa, Léo 
e Liziero; Tchê Tchê, Ga-
briel Sara e Hernanes; 
Vitor Bueno (Paulinho 
Bóia), Pablo e Luciano. A 
programação do São Pau-
lo poderá ser mudada de 
acordo com a definição da 
data do jogo do Interna-
cional. Em uma hipotética 
logística para os últimos 
três jogos o Tricolor viaja-
ria 12 mil km, sendo: São 
Paulo-Quito-São Paulo: 
8626 km; São Paulo-Por-
to Alegre (Inter): 854 km; 
Porto Alegre-Buenos Ai-
res (River): 843 km; Bue-
nos Aires-São Paulo: 1677 
km. Há uma sequência de 
partidas contra adversá-
rios que estão na Copa Li-
bertadores: Santos, River 
Plate (duas vezes), LDU 
e Internacional. O calen-
dário ficou mais apertado 
para os times brasileiros 
depois da paralisação do 
futebol durante quatro 
meses por causa da pan-
demia de Covid-19.

Foto: Marcos ribolli

São Paulo de Fernando Diniz terá uma maratona de jogos em setembro

MARATONA DE SETEMBRO | Além dos jogos, calendário aponta dificuldades com viagens seguidas

ATLÉTICO-MG

Time de transição passa
a ter elenco rotativo

Leo Simoni e Luis Fernando treinam no Atlético

DA REPORTAGEM

No início de junho, a re-
formulada equipe de tran-
sição do Atlético/MG - que 
tem Leonardo Silva como 
coordenador e Leandro 
Zago como treinador - vol-
tou aos treinos na Cidade 
do Galo. O grupo, forma-
do por jogadores de idades 
distintas, serve na prática 
como um “sparring” para o 
profissional. Os atletas são 
usados em treinos coman-
dados pela comissão téc-
nica de Jorge Sampaoli e, 
consequentemente, obser-
vados de perto pelo argen-
tino. A novidade é que mais 
garotos terão essa oportu-
nidade. O elenco da equipe 
de transição será rotativo 
e definido por “ciclos”. Vá-
rios garotos do sub-20 e do 
sub-17, que ainda não esti-
veram no grupo de transi-
ção, passarão um período 
por lá. A ideia é, justamen-
te, aumentar o número de 
jogadores observados por 
Sampaoli. Quem conta 
detalhes é Júnior Chávare, 
diretor das categorias de 
base do Galo. “Entramos 
em uma nova etapa. Vão 

haver ciclos em que alguns 
jogadores da transição pas-
sam pro sub-20, jogado-
res do sub-20 passam pra 
transição, pra que a gente 
consiga girar praticamen-
te todos os atletas da base, 
pra que a comissão técnica 
do Sampaoli veja todos, in-
dependentemente da idade. 

Ao mesmo tempo, a gente 
permite que esses jogado-
res que estavam ali na tran-
sição possam fazer alguns 
jogos, ganhar minutagem 
(no sub-20). Depois, num 
novo ciclo, esses jogadores 
voltam pra transição, ou-
tros vão pro sub-20. Vamos 
fazer esse mix até o fim 

de fevereiro”. Desde que o 
modelo da equipe de tran-
sição foi implantado, Jorge 
Sampaoli tem usado fre-
quentemente os atletas em 
atividades no CT e até em 
jogos. Calebe (meia) e Sávio 
(atacante) têm sido convo-
cados, inclusive, para parti-
das do Brasileirão.

DA REPORTAGEM

Um dinheiro inespera-
do cairá na conta do Grê-
mio. E o clube já sabe o que 
fazer com ele. 

O Tricolor usará os va-
lores a serem recebidos das 
vendas de jogadores para 
antecipar os pagamentos 
parcelados durante a para-
da do futebol ao elenco e 
funcionários. 

Além disso, quitará em-
préstimos bancários de 
curto prazo.

O Grêmio aguarda por 
valores das negociações de 
Arthur para a Juventus, de 
Everton para o Benfica, de 
Diego Rosa para o Grupo 
City e também da dívi-
da pela venda de Marcelo 
Grohe ao Al-Ittihad. São, 
no total, cerca de R$ 100 
milhões.

O valor será utilizado 
para quitar parte dos pa-
gamentos adiados, ainda 
que não em sua totalidade. 
Internamente, o ato é visto 
como determinante para 
“agradecer” pelos esforços 
de funcionários e atletas 

GRÊMIO

Vendas dão respiro para 
quitar parte de acordo 
com elenco

no começo da pandemia 
do novo coronavírus. Em 
junho, o Grêmio tentava 
diminuir o impacto finan-
ceiro pela pausa no futebol 
e acertou o adiamento do 
pagamento de 55% dos sa-
lários e direitos de imagem 
dos atletas, entre os me-
ses de abril e setembro de 
2020.

Primeiro, de abril a ju-
nho, o clube fez uma redu-
ção no valor dos direitos de 
imagem em 40%. Depois, 
acertou o parcelamento de 
15% dos salários do elenco 
e comissão técnica entre 
julho e setembro. Os ven-
cimentos seriam diluídos 
em parcelas de janeiro de 
2021 a dezembro de 2022. 
Com a nova projeção, o 
prazo tende a diminuir. O 
Grêmio não pagará todo o 
montante antecipado, mas 
“boa parte”.

O clube também recor-
reu a dois empréstimos no 
período para ter recursos 
e manter o fluxo de caixa. 
Eles serão pagos agora com 
os recursos em mãos para 
evitar endividamento.

FÓRMULA 1

Chefe diz que Ferrari poderá
levar anos para se recuperar

Ineficiência da unidade de potência preocupa
para as próximas provas 

Jogadores, comissão e funcionários comemoram título gaúcho

DA REPORTAGEM

Chefe da Ferrari, pelo 
menos por enquanto, Mattia 
Binotto disse que a recupera-
ção da equipe italiana na Fór-
mula 1 não será nada simples. 
Com um chassis ineficiente, 
o SF1000, e uma unidade 
de potência que não entrega 
justamente a potência dese-
jada, a Ferrari é uma distan-
te quinta colocada no Mun-
dial de Construtores, com 
61 pontos - a líder Mercedes 
tem 264. Pior: sem a menor 
perspectiva de reação num 
curto prazo.

“Quanto tempo vai demo-
rar? Acho que se você olhar 
para todos os ciclos de vitó-
rias, sempre são muitos anos. 
Não há balas de prata na F1. 
Paciência e estabilidade são 
necessárias”, disse Binotto, 
que assumiu o comando da 

Foto: Divulgação

Foto: lucas uebel

equipe em 2019.
Nos próximos fins de se-

mana, a Ferrari disputará 
duas corridas em seu país, 
em Monza e Mugello, duas 
pistas nas quais a potência de 
motor é fundamental para 
um bom resultado. Como o 
desenvolvimento dos mo-
tores está congelado devido 
à pandemia de coronavírus, 
não há nenhuma vacina que 
proteja a equipe dos maus re-
sultados nessas corridas.

“O motor está congela-
do nesta temporada, então 
não há nada que possamos 
fazer sobre isso. Estamos de-
senvolvendo para a próxima 
temporada e está progredin-
do bem no dinamômetro no 
momento. No carro há al-
gumas restrições, então qual 
é o plano para nós? O plano 
principal é focar nas próxi-
mas temporadas - não ape-

nas em 2021, mas certamen-
te também em 2022. Para 
ter um bom desempenho na 
próxima temporada, tam-

bém precisamos tentar en-
tender as fraquezas de hoje 
e ter certeza de que estamos 
lidando com elas”.

Foto: bruno cantini
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DA REPORTAGEM

O Santuário de Elefantes 
do Brasil, em Chapada dos 
Guimarães, está fazendo 
uma campanha para a trans-
ferência da elefanta indiana 
Bambi que atualmente está 
no Bosque e Zoológico Dr. 
Fábio Barreto, em Ribeirão 
Preto/SP. Bambi tem 58 anos 
e fazia parte do elenco do 
Circo Stankowich, um dos 
mais tradicionais do Brasil. 
Ela pesa 3,7 mil kg. É cega do 
olho esquerdo e tem proble-
mas na mandíbula.

No mês passado, o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) autorizou a transfe-
rência dela para Mato Gros-
so, a pedido do Santuário, 
que alegou à Justiça que o 
bosque de Ribeirão Preto, 
onde Bambi está vivendo 
desde 2014, não tem estrutu-
ra para cuidar dela.

Para o Santuário, o ani-
mal está tendo uma segun-
da chance de morar no local 
que tem 30 hectares desti-
nados aos elefantes. “A vida 
geralmente não nos dá uma 
segunda chance, mas de vez 
em quando, algo milagroso 
acontece. Bambi perdeu a 
oportunidade de encontrar 
um santuário há sete anos, 
mas sua segunda chance 
apareceu, e você pode ajudar 
a trazê-la para casa”, diz tre-
cho do post da campanha. A 
campanha ‘Bambi, vem pra 
manada!’ é feita pela inter-
net. No Santuário, Bambi vai 

conviver com Maia, a Mara, a 
Lady e a Rana, também res-
gatadas, e poderá usufruir de 
riacho, lago, árvores e espaço 
com lama.

Segundo a entidade, du-
rante esses mais de seis anos 
no zoológico de Ribeirão 
Preto, Bambi alternava o es-
paço do recinto externo do 
zoológico com outra fêmea 
asiática, Mayson, e que elas 
não se davam bem. Por isso, 
não podiam compartilhar o 
mesmo espaço. Isso signi-
ficava que, cada uma delas, 
passava quase 20 horas por 
dia dentro de um recinto in-
terno de concreto.Durante 
esse tempo, a condição cor-
poral de Bambi diminuiu, 
ela teve uma perda de peso 
e massa muscular significati-
va, perdeu a visão de um dos 
olhos e começou a parecer 
que tinha desistido.Então, o 
Fórum Nacional de Prote-
ção e Defesa Animal entrou 
com um pedido judicial em 
nome de Bambi, solicitando 
que ela fosse transferida para 
o santuário. Desde que esse 
processo começou, o zooló-
gico dividiu o recinto exter-
no ao meio com uma cerca 
elétrica para permitir que as 
duas elefantas possam per-
manecer no mesmo espaço. 
O zoológico levou mais de 
5 anos para construir essa 
cerca simples e barata. Em-
bora não seja uma solução, é 
certamente uma melhoria se 
comparado às 20 horas por 
dia no concreto.

Foto: Marcelo Moraes

Foto: Divulgação

Elefante Bambi vive hoje no bosque de Ribeirão Preto 

Fumaça cobriu parte da cidade na última terça 

Entre 1º de agosto e 1º de setembro, 961 pessoas morreram

Campanha busca arrecadar doações
para pagar transporte de elefanta
VEM PRA MANADA | No Santuário, elefanta indiana vai conviver com Maia, Mara, Lady e Rana, também resgatadas

Foto: Divulgação

COVID-19

Número de mortes em 
agosto em MT é menor 
que em julho
DA REPORTAGEM

Entre os dias 1º de 
agosto e terça (1º), 961 pes-
soas morreram por Co-
vid-19 e 40.778 foram infec-
tadas com a doença. Agosto 
teve menos óbitos que julho 
em Mato Grosso em decor-
rência do novo coronaví-
rus, segundo dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES). Em julho, apesar do 
número de infectados ser 
maior, 1211 morreram. Até 
hoje, o estado tem 93.929 
casos confirmados da Co-
vid-19 e 2.837 mortes. Ao 
todo, 74.210 pessoas foram 
curadas e 15.672 estão sen-
do monitoradas. Entre 1º de 
julho e 1º de agosto, 35.750 
pessoas contraíram o vírus 
em MT e 1211 mortes, en-
quanto dos dias 1º de junho 
a 1º de julho, 14.765 e 598 

óbitos. Dos dias 1º de maio a 
1º de junho, a Secretaria de 
Saúde registrou 2315 e 56 
mortes. No período ante-
rior, entre 1º de abril a 1º de 
maio, 293 novos casos sur-
giram e 11 pessoas morre-
ram devido a complicações 
pela doença. Entre 1º de 
março e 1º de abril, foram 
28 casos e nenhum óbito. O 
primeiro caso da doença no 
estado foi confirmado no 
dia 20 de março. No dia 3 
de abril, houve a primeira 
morte por Covid, do geren-
te de supermercado Luiz 
Nunes, 54 anos. Ele passou 
menos de uma semana in-
ternado. Cuiabá tem maior 
número de casos da doen-
ça, com 18.926, seguida por 
Várzea Grande (7.128), Ron-
donópolis (6.633), Lucas do 
Rio Verde (4.598) e Sorriso 
(4.570).

PROBLEMA

Fumaça de grande queimada
cobre Campo Novo do Parecis
DA REPORTAGEM

Uma densa fumaça pai-
ra em Campo Novo do Pare-
cis nesta semana. Na última 
terça (1º), o fenômeno, co-
mum nessa época do ano e 
que afeta consideravelmen-
te a qualidade do ar, era fa-
cilmente notado por vários 
cantos da cidade. Para quem 
pensa que a fumaça é oriun-
da de queimadas próximas a 
cidade, se engana.

Segundo a Defesa Civil 
do município, essa fumaça 
tênue está cobrindo várias 
cidades de Mato Grosso e é 
devido a grandes queimadas 

na região de Chapada dos 
Guimarães.  Os moradores 
seguem sofrendo com a for-
te estiagem deste ano. Não 
chovem a aproximadamente 
três meses em Campo Novo, 
a umidade relativa do ar 
também está abaixo do ideal, 
chegando até 25%.

As temperaturas para 
essa semana devem ser su-
periores a 35°C, podendo 
chegar até 38°C na quinta-
-feira. Não há previsão de 
chuva para os próximos dias. 
A orientação médica é man-
ter-se hidratado, fazendo in-
gestão de líquidos e umidifi-
cando o ambiente.

LA CASA DIGITAL

Sinop terá um representante em
reality show de marketing digital
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Estreou no último dia 
27 de agosto a primeira edi-
ção do “La Casa Digital”. O 
nome lembra o título da 
série de língua espanhola 
mais popular da Netflix e 
trata-se da nova aposta do 
empresário e mentor Pablo 
Marçal, autor de 11 livros, 
entre eles os best-sellers 
“Antimedo” e “O Destravar 
da Inteligência Emocional”. 
O projeto, em formato de 
reality show, contará com 
12 participantes confinados 
por 12 dias e terá como foco 
o aprendizado em marke-
ting digital.

Com episódios diá-
rios, o programa está sendo 
transmitido pelo canal ofi-
cial de Pablo no YouTube 
(https://bit.ly/32GpGb9). 
Entre os participantes es-
tão três de Mato Grosso, 
um deles de Sinop: Felipe 
Cintra.

Para participar, os 
candidatos precisavam fa-
zer um vídeo explicando 
por que deveriam ser es-
colhidos. Foram mais de 
20 mil vídeos enviados em 
apenas 3 dias. Cintra foi 
para São Paulo sem saber 
se iria participar ou não do 

Foto: Divulgação

Felipe Cintra é um dos 13 confinados no reality La Casa Digital 

reality. “Costumo dizer que 
temos que estar preparados 
para as oportunidades que 
aparecem nas nossas vidas”, 
comentou, via assessoria.

O foco do programa é 
o aprendizado em marke-
ting digital e desbloqueio 
do participante. Além de 
proporcionar este aprendi-

zado, o reality é uma com-
petição em que o ganhador 
irá se tornar sócio de Pa-
blo Marçal em um de seus 
projetos. Cintra é empre-
endedor desde os 16 anos 
e já teve seis negócios, mas 
atualmente seu propósito é 
ajudar as pessoas que que-
rem ter o próprio negócio, 

ou que já são empreende-
doras e precisam de aju-
da. Para isso, desenvolveu 
um perfil no Instagram (@
oalpinistaempreendedor) 
em que posta diariamente 
vídeos, dicas e mentorias 
para ajudar esses empreen-
dedores a escalar seu pró-
prio negócio.
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DA REPORTAGEM

Após meses de parali-
sação de diversos setores 
para conter a dissemina-
ção do novo coronavírus 
(Covid-19) no Brasil, as 
cidades iniciam a reto-
mada de atividades e as 
pessoas começam a vol-
tar às ruas. Durante esses 
meses de reclusão e con-
vivência com o vírus, fo-
mos fortemente impac-
tados na nossa maneira 
de viver, morar, traba-
lhar e consumir. 

Durante a quarentena, 
com acesso mais restrito 
aos locais onde as pesso-
as costumavam ir, houve 
um grande rearranjo na 
mobilidade urbana pro-
vocado, principalmente, 
pelo ingresso da digitali-
zação de serviços. 

O tempo que se gasta-
va em deslocamento foi 
alterado, e quase elimi-
nado para algumas ativi-
dades.

Segundo estudo di-
vulgado em maio pela 
Associação Brasileira 
de Comercio Eletrôni-
co (ABComm), o Brasil 
registrou um aumento 
médio de 400% no nú-
mero de lojas que abri-
ram o comércio eletrô-
nico por mês durante o 
período da quarentena. 

De acordo com o es-
tudo, até o começo das 
ações para conter o coro-
navírus no País, no início 
da segunda quinzena de 
março, a média era de 10 
mil aberturas por mês. O 
número saltou para 50 
mil mensais logo após os 
decretos de isolamento 
social.

O levantamento in-
dicou que mais de 100 
mil lojas já aderiram às 
vendas pela internet e os 
setores que estão em alta 
são os da moda, alimen-
tos e serviços. 

A ABComm e a Kon-
duto registraram tam-
bém, um aumento de 
40% no número de 
vendas online e os seis 
setores que mais cres-

UMA NECESSIDADE | Tendência é deslocamento menor e preferência aos locais próximos à residência
Foto: Marcos Vergueiro

Tempo que se gastava em deslocamento foi alterado 

ceram são o de Calça-
dos (99,44%), Bebidas 
(78,90%), Eletrodomésti-
cos (49,29%), Autopeças 
(44,64%), Supermercado 
(38,92%), Artigos Espor-
tivos (25,75%), Móveis 
e Decoração (23,61%) 
e Moda (18,38%).Esse 
novo modelo de consu-
mo deve persistir após 
a pandemia e a lógica é 
que as cidades possuam 
diversas centralidades 
que tragam serviços para 
o consumidor o mais 
próximo da sua residên-
cia possível.

MOBILIDADE:
NOVO MODELO
A pandemia traz a re-

flexão sobre um novo 
modelo de mobilida-
de urbana, mesclando 
o deslocamento com a 
coerência geográfica, ou 
seja, as pessoas tendem 
a se deslocar cada vez 
menos e dar preferência 
aos locais próximos a sua 
moradia. O legado que a 
pandemia está deixan-
do é essa mesclagem de 
uma mobilidade física, 
com mobilidade digital e 
acessibilidade mais coe-
rente focando na criação 
de novos centros dentro 
das cidades.

A dificuldade na mo-
bilidade urbana é apon-
tada como um dos maio-
res gargalos das grandes 
e médias cidades.  

O tempo perdido no 
trânsito, seja no auto-
móvel particular ou no 
transporte público, ten-
de a diminuir em fun-
ção da aceleração de um 
processo que caminhava 
lentamente no Brasil: o 
trabalho remoto.

O maior impacto de-
verá continuar na redu-
ção do congestionamen-
to nas cidades em função 
dos veículos particula-
res. Mesmo nas grandes 
capitais, após a retomada 
das atividades, o volume 
de veículos a circular 
volta a subir, mas com a 
incorporação do home 
office, que deve aconte-

Pandemia retoma reflexão sobre os 
novos modelos da mobilidade urbana

cer em grande parte das 
empresas, os congestio-
namentos devem seguir 
menores do que antes da 
pandemia. No entanto, 
existe uma série de clas-

ses trabalhadoras que 
não se enquadram no 
sistema de home office, 
o que exigirá do gestores 
das cidades uma aten-
ção maior ao sistema de 

transporte público, de 
maneira a dimensionar 
melhor a ocupação dos 
ônibus e metrôs a fim 
de atender não apenas 
às recomendações dos 

órgãos de saúde, como 
também a demanda que 
se torna mais exigente e 
cuidadosa com a manei-
ra de se locomover na 
cidade.


