
AGROPECUÁRIA

O começo do
progresso de
Sinop com as 
obras da 163

China: quase 
40% do total
exportado

A rodovia que conecta 
Sinop à capital Cuiabá foi 
uma obra planejada pe-
los militares. A pressa em 
viabilizar a colonização das 
terras do norte do Estado, 
fez com que o 9º Batalhão 
de Engenharia e Constru-
ção/BEC fosse transferido 
do Rio Grande do Sul para 
Cuiabá, para a construção 
da BR-163.              
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Quase 40% do que o setor 
agropecuário brasileiro 
vendeu para o exterior até 
julho foi para a China. A 
soja é o principal produto, 
tanto em volume quanto 
em valores. A demanda 
continua subindo, mas as 
vendas de carne bovina 
deram um salto no último 
ano.              Página  -4

MUSEU HISTÓRICO DE SINOP

DIVULGAÇÃO

NA MIRA

OPERAÇÃO OVERLAP

Ribeiro,
Arrasca,
Bruno H.
e Gerson

Gaeco faz 
apreensão 
na Educação
em Cuiabá

Um mercado diferente, 
e o Flamengo está tendo que 
demonstrar jogo de cintura 
para se defender após um ano 
e meio de voracidade para 
construção do time campeão 
brasileiro e da Libertadores. 
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As diligências realizadas 
nesta quinta-feira são o des-
dobramento das análises das 
primeiras buscas e de denúncia 
apresentada, após a primeira 
fase da operação realizada em 
junho deste ano. As investiga-
ções apontaram duplicidade 
nas licitações identifi cadas, 
fazendo com que o município 
pagasse duas vezes pelo mes-
mo serviço.                  Página - 3

DIVULGAÇÃO

JORGE PINHO

DIVULGAÇÃO

MT EM CHAMAS

As queimadas no Pantanal assustam pelos estragos causados. Dentre os prejuízos está o risco à fauna e está ameaçada. Pensando em ajudar 
os animais, diversos veterinários realizam trabalho voluntário junto à força-tarefa que foi criada. Para continuar os atendimentos, precisam de 
doações em dinheiro e em medicamentos e insumos.                           Página 7
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O governo Jair Bolsonaro não conseguiu chegar 
a um entendimento interno para uma desejada —e 
desejável— ampliação ambiciosa do Bolsa Família 
no projeto de Orçamento de 2021, apresentado se-
gunda (31). Haverá alguma despesa adicional, porque 
se projeta que o número de famílias pobres necessi-
tadas do benefício subirá de 13,2 milhões para 15,2 
milhões. Mas, ao menos de acordo com o Ministério 
da Economia, não se tem ainda um novo desenho do 
programa.

Isso não significa, claro, que o Renda Brasil, 
como foi batizada a nova versão do mecanismo de 
transferência de renda, esteja inviabilizado no pró-
ximo ano. Executivo e Congresso terão tempo, nos 
próximos meses, para debater meios de viabilizar a 
expansão da assistência social.

Há alternativas para encaixar a iniciativa nos li-
mites orçamentários, dados pelo teto dos gastos fe-
derais inscrito na Constituição. Algumas delas, como 
usar verbas de programas menos eficazes no combate 
à pobreza, foram cogitadas pelo Ministério da Econo-
mia, mas infelizmente rejeitadas de modo peremptó-
rio por Bolsonaro.

O abono salarial, por exemplo, atende aos tra-
balhadores formais com renda até dois salários mí-
nimos e conta com quase R$ 20 bilhões neste ano, 
enquanto o Bolsa Família tem pouco mais de R$ 30 
bilhões para os mais vulneráveis.

Se não quiser tirar dos pobres para dar aos pau-
pérrimos, como disse sobre a proposta, o presidente 
pode cancelar adicionais concedidos aos militares, 
que custam algo como R$ 5 bilhões anuais; privatizar 
estatais que sobrevivem à custa do Tesouro Nacional; 
buscar no Congresso a regulamentação do teto sala-
rial do serviço público.

O projeto de Orçamento de 2021 prevê gastos 
não financeiros equivalentes a 19,8% do Produto In-
terno Bruto. Trata-se de patamar muito semelhante 
ao de 2016 (19,9% do PIB), quando o teto das despesas 
foi instituído. Não há como afirmar, portanto, que se 
trata de algum arrocho fiscal devastador.

O ajuste é, isso sim, mal distribuído, porque os 
maiores grupos de desembolsos, Previdência e pes-
soal, permaneceram em alta nos últimos anos. Das 
aposentadorias, governo e Congresso já trataram no 
ano passado; falta uma reforma administrativa que 
normalize, com o tempo, a folha de salários.

Desastroso será imaginar que os conflitos políti-
cos se resolverão com mais aumentos de verbas para 
todos os setores. A boa governança pressupõe esco-
lhas de prioridades por meio do debate democráti-
co —e a adequação delas aos recursos disponíveis. É 
para isso que serve o Orçamento público.

Editorial

É o Orçamento, ora

Ranking dos Políticos - Facebook

MULHER GUERREIRA
Presidente da AL, Eduardo Botelho comu-

nicou o falecimento da sogra, Lourdes Bussa-
nello de Meira, 69 anos, na quarta (2). Vítima de 
um câncer no fígado, ela estava internada no 
Hospital São Mateus, em Cuiabá. Dona Lourdes 
lutava contra a doença desde 2019 e comple-
taria 70 anos no dia 9. “Dona Lourdes foi uma 
mulher guerreira, carinhosa, amada por todos 
e que lutou intensamente contra um câncer 
no fígado, desde o ano passado. Lembraremos 
para sempre os momentos felizes que ela nos 
proporcionou, sempre com muito carinho e 
atenção”, disse Botelho em nota.

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!

ROMBO NO
GANHA TEMPO
Reportagem de A Gazeta revelou que o es-

critório de advocacia da qual o ex-governador 
Pedro Taques é sócio tem o Consórcio Rio Verde 
como cliente. O consórcio foi contratado justa-
mente durante a gestão de Taques para admi-
nistrar o Ganha Tempo em Mato Grosso. O con-
trato, no valor de R$ 398 milhões, teria vigência 
de 15 anos. Alvo da operação policial Tempo é 
Dinheiro, a Rio Verde é acusada de um esque-
ma que causou prejuízo de R$ 6,3 milhões aos 
cofres públicos, por meio de emissão de senhas 
fictícias - já que a empresa recebia por pessoa 
atendida.

Crédito: Internauta
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Dificilmente existirá um ordenamento com-
pletamente justo na opinião de toda a socieda-
de, já que o termo justiça é relativo

Se não quiser tirar dos pobres para dar aos pau-
pérrimos, como disse sobre a proposta, o presi-
dente pode cancelar adicionais concedidos aos 
militares“ “

Venho escrevendo na oportunidade de 
outros artigos que o conceito de justiça é 
subjetivo, tomo como exemplo que para al-
guns determinada lei é justa, para outros 
não.

Portanto, dificilmente existirá um orde-
namento completamente justo na opinião 
de toda a sociedade, já que o termo justiça 
é relativo, o que para um grupo significa 
justiça, para outro tampouco será.

Nesse contexto, a palavra justiça será 
conceituada conforme os valores e expe-
riências de cada indivíduo, pensar em um 
conceito universal para justiça, me parece 
bastante equivocado, pois sempre o con-
ceito de justo para um não seja para outro. 
Assim, conclui-se que a justiça é um valor 
relativo e subjetivo, depende do contexto 
adotado. No âmbito da filosofia, Aristóte-
les foi o que possivelmente mais estudou 
a questão.

Em sua concepção uma ação injusta é 
a que infringe a lei e o justo consequen-
temente é o que está de acordo com a lei. 
Nesse sentido, o aludido filósofo afirma que 
existem leis boas e leis más, as primeiras 
são bem elaboradas já as segundas foram 
elaboradas com pressa e falta de atenção, 
portanto não são boas e tampouco conse-
guem a plena satisfação social.

A sociedade regulada somente pelo 
valor moral e valor de justiça tem grande 
possibilidade de ser levada ao fim, o que é 
moral e justo para uns não será para ou-
tros. Aliás, a moral e o direito devem cami-
nhar juntos, pois existe um ponto de con-
tato em que se completam.

Assim também é o valor de justiça, de 
modo que os legisladores devem reduzir ao 
máximo os possíveis equívocos na elabo-

ração dos textos de lei ou a prática de um 
determinado ato administrativo. Uma for-
ma da eficácia social realmente ser efetiva 
é observar o valor moral e buscar sempre 
ser justo e imparcial, com o ensejo de resul-
tar no bem-estar social.

Da mesma forma, cabe ao Poder Público 
também adequar a legislação e se curvar ao 
entendimento proferido pelo Poder Judiciá-
rio, o qual tem o papel de interpretar a legis-
lação com base na Constituição Federal, de 
forma que se o Supremo Tribunal Federal 
declara inconstitucional uma norma qual-
quer, cabe tanto ao Poder Executivo, como 
também o Poder Legislativo se adequar a 
interpretação efetivada pelo Poder Judici-
ário.

Contudo, o STF tem julgado cada vez 
mais com fundamentos denominados de 
consequencialistas, quer dizer, aqueles que 
se preocupam em tese mais com os efeitos 
econômicos e sociais, do que com a própria 
fundamentação jurídica.

Como exemplo foi o julgamento em que 
a Corte Suprema entendeu que embora não 
possa o Poder Público exigir tributos de 
forma coercitiva, à exemplo de apreensões 
de mercadorias, entende-se que se houver 
o interesse do Estado no tocante a arreca-
dação, deve prevalecer o último, quer dizer, 
em total violação aos direitos e garantias 
individuais previstos na Constituição Fe-
deral.

Em decorrência dessa realidade, espera-
-se que haja uma ponderação de valores 
para que o direito do cidadão frente a mão 
pesada do Estado não seja colocado em se-
gundo plano, em especial nas questões fis-
cais.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É ADVOGADO E 
CONSULTOR JURÍDICO TRIBUTÁRIO

O STF e a justiça

Sim, eles podem falhar!
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problema, foi contar com um segundo 
dispositivo até que o meu voltasse ao 
funcionamento normal, e, claro, por 
mais alguns dias, até ter certeza que 
tudo estava realmente funcionando a 

contento.
Perder a hora por fa-

lha no celular é só um 
dos tantos exemplos 
dos impactos das “man-
cadas” da tecnologia 
em nossas vidas. Gente 
atrasando pagamen-
to por ter deixado para 
pagar contas na última 
hora pela internet e ter 

ficado sem conexão, documentos per-
didos por falha no computador sem 
que o usuário tivesse cópia e tantos 
outros casos mostram que devemos, 
sim, estar preparados para todas as 
“armadilhas” que o mundo moderno 
coloca em nosso caminho.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito 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/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Devemos, sempre, adotar todas as medidas necessárias para 
que possíveis falhas em dispositivos e recursos tecnológicos 
não nos criem grandes problemas. Planejar suas atividades 
e não deixar nada para a última hora são algumas medidas 
indispensáveis para que imprevistos possam ser superados 
sem maiores prejuízos.
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Na edição passada falei sobre o 
excesso de confiança em recursos 
tecnológicos, um tema no mínimo 
perturbador em uma época onde boa 
parte de nossa vida se apoia justa-
mente na tecno-
logia. Não, eu não 
estou falando que 
devemos tentar 
deixar tais recur-
sos de lado e vol-
tar a viver sem 
eles, pois isso é 
impossível. O que 
precisamos é ter 
a consciência de 
que falhas podem acontecer, então 
não devemos deixar tudo para a úl-
tima hora imaginando que tudo dará 
certo sempre.

Quer um exemplo disso? Algum 
tempo atrás, por conta de uma atu-
alização com bug, meu despertador 
do celular passou a dar sinal de vida 
apenas quando ele bem queria. Com 
isso o infeliz, que é meu único alarme 
para sair da cama, além, é claro, do 
relógio biológico (que funciona muito 
bem e que não me deixou atrasar aos 
compromissos do período, por sorte), 
simplesmente não me chamava pela 
manhã em algumas ocasiões.

A solução, quando identifiquei o 

VICTOR MAIZMAN

Duas fotos feitas do mesmo local por um internauta cuiabano mos-
tram o reflexo das queimadas em Cuiabá em dois momentos distintos do 
ano. As imagens foram publicadas pelo perfil Perrengue Mato Grosso e 
mostram uma vista panorâmica da Capital nos meses de janeiro, com o 
tempo limpo, e agora em agosto, sob a intensa fumaça vinda das redon-
dezas. Na primeira foto, é possível ver toda a cidade e inclusive o Morro 
de Santo Antônio, em Santo Antônio de Leverger. Na outra, não é possível 
enxergar quase nada no horizonte.
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DA REPORTAGEM

O Grupo de Atuação Espe-
cial Contra o Crime Orga-
nizado (Gaeco), a Delegacia 
Especializada de Combate 
à Corrupção (DECCOR) e o 
Grupo de Combate ao Crime 
Organizado (GCCO) defla-
graram na quinta-feira (03) 
a segunda fase da Operação 
Overlap. Ao todo são cum-
pridos quatro mandados de 
busca e apreensão, todos li-
gados ao Procurador-Geral 
do Município. Na Prefeitura 
de Cuiabá, o foco é o gabine-
te da procuradoria-geral.

As ordens judiciais foram 
deferidas pela juíza Ana 
Cristina Silva Mendes, da 7ª 
Vara Criminal da Capital. 
A operação apura desvios 
ocorridos na Secretaria de 
Educação de Cuiabá. As di-
ligências realizadas nesta 
quinta-feira são o desdobra-
mento das análises das pri-
meiras buscas e de denúncia 
apresentada, após a primeira 
fase da operação realizada 
em junho deste ano. O In-
quérito Policial foi iniciado 
após informações de que 
em 2017, o então secretário 
municipal de educação teria 
recebido valores indevidos 
por meio de suas empresas, 
sendo posteriormente de-
tectado se tratar de empresas 
ligadas diretamente ao atual 
secretário no cargo. Analis-

DESVIO NA EDUCAÇÃO | Na prefeitura o foco do mandado de busca e apreensão é no gabinete da procuradoria-geral

Foram Cumprimos quatro mandados de busca e apreensão 

DEU RECADO

Mourão apela para 
que moradores da 
Amazônia evitem 
as queimadas 

A preparação da terra com queimada é arcaico e não tem 
mais espaço no mundo 

Empresas que descumprirem a lei pagarão multa a partir 
de R$ 500 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Além de ocupar do 
cargo de vice-presidente, 
Hamilton Mourão (PRTB), 
também é o responsável 
pelo Conselho da Amazônia 
Legal e durante uma entre-
vista para a Rádio Nacional 
ele falou de alguns desafios 
para a gestão ambiental da 
região, como também, che-
gou a fazer um apelo para 
que os moradores evitem as 
queimadas.

Na oportunidade, Mou-
rão citou o caso da técnica 
que se utiliza da queimada 
da vegetação para prepara-
ção do solo, medida que o 
vice-presidente considerou 
desinformada e ultrapassada 
para lidar com o meio am-
biente. 

“Nossa campanha é 
‘diga sim à vida e não à quei-
mada’. Esse tipo de prepara-
ção da terra [com queima-
das] é arcaico e não tem mais 
espaço no mundo em que 
vivemos. Com a titularidade 
das terras, as famílias terão 
acesso a assistência técnica 
rural que dará a capacidade 
de tratar melhor a terra. O 
que quero dizer para todos é: 
vamos evitar as queimadas. 
Peço essa conscientização a 
todos os moradores da Ama-
zônia”, declarou.

Mourão falou também 
das intenções do Gover-
no em atrair investimentos 

para a região amazônica, o 
que vem sendo chamado de 
“bioeconomia”, com metas 
de sustentabilidade para es-
sas atividades econômicas.

“É importante entender 
que o tema sustentabilidade 
faz parte do modo de vida 
do século 21. As principais 
empresas querem investir 
dentro da agenda ambiental, 
social e de governança. Te-
mos 66% da nossa cobertura 
vegetal intacta, 84% no caso 
da Amazônia. Temos que nos 
apresentar para investidores, 
brasileiros ou internacionais, 
como um parceiro que res-
peita a legislação ambien-
tal”, afirmou em entrevista à 
Agência Brasil.

Mourão acredita que 
parte da solução para uma 
atividade econômica sadia na 
Amazônia seja a assistência 
técnica rural, com educação 
adequada e tecnologicamen-
te avançada. A conscientiza-
ção da importância da sus-
tentabilidade para os povos 
locais também é parte estra-
tégica da abordagem adota-
da pelo governo.

Para tanto, o vice-presi-
dente considera que as mais 
de 500 mil famílias assen-
tadas em território amazô-
nico devem receber, o mais 
rápido possível, a titularida-
de das terras que ocupam – 
processo que se arrasta des-
de a década de 70, mas que 
vem ganhando agilidade na 
gestão atual.

Marcello casal Jr/agência 
Foto: Divulgação

Segunda fase da Operação Overlap 
é deflagrada pelo Gaeco em Cuiabá

christiano antonucci

MÁGOA?

Mendes descarta apoiar Leitão ao Senado

VIROU LEI

Idosos terão prioridade na entrega de produtos

Governador não gostou da decisão do trio do DEM 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após demover seu vice, 
Otaviano Pivetta (PDT), de 
concorrer na disputa suple-
mentar para o Senado Fe-
deral, o governador Mauro 
Mendes (DEM), descartou 
qualquer possibilidade de 
apoio ao tucano Nilson Lei-
tão.

Tudo isso porque Lei-
tão em 2018, ficou ao lado do 
então governador Pedro Ta-
ques na busca pela reeleição. 
Taques era do PSDB, parti-
do de Leitão, mas depois da 
derrota nas urnas migrou 
para o Solidariedade.

“Eu não tenho nada 
contra o Nilson Leitão, até 
o tenho em alta estima. Mas 
não posso apoiar a quem não 
me apoiou. Carlos Fávaro 
me apoiou e vai ter o meu 
apoio”, afirmou.

Mesmo Mendes tendo 
se colocado publicamente 
em apoio ao senador interi-
no Fávaro, o seu partido De-
mocratas vive um dilema.

Os irmãos Campos 
[ Jayme e Júlio], juntamen-
te com o deputado estadual 
Dilmar Dal’Bosco, já decla-
raram apoio à candidatura 
de Leitão, após desistência 
de Júlio Campos que agora 
vai compor a primeira su-
plência na chapa encabeçada 
pelo tucano.

Para este recuo, os ir-
mãos Campos contam com 
a eleição de Leitão e que ele 

DA REPORTAGEM

A prioridade no atendi-
mento aos idosos agora tam-
bém foi estendida à entrega 
de produtos. 

A Assembleia Legisla-
tiva aprovou na quarta-feira 
(2), em segunda votação, 
projeto de lei (PL 487/2020) 
que obriga todas as empresas 
que atuam no estado a privi-
legiarem pessoas acima de 
60 anos nesse tipo de servi-
ço. O PL seguiu para sanção 
do governador Mauro Men-
des.

De acordo com o pro-
jeto, “consideram-se idosas 
todas as pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos”. O não cumpri-
mento da nova determina-
ção acarretará em multa no 
valor de R$ 500 (quinhentos 
reais), majorada em dobro 

tas identificaram que uma 
empresa contratada no ano 
de 2017 para a reforma da 
creche CMEI – Joana Mont 
Serrat Spindola Silva, loca-
lizada no bairro CPA III, em 
Cuiabá, teria como real pro-
prietário o atual secretário 
municipal de educação, que 
foi o ordenador de despesas 
responsável por determinar 
a maior parte dos pagamen-
tos relacionados ao contrato 
(178/2017). As investigações 
indicam o cometimento dos 
crimes de peculato, lavagem 
de dinheiro e advocacia ad-
ministrativa, cujas penas 
somadas ultrapassam os 20 
anos de reclusão. Para os 
delegados titulares das uni-
dades envolvidas, Eduardo 
Augusto de Paula Botelho e 
Flávio Henrique Stringue-
ta, a ação conjunta reforça 
o sentimento de unidade da 
Polícia Civil no combate à 
criminalidade. Por parte do 
Gaeco, participam da opera-
ção dois promotores de Jus-
tiça, dois delegados e cinco 
policiais. Ao todo, são seis 
delegados da Polícia Civil 
e 20 policiais das unidades 
envolvidas. O nome Over-
lap indica a sobreposição de 
itens licitados, pois as inves-
tigações apontaram dupli-
cidade nas licitações identi-
ficadas, fazendo com que o 
município pagasse duas ve-
zes pelo mesmo serviço.

em 2022 venha a disputar 
o Governo do Estado, para 
então, sendo eleito, a vaga 
no Senado fique com Júlio 
Campos.

Na visão de Mendes a 
decisão de apoiar Leitão foi 
equivocada por parte dos 

em caso de reincidência.
“O novo coronavírus 

nos obrigou ao isolamento 
social com vistas à preserva-
ção da saúde, principalmen-
te a população idosa. Contu-
do, sabemos da necessidade 
da compra de produtos de 
higiene, limpeza, alimen-
tos e medicamentos. Nosso 
objetivo é priorizar o aten-
dimento destas pessoas no 
que diz respeito à entrega 
de todo e qualquer produto 
adquirido”, disse o deputa-
do estadual Valdir Barranco 
(PT), autor da lei.

O valor arrecadado com 
as multas será destinado ao 
Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
para ações de fortalecimento 
das políticas públicas volta-
das a esta população.

“É importante desta-
car que o presente projeto é 

Foto: Divulgação

três líderes democratas e 
que a sigla não é composta 
apenas por eles. “Nós temos 
que defender a livre mani-
festação de opiniões. Isso é 
pilar da democracia. Porém 
o DEM não é feito pelo Jú-
lio, Jayme e Dilmar que sozi-

nhos decidiram isso. Temos 
70 membros do Democratas 
que precisam ser respeita-
dos e a eles cabem essa de-
cisão. Em algum momento 
eles vão decidir qual rumo o 
partido irá tomar”, rebateu o 
governador. 

constitucional e está resguar-
dado pelo art. 24, incisos V e 
XII, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil”, 

concluiu o deputado.
A lei entrará em vigor a 

partir de sua publicação no 
Diário Oficial do estado.
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EM AGOSTO

Preço do pacote de arroz
tem reajuste de até 40%

GAÚCHA DO NORTE

Incêndio atinge região de Nova Aliança

Aumento é explicado pois exportações do cereal aumentaram

Fogo se alastrou na quarta em Nova Aliança

DA REPORTAGEM

Consumidores têm se 
assustado com o aumento no 
preço do arroz, ingrediente 
que não pode faltar na mesa 
dos brasileiros. Em Tangará 
da Serra, o pacote de 5 kg de 
arroz custa em média R$ 20. 
Conforme Iara Oliveira, ge-
rente de um supermercado, 
os valores foram reajustados 
de 30% a 40% em agosto des-
te ano. “O arroz e feijão não 
faltam na mesa do brasileiro. 
Eles (clientes) acabam recla-
mando, mas diminuíram a 
quantidade na hora da com-
pra”, diz ela.

A explicação para o au-
mento no preço do arroz 
de 64% nos últimos 3 meses 
é porque as exportações do 
cereal aumentaram, o que 
provocou uma diminuição 
do produto para o consumi-
dor brasileiro. A expectativa 
agora é que os preços estabi-

DA REPORTAGEM

Um incêndio de 
grandes proporções atin-
giu na quarta (2) a região 
do distrito de Nova Alian-
ça, em Gaúcha do Norte. 

O fogo tem se alas-
trando rapidamente em 
área de pastagem. 

As informações ini-
ciais dão conta de que o 
fogo teria iniciado nos 
fundos da fazenda Jara-
guá, pulando para outras 
propriedades e já se esti-
ma que cerca de mil hec-

Foto: Divulgação

Isenção abrange itens como álcool em gel
e máscarasde proteção

APROVADA

Isenção de ICMS de 
itens de proteção 
para eleições
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Con-
faz) aprovou nesta semana, 
em reunião extraordinária, 
a isenção de incidência do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nas doações de itens 
de proteção para as eleições 
municipais deste ano, mar-
cadas para novembro.

A decisão foi aprovada 
por unanimidade, ou seja, 
com o aval de todos os se-
cretários de Fazenda das 
27 unidades da Federação, 
formando uma parceria do 
Confaz com o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para 
a realização das eleições 
em máxima condição de 
segurança para eleitores, 
mesários e demais equipes 

envolvidas. “É uma im-
portante contribuição do 
Ministério da Economia, 
por meio do Confaz, para 
o exercício da democracia 
nas eleições municipais de 
novembro”, disse o secretá-
rio especial de Fazenda do 
Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues, que 
presidiu a reunião do Con-
selho. “A medida vai refor-
çar a garantia da segurança 
e da saúde de mesários e 
eleitores nas eleições muni-
cipais”, destacou.

A isenção de ICMS vai 
abranger itens como álcool 
em gel, máscaras de pro-
teção, protetores faciais e 
propilenoglicol, entre ou-
tros.  Também envolve pro-
dutos e serviços necessários 
para prevenir o contágio 
pelo novo coronavírus nos 
locais de votação.

AGRONEGÓCIO 

Soja é o principal produto exportado

China representa quase
40% do total exportado
DA REPORTAGEM

G1-MT

Quase 40% do que o 
setor agropecuário brasilei-
ro vendeu para o exterior 
até julho foi para a China. 
A soja é o principal produ-
to, tanto em volume quan-
to em valores. A demanda 
continua subindo, mas as 
vendas de carne bovina 
deram um salto no último 
ano.

De acordo com a su-
perintendente de Relações 
Internacionais da Confe-
deração da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), 
Lígia Dutra, o Brasil conse-
guiu aumentar a produção 
com investimento em tec-
nologia.

“Como a gente vem 
investindo muito em tec-
nologia, aumentando a 
produtividade. A nossa ca-
pacidade de suprir outros 
mercados se ampliou. Mas 
é importante lembrar que 
a gente tem as vendas mui-
to concentradas em poucos 
produtos. Então, o Brasil 
ainda tem espaço pra cres-
cer, diversificando seus pro-
dutos para China”, afirmou. 
A maior procura pelo mer-

cado agropecuário brasilei-
ro está compensando novos 
investimentos. Em Mato 
Grosso, por exemplo, cria-
dores estão se qualificando 
para a exportação de suínos.

Em uma granja que 
fica em Sorriso existe até 
uma barreira sanitária. Um 
botão ativa os jatos d’agua, 
misturados com um pro-
duto de limpeza. Esse pro-
cedimento serve para a de-
sinfecção dos veículos de 
quem precisa ter acesso à 
unidade.

As granjas tipo expor-
tação tem ambiente clima-
tizado, com água filtrada 
e ração equilibrada. O es-
forço aumenta a chance de 
vender mais e com preços 
melhores. “O crescimen-
to do PIB da China é forte, 
então vai haver muito mais 
chineses dispostos a com-
prar carne futuramente. Eu 
tenho certeza que ela não 
vai parar de comprar carne 
brasileira”, diz o presidente 
da Associação de Criadores 
de Suínos de Mato Grosso.

De janeiro a julho des-
te ano, o volume de carne 
suína exportada para a Chi-
na dobrou em relação ao 
ano passado.

SETOR AGROPECUÁRIO | Ainda há espaço para aumentar vendas, diversificando produtos oferecidos ao mercado chinês
Foto: Divulgação

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 04 de setembro 2020 04 | AGRO | www.diariodoestadomt.com.br

tares tenham sido atingi-
dos pelo incêndio. 

A prefeitura de Gaú-
cha do Norte encaminhou 
um caminhão-pipa para 
tentar controlar o fogo, 
mas a queimada se esten-
de rapidamente. 

Até a poucos dias 
atrás uma equipe do 3° 
Batalhão do Corpo de 
Bombeiros de Rondo-
nópolis estava na cidade, 
porém, está combatendo 
incêndio em Santiago do 
Norte, no município de 
Paranatinga.

lizem.
Conforme João Carlos, 

diretor de uma indústria que 
beneficia e comercializa 64 
toneladas de arroz, a pande-
mia de coronavírus teve um 
reflexo no aumento do con-
sumo. “Devido à pandemia, 
as famílias estão comendo 
mais em casa, evitando aglo-
merações e investindo o di-
nheiro mais em alimentação. 
Nossas vendas aumentaram 
cerca de 15%. Nesses últimos 
meses, o preço do arroz su-
biu porque, além de ter uma 
procura maior, a produtivi-
dade ficou com menos pro-
dutores”, disse.

A alta nos preços do 
feijão e do arroz fez o valor 
da cesta básica de alimentos 
disparar também em Ron-
donópolis. Um levantamento 
do Procon mostrou que ces-
tas básicas mais completas, 
geralmente com 39 itens, au-
mentaram 40%.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO – MT
AVISO DE ANULAÇÃO

Pregão Pres. Reg. De Preço Nº 22/2020 A Prefeitura De Porto Esperidião/Mt, 
Torna Público O Cancelamento Do Pregão Pres. Reg. De Preço Nº 22/2020 Do 
Objeto Definido Como: Aquisição De Próteses Dentárias. Porto Esperidião-Mt, 
03 De Setembro De 2020 

RONEY CARDOSO
PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO – MT
AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRES. REG. DE PREÇO Nº 24/2020

A prefeitura de Porto Esperidião/MT, torna público O CANCELAMENTO da pu-
blicação de abertura do PREGÃO PRES. REG. DE PREÇO Nº 24/2020 DO 
OBJETO DEFINIDO COMO: LOCAÇÃO DE TABLETS E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA. – Prevista anteriormente para o dia 04 de setembro de 2020 
às 09 horas. Porto Esperidião-MT, 03 de setembro de 2020 

RONEY CARDOSO
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO – MT 
AVISO  DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRES. REG. DE PREÇO 21/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO TORNA PÚBLICO A 
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL REG. DE PREÇO 21/2020 
PARA REGISTRO DE PREÇO P/ AQ. DE AR CONDICIONADO. EM FAVOR 
DAS EMPRESAS: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS 
PARA ESCRITÓRIO, CNPJ: 24.722.647/0001-95 E FRIOLAR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 36.850.598/0001-55 – 
PORTO ESPERIDIÃO-MT, 03 DE SETEMBRO DE 2020 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA – MT 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2020.

Processo   Licitatório   Nº 024/2020. A Prefeitura De Serra Nova Dourada, Es-
tado De Mato Grosso, Através Do Pregoeiro E Equipe De Apoio,  Torna Público 
Para O Conhecimento De Todos Os Interessados Que Se Encontra-Se  Instau-
rada A Licitação Na Modalidade Pregão Eletronico – Srp Nº 010/2020 – Srp Do 
Tipo Menor Preço Item/Lote, De Acordo Com As Leis Em Vigência. O Edital E 
Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E 
Contratos No Endereço: Rua 03, S/Nº, Centro, Serra Nova Dourada – Mt, E No 
Link Do Portal Da Transparência: Https://Sic.Tce.Mt.Gov.Br/122, Ou No E-Mail: 
Licita.Serranova@Hotmail.Com, De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 
3473-1008. Citando O Nº Do Edital Em Questão. Objeto: Registro De Preços 
Para Futura E Eventual Aquisição De Bens Permanentes Para Atender A Todas 
As Secretarias Municipais, Conforme Descrito No Anexo I – Termo De Referên-
cia, Deste Edital. Do Recebimento Das Propostas: Apartir Do Dia 04/09/2020 
As 08h30min (Horário De Brasilia-Df). Do Encerramento Das Propostas: Apartir 
Do Dia 18/09/2020 As 08h00min (Horário De Brasilia-Df). Data De Abertura Das 
Propostas: Apartir Do Dia 18/09/2020 As 09h00min (Horário De Brasilia-Df). Ini-
cio Da Sessão De Disputa De Preços: Apartir Do Dia 18/09/2020 As 09h30min 
(Horário De Brasilia-Df). Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br, Da Retira-
da Do Edital: O Edital Encontra-Se Disponível Para Consulta E Retirada No 
Site Www.Bnc.Org.Br E No Link Do Portal Da Transparência: Https://Sic.Tce.
Mt.Gov.Br/122. Em Serra Nova Dourada - Mt, Em 03 De Setembro De 2020.

Jean Flávio dos Santos Milhomem.
Pregoeiro - Portaria n.º 021/2020 (P.M.S.N.D.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019 de 02 de janeiro de 2019 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 21/09/2020, às 
08H00, para o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNI-
CIPAL DE PASSAGEIROS (AQUISIÇÃO PASSAGENS), EM ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO 
MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encon-
tra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, 
Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações das 
07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.
br. Novo Mundo, MT, 03 de agosto de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial
Antonio Mafini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 18/09/2020, às 
08H00, para o  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OXIGÊNIO INDUSTRIAL E ACETILENO 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DO MU-
NICIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licita-
ção. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, 
sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão 
obter maiores informações das 07H00min às 11H00min de segunda a sexta e/
ou no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT,03 
de setembro de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial
Antônio Mafini

Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2.020.

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro, 
vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 055/2.020, o qual teve por Objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA DE DI-
REITO PRIVADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
MEIO FIO E SARJETAS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, 
CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS DO EDI-
TAL. Empresa vencedora do certame: ADIMAR LAVES DA SILVA ME, inscrita 
no CNPJ nº 19.080.732/0001-67, com o valor global inicial de R$ 639.000,00 
(seiscentos e trinta e nove mil reais).

Nova Xavantina – MT, 3 de setembro de 2.020.
Walmir da Costa Arruda

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
COVID 19 RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Ofi-
cial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 015/2.020, o qual teve por Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMEN-
TO DE ARROZ PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. Certame fra-
cassado.

Nova Xavantina – MT, 3 de setembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão para Aquisição de Um Aparelho de Ultrassom n. º 18/ 2020 na Forma 
Eletrônica. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 18/2020, cujo objeto 
é o: Registro de preços para futura e eventual Aquisição futura e fracionada de 
óleo lubrificante, graxa, fluidos para freio e aditivo para radiadores, para uso 
em todos os veículos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Nova 
Guarita - MT, tudo em conformidade com as características técnicas e quan-
titativos descritos em Edital. Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com 
data prevista para Entrega das Propostas: A partir de 07/09/2020, Abertura das 
Propostas: 16/09/2020 às 0800 horas. Abertura da Sessão do Pregão Eletrôni-
co: 16/09/2020 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.
com.br.  Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefei-
tura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados no 
site www.novaguarita.mt.gov.br 

Nova Guarita – MT, em 03 de setembro de 2020.
Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 RP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 17/09/2020, 
às 08h00min, na Rua. Pará, 1.850, Bairro Jardim Santa Helena. Licitação desti-
nada ao registro de preço para futura e eventual aquisição de óleo lubrificante. 
Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. 
De licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, 
na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou através do site 
www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 03 de setembro de 2020.

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

COMERCIAL ESTRELA DE SERVIÇOS E PRODUTOS 
DOMISSANITARIOS EIRELI. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Pré-
via (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), atividade imunização e controle de pragas urbanas, 
Rua das Samambaias, n.º 93, Jardim Jacarandás, Sinop/
MT. CNPJ: 36.858.774/0001-03. Não EIA/RIMA.

CENTRO NORTE ENERGIA LTDA, portador do CNPJ 
34.956.627/0001-32, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
OUTORGA de direito de uso dos recursos hídricos para a 
Central Geradora Hidrelétrica - CLAUDETE, com potência 
instalada de 0,8 MW, situada na zona rural do município de 
Nova Bandeirantes – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental. I9 Engenharia e Gestão Ambiental (66) 
99632-6668.

RODRIGO FIORAVANÇO, CPF 824.168.851-20, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA , a Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos por captação superficial na Fazenda Fioravanço, 
zona rural do município de Vera – MT, Caraterísticas: Bacia 
Hidrográfica: Amazônica; Curso d’água:  Ribeirão Mariana; 
Ponto de Captação: 12°13’1,238”S e 55°15’24,308”W; Mo-
dalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finali-
dade: Irrigação por aspersão convencional por pivô central; 
Vazão da Captação (m³/s): 0,0886 m³/s

 CORRETIVA MANUTENÇÕES MECANICA E ELETRO-
TECNICA LTDA - CNPJ: 22.929.604/0001-50, localizada 
na Rua Avelino Meneghetti, n° 1655-S, QD 25, Lt 21, ST12, 
Bairro Alvorada município de Lucas do Rio Verde (MT), torna 
público que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/
MT as Licenças Prévia – LP, de Instalação – LI e de Opera-
ção – LO para a atividade de “Manutenção e reparação de 
veículos automotores (automóveis, caminhonetes, ônibus, 
caminhões, tratores e motocicletas etc.)” Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – 
(65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, 
inscrita no CNPJ 24.772.246/0001-40 estabelecida na Ave-
nida América do Sul nº 2500-S, Loteamento Parque dos Bu-
ritis, CEP 78.455-000, no município de Lucas do Rio Verde 
- MT, Torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e 
Licença de Instalação - LI referente ao PROJETO/OBRA DE 
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 
ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 
VERDE MT. Trecho localizado na Linha 11 (trecho - início 
entroncamento da Linha 13 até entroncamento da MT 449 
–Totalizando aproximadamente 11,09964 Km) não foi deter-
minado EIA/RIMA.

ROBERTO FIORAVANÇO, CPF 009.477.511-73, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA , a Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos por captação superficial na Fazenda Fioravanço, 
zona rural do município de Vera – MT, Caraterísticas: Bacia 
Hidrográfica: Amazônica; Curso d’água:  Ribeirão Mariana; 
Ponto de Captação: 12°13’1,238”S e 55°15’24,308”W; Mo-
dalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finali-
dade: Irrigação por aspersão convencional por pivô central; 
Vazão da Captação (m³/s): 0,0826.

DEDETIZADORA ESTRELA LTDA. Torna público que re-
quere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Reno-
vação da Licença de Operação (LO), imunização e controle 
de pragas urbanas, Rua das Samambaias, n.º 105, Jardim 
Jacarandás, Sinop/MT. CNPJ: 04.865.652/0001-40. Não 
EIA/RIMA.

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

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

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

VENDAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 058/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustíveis para abastecimentos fora do município, para atender os 
veículos da frota municipal, nos municípios do Estado de Mato Grosso, 
dentre eles: Barra do Bugres, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região Central”, 
Várzea Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste, ficou FRACASSADA.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2020

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 03 de setembro de 2020.

Leandro Nery Varaschin

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO do julgamento da 
Tomada de Preços nº 005/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para execução de obra de pavimentação asfáltica em ruas do Jardim 
Vitória, jardim Pioneiros, Vila dos Trabalhadores, Vila Esperança, e no 
Cemitério Municipal na Cidade de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora 
do certame licitatório a empresa BR PAVING CONTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, no valor global de R$ 597.370,80 (quinhentos e 
noventa e sete mil, trezentos e setenta reais e oitenta centavos). 
Publique-se. Marcelândia/MT, 02 de setembro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve Incluir a fonte de recursos, passando a nova 
d o t a ç ã o  O r ç a m e n t a r i a  a  s e r : 
08.001.08.244.0021.20250.33.90.30.00.00.00 – (323) Material de 
Consumo. Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 – R$ 1.377,00. 
08.003.08.243.0021.20290.33.93.30.00.00.00 - (368) Material de 
Consumo. Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 – R$ 1.377,00. 
08.002.08.244.0051.2107.33.90.30.00.00.00 – (570). Materiais de 
Consumo: Fonte de Recursos: 0.1.29.074000 – R$ 3.000,00), conforme 
Indicação Contábil D.C. 031/2020-0044/2020, constante no Contrato 
Administrativo nº 071/2020, que tem como o objeto o seguinte: Aquisição 
de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e 
equipamentos de diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. 
CONTRATADA: COMÉRCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. DATA 
ASSINATURA: 18/08/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2020

DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve INCLUIR a nova dotação orçamentaria: 
(08.002.08.244.0051.2107.44.90.52.00.00.00 – (575) Equipamentos e 
Materiais Permanentes: Fonte de Recursos: 0.1.29.074000) conforme 
Indicação Contábil D.C. 011/2020-0045/2020, no processo que tem como 
objeto o seguinte: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município de Marcelândia-MT o município de 
Marcelândia/MT. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETÁRIA SOLICITANTE: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA 
E CULTURA. DATA ASSINATURA: 17/08/2020.

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve ALTERAR a fonte de recursos, passando a nova 
d o t a ç ã o  o r ç a m e n t a r i a  a  s e r : 
(05.001.15.451.0012.11470.44.90.51.91.00.00.0.1.24.000000 – (95) 
Obras e Instalações. Fonte de Recursos: 0.1.33.000000 – R$ 
5.100.000,00) conforme Indicação Contábil D.C. 0032/2020-1, no 
processo que tem como objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de implantação e pavimentação 
asfáltica na Rodovia MT-320/130 conforme Termo de Convênio Nº 
0208/2020/SINFRA na cidade de Marcelândia/MT. (trecho de 5 km, entre 
a rotatória do entroncamento de acesso à Av Colonizador José Bianchini 
e o Rio Manitsauá–Missu). CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. DATA ASSINATURA: 01/09/2020.

AO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO
AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020
OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve Incluir a fonte de recursos, passando a nova 
d o t a ç ã o  O r ç a m e n t a r i a  a  s e r : 
08.001.08.244.0021.20250.33.90.30.00.00.00 – (323) Material de 
Consumo. Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 – R$ 1.377,00. 
08.003.08.243.0021.20290.33.93.30.00.00.00 - (368) Material de 
Consumo. Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 – R$ 1.377,00. 
08.002.08.244.0051.2107.33.90.30.00.00.00 – (570). Materiais de 
Consumo: Fonte de Recursos: 0.1.29.074000 – R$ 3.000,00), conforme 
Indicação Contábil D.C. 031/2020-0044/2020, constante no Pregão 
Eletrônico nº 018/2020, que tem como o objeto o seguinte: Aquisição de 
combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e 
equipamentos de diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA 
SOLICITANTE: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA. DATA 
ASSINATURA: 17/08/2020.

AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE
DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve INCLUIR a nova dotação orçamentaria: 
(06.002.10.122.0013.2106.44.90.52.00.00.00 – (562) Equipamentos e 
Materiais permanentes: Fonte de Recursos: 0.1.46.074000) conforme 
Indicação Contábil D.C. 033/2020-1, no processo que tem como objeto o 
seguinte: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretária Municipal de Saúde, no município de 
Marcelândia/MT. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETÁRIA SOLICITANTE: SAÚDE E SANEAMENTO. DATA 
ASSINATURA: 17/08/2020.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 033/2019

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve Alterar a dotação Orçamentaria constante no 
Contrato Administrativo nº 033/2019, que tem como o objeto o seguinte: 
Contratação de empresa especializada para execução da obra de 
Reforma do telhado do Anfiteatro Municipal. CONTRATADA: JJ 
CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. DATA ASSINATURA: 26/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação e pavimentação 
asfáltica na Rodovia MT-320/130 conforme Termo de Convênio Nº 0208/2020/SINFRA na cidade de 
Marcelândia/MT. (trecho de 5 km, entre a rotatória do entroncamento de acesso à Av Colonizador José Bianchini e 
o Rio Manitsauá–Missu), Conforme Planilhas Orçamentárias e Projetos e plantas da Concorrência Pública n° 
001/2020. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 4.026.442,06 (quatro milhões, vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e 
dois reais e seis centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 02/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 110/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 109/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 108/2020

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 030/2020. CONTRATADA: ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. 
VALOR: R$ 132,13 (cento e trinta e dois reais e treze centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA 
ASSINATURA: 02/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 031/2020. CONTRATADA: TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: MEIO AMBIENTE. VALOR: R$ 902,21 
(novecentos e dois reais e vinte e um centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA ASSINATURA: 
01/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 097/2020

OBJETO: aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 026/2020. CONTRATADA: TURINI E TURINI LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 1.080,94 (um mil, oitenta reais 
e noventa e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/09/2020. DATA ASSINATURA: 17/08/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 099/2020

PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA ASSINATURA: 20/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 101/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 096/2020

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 028/2020. CONTRATADA: F E CRISTOVÃO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 1.604,65 (um mil, seiscentos e 
quatro reais e sessenta e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/09/2020. DATA ASSINATURA: 19/08/2020.

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 013/2020. 
CONTRATADA:  LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO / 
EDUCAÇÃO. VALOR: R$ 7.535,00 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
05/10/2020. DATA ASSINATURA: 20/08/2020.

OBJETO: aquisição de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 011/2020 e Ata de Registro de Preços nº 020/2020. 
CONTRATADA: OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 9.582,10 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
dez centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/09/2020. DATA ASSINATURA: 17/08/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento de acesso à internet através de Link 
Dedicado, com transmissão através de fibra Óptica e rádio para atender as necessidades de diversas Secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Presencial nº 006/2020 e Ata de Registro de Preços nº 
008/2020. CONTRATADA: W P MOHAMAD KASSAB – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO. VALOR: R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 19/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 014/2020. 
CONTRATADA: OLMIR IORIS E CIA LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais)

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 010/2020. 
CONTRATADA: ELLWANGER E CIA LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO / EDUCAÇÃO / ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR: R$ 1.864,00 (um 
mil, oitocentos e sessenta e quatro reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA ASSINATURA: 20/08/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 102/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 095/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 093/2020

OBJETO: Aquisição de madeira serrada para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT, conforme Pregão Presencial nº 001/2020 e Ata de Registro de Preços nº 005/2020. 
CONTRATADA: W.O. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS 
URBANOS. VALOR: R$ 35.213,67 (trinta e cinco mil, duzentos e treze reais e sessenta e sete centavos). PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 10/10/2020. DATA ASSINATURA: 17/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 094/2020

OBJETO: Aquisição de tintas e materiais para pintura para serem utilizados na manutenção de prédios da 
administração Pública Municipal de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 023/2020. CONTRATADA:  MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
FERRAMENTAS E EPI'S LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: 
SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/09/2020. DATA ASSINATURA: 17/08/2020.

OBJETO: aquisição de grama Esmeralda (zoysia japônica) para atender a demanda das Secretarias Municipais 
de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 009/2020 e Ata de Registro de Preços nº 019/2020. 
CONTRATADA: GRAMEIRA SINOP LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS / SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
9.437,50 (nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/09/2020. 
DATA ASSINATURA: 17/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 012/2020. 
CONTRATADA: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA ASSINATURA: 20/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 103/2020

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 009/2020. 
CONTRATADA:  POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO / EDUCAÇÃO. VALOR: R$ 10.518,00 (dez 
mil, quinhentos e dezoito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA ASSINATURA: 20/08/2020.

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 011/2020. 
CONTRATADA:  LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
5.368,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/10/2020. DATA ASSINATURA: 
20/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 105/2020
OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 030/2020. CONTRATADA: ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. 
VALOR: R$ 3.696,05 (três mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
25/09/2020. DATA ASSINATURA: 20/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 106/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de conserto, montagem e vulcanização de pneus da 
frota de veículos e máquinas de diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 014/2020 e Ata de Registro de Preços nº 037/2020. CONTRATADA: TIAGO CLAUDINO DA SILVA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS 
URBANOS / SAÚDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA / AGRICULTURA. 
VALOR: R$ 2.029,44 (dois mil, vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
05/10/2020. DATA ASSINATURA: 26/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 107/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento e montagem de Playground infantil seguindo 
as normas da ABNT 16071/2012, a ser instalado na Creche Municipal Lar Menino Jesus na cidade de 
Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 020/2020. CONTRATADA: ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO. VALOR: R$ 
49.049,00 (quarenta e nove mil e quarenta e nove reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/11/2020
DATA ASSINATURA: 28/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos de LED e cabo flexível - Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 18 de setembro de 2020. HORÁRIO: 09h00min LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
de instalação de vidros, espelhos, cortinas, películas de proteção, gesso, 
divisórias de eucatex e estofamento e aquisição de acessórios para 
manutenção de portas e janelas. Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 18 de setembro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  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, 03 de setembro de 2020.

Nova Mutum – MT, 03 de setembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de impressora 
e suprimentos diversos para as impressoras das Secretarias Municipais. - 
Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por ITEM - Data de 
abertura: 18 de setembro de 2020. Horário: 09h10min – local: 
www.bl l .org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 03 de setembro de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2020

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 3 de Setembro 
de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto a contratação de 
empresa para execução de drenagem para transposição de talvegues – 
bueiros duplos celular de concreto corpo 2,00x2,00m, córrego ferradura e 
córrego amola faca. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 826151, 
NEIDEMAR FELIX DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
00.087.218/0001-25 no valor de R$ 88.611,71. Não houve manifestação 
para a interposição de recurso. Nova Mutum - MT, 3 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 2 de Setembro 2020, com 
início às 09:00HS, tendo como objeto a aquisição de serviços de parte 
elétrica com fornecimento de peças para manutenção de veículos e 
máquinas da secretaria municipal de infraestrutura e obras. Das quais 
foram vencedoras as empresas: Lote 002 - Itens 826488, 826573, 
RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME inscrita no CNPJ 
sob o número 70.424.452/0001-86 no valor de 2,20%; Lote 001 - Itens 
826485, 826489, JONATAM WUILIAM MOCELIN & CIA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 21.098.079/0001-05 no valor de 3,00%. Não houve 
manifestação para a interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 3 de Setembro de 2020.

DA TOMADA DE PREÇO N° 023/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Cidadania e 
Assistência Social e seus Programas Sociais - Tipo: Aberto e Fechado 
Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 17 de setembro de 
2020. Horário: 09h10min - local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020

Nova Mutum – MT, 01 de setembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 17/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE.' CONFORME A SEGUIR BORGES 
& DURIGON LTDA CNPJ/CPF Nº 01.140.699/0001-58 ITENS 
VENCEDORA - 841251 - R$98.000,00, - 841249 - R$49.900,00, VALOR 
TOTAL R$ R$147.900,00 APROCAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E 
MOTORES LTDA CNPJ/CPF Nº 36.626.077/0001-19 ITENS 
VENCEDORA - 841245 - R$25.899,00, VALOR TOTAL R$ R$25.899,00 
COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI  CNPJ/CPF Nº 
28.527.733/0001-06 ITENS VENCEDORA - 841247 - R$15.890,00, 
VALOR TOTAL R$ R$15.890,00 VALOR TOTAL GERAL R$189.689,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros
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E. Ribeiro, Arrasca, Gerson e BH:
alvos de árabes e de portugueses
DA REPORTAGEM

Um mercado diferen-
te, e o Flamengo está tendo 
que demonstrar jogo de cin-
tura para se defender após 
um ano e meio de voracida-
de para construção do time 
campeão brasileiro e da Li-
bertadores.

Desde a saída de Jor-
ge Jesus, é extensa a lista de 
jogadores do clube que re-
ceberam sondagens ou pro-
postas oficiais do exterior. 
Rafinha não deu para evitar, 
mas Everton Ribeiro, Arras-
caeta, Vitinho, Bruno Hen-
rique e Gérson o Flamengo 
está segurando “na unha”, 
como disse um dirigente. O 
problema é que os interessa-
dos são insistentes.

A primeira recusa não 
satisfez o Al Nasr, dos Emi-
rados Árabes Unidos, que 
prepara uma nova investida 
para tirar Éverton Ribeiro 
do Flamengo. A estratégia do 
clube do Oriente Médio é se-
duzir o camisa 7 e convencê-
-lo de que retornar a Dubai 
é o melhor para sua carreira 
no momento.

Ribeiro já passou pelo 
país, quando defendeu o Al-
-Ahli e foi campeão nacional 
em 2016. Novas conversas 
entre as partes estão pro-
gramadas para os próximos 
dias na busca por um cami-
nho que flexibilize o meia e, 

principalmente, o Flamengo.
Da Arábia Saudita tam-

bém veio oferta recusada por 
Ribeiro e uma também por 
Arrascaeta. Em busca de um 
meia, um outro Al Nasr, de 
Riad, tentou o empréstimo 
por uma temporada no valor 
de 2,5 milhões de dólares. O 
acordo previa gatilhos para o 
pagamento de mais 10,5 mi-
lhões de dólares ao término 
de um ano para compra de-
finitiva.

O montante total seria 
de 13 milhões de dólares, 
quase R$ 70 milhões, mas 
os dirigentes rubro-negros 
prontamente rechaçaram até 
mesmo a possibilidade de 
sentar para conversar. Com 
o time oscilando no Brasi-
leirão e a perda de Rafinha, 
Marcos Braz e Bruno Spin-
del têm noção do impacto 
negativo da saída de novos 
titulares e jogam duro.

Outro jogador assedia-
do após a saída do Mister foi 
Vitinho. O Al Fateh, também 
da Arábia Saudita, acenou 
com uma oferta de 5 milhões 
de dólares (R$ 27 mi) há cer-
ca de um mês, que foi pron-
tamente recusada.

Paralelamente aos pe-
trodólares do Oriente Mé-
dio, o Flamengo administra 
de maneira educada o desejo 
do Benfica em contar com 
Bruno Henrique e Gérson. 

Os telefones de Braz 

Foto: André durão

Everton Ribeiro foi capitão dos últimos títulos do Flamengo

FLAMENGO | Al Nasr não desiste de capitão da Libertadores; portugueses ‘namoram’ atletas

SELEÇÃO BRASILEIRA

Estrelas do futebol feminino mundial 
celebram igualdade de pagamento

Aline Pellegrino e Duda Luizelli são apresentadas

DA REPORTAGEM

A igualdade de paga-
mentos alcançada pela se-
leção brasileira feminina 
foi celebrada por gran-
des nomes da modalidade 
em todo o mundo. Após o 
anúncio da CBF, de que as 
jogadoras do Brasil terão 
premiações e diárias equi-
valentes ao time masculi-
no, a notícia ganhou reper-
cussão internacional entre 
jogadoras e apoiadores da 
modalidade.

“O Brasil está se me-
xendo, grande respeito por 
elas”, comentou no Twit-
ter a defensora do Chelsea 
Magdalena Eriksson, vice-
-campeã olímpica nos Jo-
gos Rio-2016 com a Suécia, 
na época dirigida pela atu-
al treinadora do Brasil, Pia 
Sundhage, e terceira colo-
cada na Copa de 2019. 

Também no Twitter, a 
atacante canadense Chris-
tine Sinclair, do Portland 
Thorns, elogiou a novi-
dade, ao retuitar uma re-
portagem da BBC sobre o 
anúncio da CBF.  “Amo ver 
isso”, comentou a jogadora 
de 37 anos, dona do recorde 
de gols por uma só seleção, 
entre homens e mulheres, 
com 186 marcados defen-
dendo o Canadá. 

Tetracampeã mundial e 
olímpica, a seleção femini-
na dos Estados Unidos luta 
contra a US Soccer, a fede-
ração de futebol do país, 
para conseguir pagamentos 
equivalentes aos destinados 
à seleção masculina. 

A demanda por paga-
mentos e condições de tra-
balho iguais entre homens 
e mulheres no futebol foi a 
principal bandeira levanta-
da na Copa do Mundo Fe-

minina da França, em 2019. 
Segundo a agência de 

notícias AFP, o Brasil é ape-
nas o quarto país a igualar 

pagamentos das seleções 
feminina e masculina, após 
Austrália, Nova Zelândia e 
Noruega.

DA REPORTAGEM

Ele dominou, ajeitou e 
chutou. Logo no primeiro 
minuto de jogo, Salomon 
Kalou recebeu de Honda 
e obrigou Wilson a fazer 
a defesa em dois tempos. 
Aquela jogada fez os tor-
cedores pensarem que a 
tendência poderia ser os 
dois astros internacionais 
trocando passes e trazendo 
alegrias para os apreensi-
vos alvinegros. Mas não foi 
o que aconteceu no empate 
em 0 a 0 com o Coritiba.

O início foi animador, 
de fato. Kalou começou 
bem na etapa inicial. Mo-
vimentou-se, trocou de 
ponta com Luis Henrique 
e até voltava para marcar o 
lado direito da defesa junto 
com Kevin. A parceria com 
o lateral, inclusive, chegou 
a dar certo. Antes da parti-
da, a dupla conversava em 
campo para alinhar alguns 
detalhes. Foi com eles que 
surgiu a jogada que resul-
tou no gol corretamente 
anulado do Botafogo. O 
marfinense acionou o ca-
misa 2 na ponta direita, que 
cruzou. A bola chegou a 
Nazário, ele chutou, a zaga 
salvou e Luis Henrique, 
impedido, mandou para a 

BOTAFOGO

Kalou estreia bem, mas 
cai junto com todo o time 
no segundo tempo

rede. Após esse lance, ainda 
eram apenas sete minutos 
de jogo. Apesar de o Cori-
tiba ter ameaçado com um 
chute de Sassá, o Botafogo 
era superior em campo. Al-
guns minutos depois, Ka-
lou fez outra boa jogada e 
serviu Bruno Nazário, mas 
o meia não conseguiu abrir 
o placar. Parecia que o gol 
era questão de tempo.

Chegou o segundo tem-
po, e o camisa 9 teve a 
chance de balançar as redes 
logo no primeiro minuto 
com uma cabeçada torta 
que não passou nem perto 
do gol. Dali em diante, o 
Botafogo foi um time apá-
tico, que voltava a apresen-
tar os problemas de criação 
de jogadas. Kalou caiu jun-
to com o time e ficou um 
pouco sumido no segundo 
tempo apesar de um chute 
para fora. Porém, o primei-
ro tempo do marfinense 
mostrou que mesmo os 35 
anos não o fizeram perder 
a qualidade. Ele não é mais 
jogador de dar um pique na 
hora de puxar o contra-ata-
que como Luis Henrique, 
e nem foi contratado para 
isso, mas eleva o potencial 
do ataque alvinegro. A ver 
como as próximas rodadas 
se desenham.

LÍDER

Cuiabá é o único invicto na Série B

Cuiabá segurou empate com o Bota-SP fora de casa 
Kalou e Honda fizeram uma boa parceria logo

no primeiro lance do jogo

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O empate em 1 a 1 com 
o Botafogo-SP, fora de casa, 
na última terça (1º), garantiu 
um pontinho precioso para 
que o Cuiabá permanecesse 
pela segunda rodada conse-
cutiva como líder da Série B 
do Campeonato Brasileiro. 
Entretanto, já vê na sua cola, 
com os mesmos 14 pontos, 
Paraná e América-MG, que 
têm saldo de gols inferior 
(5, 4 e 3, respectivamente), e 
possuem um jogo a menos – 
a partida contra o CSA/AL foi 
adiada em função de os joga-
dores da equipe alagoana te-
rem sido identificados com o 
novo coronavírus. Com uma 
campanha de 4 vitórias e 2 
empates, o Dourado é a úni-
ca equipe invicta até agora na 
Segundona. Agora, o próxi-
mo desafio também é longe 
de casa. Na 8ª rodada da Sé-
rie B, a equipe visita o Vitó-
ria, no Barradão, no sábado 
(5), às 15h30. No dia anterior, 
o Paraná encara o Figueiren-
se fora e pode assumir a li-
derança momentaneamente. 
Inclusive, os catarinenses são 
os próximos adversários do 
Cuiabá na Arena Pantanal, 
no dia 8 de setembro.

Foto: divulgAção

Foto: André durão

Foto: reprodução

e Spindel tocaram mais de 
uma dezena de vezes com o 
DDI +351 em busca das con-
dições para negócio, mas a 
resposta sempre foi em tom 
amistoso de que não há con-
versa.

E não são somente os 
medalhões que foram pro-
curados no Ninho do Uru-
bu. A garotada também foi 
alvo, e o Flamengo tocou a 
situação de outra maneira. 
Nomes como Lucas Silva, 
Matheus Dantas, Hugo Mou-
ra e Vinícius Souza seguem a 
carreira com outras camisas.

Já o goleiro Hugo Sou-
za, com passagens pelas se-
leções de base, teve uma 
proposta de empréstimo do 
Boavista, de Portugal, recu-
sada. 

Até Yuri César, que está 
emprestado ao Fortaleza, foi 
procurado mais de uma vez 
pelo Valladolid, da Espanha. 
Os valores não agradaram, e 
o Flamengo o monitora com 
a certeza de que será útil na 
volta ao Ninho.

Por fim, Matheuzinho, 
mesmo sem tantas oportu-
nidades, está sendo avaliado. 

O Athletico-PR buscou 
informações sobre o lateral-
-direito, mas não fez propos-
ta. 

O comprador Flamen-
go está tendo a oportunida-
de de ser vendedor. Mas não 
curtiu muito a experiência.
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DA REPORTAGEM

Olhar Direto

As queimadas no Panta-
nal assustam o mundo pelos 
estragos causados no meio 
ambiente. Dentre os prejuí-
zos está o risco à fauna, que 
é muito diversa no bioma, 
e está ameaçada. Pensan-
do em ajudar os animais do 
local, diversos veterinários 
realizam trabalho voluntá-
rio junto à força tarefa que 
foi criada. Para continuar os 
atendimentos, no entanto, 
eles precisam de doações, 
tanto em dinheiro quanto 
em medicamentos e insu-
mos. Milhares de animais 
silvestres, como serpentes, 
lagartos, jabutis, jacarés, ta-
manduás, macacos e outros 
já foram encontrados carbo-
nizados, ou com partes do 
corpo queimadas. Segundo 
os integrantes da força tare-
fa, “as antas, por exemplo, 
chamadas de “jardineiras 
da floresta” por serem um 
importante dispersor de se-
mentes nos ecossistemas 
onde habitam, são animais 
lentos e têm muita dificul-
dade em conseguir escapar 
das chamas”. Animais mais 
rápidos, como as onças-pin-
tadas, até conseguem fugir 
com mais facilidade, mas 
ficam com as patas queima-
das, inalam fumaça e têm 
todo o seu habitat destruído, 
não achando mais alimenta-
ção ou dormitório. A força-
-tarefa que ajuda a cuidar 
destes animais resgatados é 
coordenada pelo Comitê do 
Fogo (órgão colegiado que 
reúne diversas instituições 
de governo, terceiro setor 
e iniciativa privada). Eles 

construíram um Posto de 
Atendimento Emergencial 
a Animais Silvestres (PAEAS 
Pantanal), e precisam de me-
dicamentos, equipamentos 
de resgate e uso veterinário, 
veículos para resgate, e ali-
mentação dos animais em 
reabilitação.

Para arrecadar fundos, as 
Organizações Não Governa-
mentais ‘Ampara Animal’ e 
‘Ampara Silvestre’ criaram 
a campanha ‘Pantanal em 
Chamas’. É possível doar 
pelo site da VAQUINHA VIR-
TUAL ou entrar em contato 
direto com a PAEAS pelo (65) 
98118-3940.

A ‘Ampara Animal’ nas-
ceu em 2010, pelas mãos de 
Juliana Camargo e Marcele 
Becker. Em 2015 se tornou 
a instituição que mais ajuda 
animais no país, ao se tor-
nar uma “ONG mãe” que 
ampara mais de 450 abrigos 
cadastrados em nível na-
cional. Em 2016, uma nova 
frente da entidade foi cria-
da, a AMPARA Silvestre, com 
foco em conservação ao re-
abilitar animais que possam 
ser devolvidos à natureza e 
também oferecer bem-estar 
aos animais condenados ao 
cativeiro.

VOLUNTARIADO
Médicos veterinários com 

especialização em animais 
silvestres e experiência de 
atuação/resgate em situa-
ções adversas que quiserem 
trabalhar de forma volun-
tária no projeto devem en-
trar em contato pelo e-mail 
contato@amparanimal.org.
br e colocando ‘assunto’: VO-
LUNTARIADO NO PANTA-
NAL.
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Onça-pintada resgatada com as patas queimadas 

Infraestrutura e logística de aeroportos, balsas, hidrovias e 
ferrovias 

ONG pede doações para socorrer
animais atingidos por incêndios
FOGO | Diversos veterinários realizam trabalho voluntário junto à força-tarefa que foi criada

TRANSPORTE

Sinfra disponibiliza 
informações sobre 
infraestrutura de modais
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).

SINOP

Homem joga carro contra a própria
casa e fratura o braço da esposa
SÓ NOTÍCIAS

Um homem foi preso 
na noite de quarta (2) acusa-
do de violência doméstica, 
em Sinop. 

De acordo com o relato 
repassado à Polícia Militar, o 
acusado discutiu com a es-
posa e, enfurecido, jogou o 
carro contra a própria casa, 
no Jardim das Palmeiras. A 

mulher acabou tendo um 
dos braços fraturados.

“Eu falei que estava 
com fome, fui pegar o ma-
mão para comer e ela che-
gou me ‘desaforando’. Xin-
gando, falando um monte 
de coisa. Mas, tudo bem. Se 
arrependimento matasse, 
mas ‘tá’ bom, é isso mesmo”, 
disse o acusado, que chorou 
ao chegar na delegacia mu-

LEVANTAMENTO

5 abortos legais foram feitos
no 1º semestre deste ano em MT
DA REPORTAGEM

Entre janeiro e junho 
deste ano, foram realiza-
dos cinco abortos legais 
em Mato Grosso, confor-
me levantamento feito com 
dados do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O número 
deixa MT entre os 12 esta-
dos que fizeram menos de 
dez abortos legais no 1º se-
mestre. Em contrapartida, 
foram registrados 205 es-
tupros no mesmo período 
em MT.

A lei 12.845, de 2013, 
regulamentou o atendi-
mento obrigatório e inte-
gral a pessoas em situação 
de violência sexual e con-
cedeu todos os meios à ges-
tante para interrupção da 
gravidez em decorrência 
de estupro. Pelo texto, não 
é necessário que a mulher 
apresente boletim de ocor-
rência, nem que faça exame 
de corpo de delito.

Na última sexta (28), o 
Ministério da Saúde publi-
cou uma portaria que obri-
ga médicos a avisar polícia 
sobre pedidos de aborto 
legal por estupro. O docu-
mento inclui oferta para 
que a gestante veja imagens 
do feto, em ultrassonogra-
fia, e submete a vítima a 
um extenso questionário 
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Aborto inseguro: ilustração mostra mulher encolhida no chão com dor 

sobre o estupro, inclusive 
com questões a respeito do 
agressor.

Senado e Câmara têm 

projetos com o objetivo de 
tornar a portaria sem efei-
to. Parlamentares contrá-
rios à medida do Ministério 

da Saúde também cogitam 
levar ao Supremo Tribunal 
Federal um pedido para 
que a portaria seja barrada.

nicipal.
De acordo com o cabo 

Leandro, o homem perma-
neceu na residência até a 
chegada da Polícia Militar. 
“Chegamos no local, estavam 
a vítima, o cunhado dela e o 
marido dela. O marido dela 
se apresentou e pediu para 
ser algemado. 

Disse que chegou em 
casa e começou a consumir 

um mamão. Aí a mulher 
chegou, começou a brigar 
porque ele estava consu-
mindo o mamão. Ele se en-
raiveceu, pegou o veículo e 
jogou contra a parede da sala 
da casa”.

Ainda segundo o poli-
cial, a mulher tentou prote-
ger os filhos, que estavam na 
residência, quando acabou 
sendo atingida por uma viga.
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*TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA

A história de Sinop está 
estreitamente vinculada à 
existência da BR-163. Pode-
-se até dizer que, sem essa 
rodovia, a cidade não te-
ria nem de perto a mesma 
proporção dos dias atuais. 
A maior parte da força eco-
nômica do município está 
empregada no comércio e 
no setor de serviços, e esses 
expandiram-se por Sinop 
estar localizada no maior 
corredor viário do norte de 
Mato Grosso, com ligação 
ao sul do Pará até o porto 
de Miritituba, na direção 
norte, e à capital do Esta-
do, no rumo sul. Nos seto-
res de comércio e serviços 
regional, Sinop concentra 
empresas e órgãos públi-
cos (universidades, Polícia 
Federal, transportadoras, 
empresas aéreas, especiali-
dades médicas) que não são 
encontrados em outras ci-
dades polos, e, no processo 
da cidade servir as outras 
vizinhas, acaba drenando 
parte dos capitais para si, e 
assim, reafirma, portanto, 
sua hegemonia.

A rodovia que conecta 
Sinop à capital Cuiabá foi 
uma obra planejada pelos 
militares. A pressa em via-
bilizar a colonização das 
terras do norte do Estado, 

ANIVERSÁRIO DE SINOP | A rodovia que conecta Sinop à capital Cuiabá foi uma obra planejada pelos militares
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Presidente Figueiredo em inauguração em Sinop 

seguindo os planos do Pro-
grama de Integração Na-
cional/PIN, fez com que o 
9º Batalhão de Engenharia 
e Construção/BEC fosse 
transferido do Rio Grande 
do Sul para Cuiabá, para a 
construção da rodovia.

O Trecho da BR-163 
Cuiabá-Santarém foi cons-
truído entre 1971 e 1976. As 
obras se iniciaram a partir 
do Posto Gil, pois esse era 
o então limite da rodovia. 
A obra executada pelo 9º 
BEC contou com a contra-
tação de civis para acelerar 
a construção.

Mais ao norte do Esta-
do, os primeiros trabalhos 
iniciaram-se com a topo-
grafia, a demarcação do 
traçado da rodovia. Foram 
criadas cinco frentes de to-
pografia, sendo duas delas 
perto de Sinop, das quais 
utilizaram-se dos afluentes 
do rio Teles Pires, os rios 
Caiabi e Renato. Às mar-
gens desses rios também 
foram construídos cam-
pos de pouso, ou melhor, 
o campo do rio Renato foi 
recuperado, pois havia sido 
aberto 10 anos antes pelo 
exército (VELLOSO, 2016). 
Portanto, isso é um indício 
da presença dos “brancos”, 
nas terras do norte do Es-
tado, cerca de 10 anos antes 
do início da colonização.

A infraestrutura de uma 
cidade rumo ao progresso

Antes da BR 163, a via 
terrestre mais ao norte de 
Mato Grosso era a estrada 
Rio Novo, construída na 
década de 1960, que tam-
bém se iniciava na altura 
do Posto Gil até a fazenda 
Ubiratã, situada ao sul do 
atual município de Vera.

Finalizada a construção, 
os transeuntes da BR-163 
sofreram por quase 10 anos 
com os buracos e atoleiros 
que surgiam durante o pe-
ríodo das chuvas, dificul-
tando a exportação de pro-
dutos e o deslocamento de 
pessoas. Por isso, no fim do 
governo militar, foi reali-
zado o asfaltamento da ro-
dovia, do trecho Cuiabá a 
Sinop, e, em 1984, o presi-
dente João Figueiredo veio 
até Sinop para a inaugura-
ção do asfalto e também do 
novo aeroporto. 

No entanto, testemu-
nhas afirmam que, quan-
do o presidente esteve 
na cidade, para a referida 
inauguração, o asfalto não 
estava concluído; teria sido 
então mais uma inaugura-
ção simbólica. Contudo, a 
rodovia foi logo asfaltada, 
cujo limite eram as insta-
lações da Sinop Agroquí-
mica.

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


