
CONFRESA

Famílias
receberão
cestas
básicas e
cobertores

Fortalecendo as ações 
sociais realizadas para beneficiar 
moradores carentes de Confre-
sa, o Governo do Estado doou 
mil cestas básicas da campanha 
“Vem Ser Mais Solidário- MT 
unido contra o coronavírus” e 
cobertores do programa “Acon-
chego”.
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As investigações realizadas pela Polícia Civil indicam que houve um esquema para fraudar licitações da pasta de Educação da prefeitura de Cuiabá 
no valor de R$ 2 milhões. Os indícios apontam para um suposto esquema envolvendo o procurador-geral da prefeitura de Cuiabá, Marcus Brito e o 
ex-secretário de Educação, Alex Vieira Passos.                   Página -4

OPERAÇÃO OVERLAP

Investigações apontam fraude de 
R$ 2 mi em licitações em Cuiabá

HERBICIDA

Exposição
online
sobre as
queimadas
Os artistas Caio Ribeiro e 
Henrique Santian lançam 
segunda-feira a exposição 
“Atenção A Tensão”, projeto 
realizado com apoio da Coor-
denação de Cultura e Vivên-
cia da UFMT e que traz as 
queimadas em Mato Grosso 
como tema. A mostra é fruto 
de uma imersão que come-
çou ainda em 2019.     Página  -7

O uso do Paraquat, principal herbicida usado na agricultura brasileira, pode estar proibido. 
Segundo a regra atual, a partir do dia 22 de setembro a aplicação e a venda do produto não serão 
mais permitidas.                               Página -4
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Após quase um ano de adiamentos, finalmente o 
governo federal encaminhou ao Congresso sua propos-
ta de reforma administrativa. A hesitação corporativista 
do presidente Jair Bolsonaro sempre será um risco, mas 
foi dado um passo concreto na essencial tarefa de mo-
dernizar o serviço público.

O desafio é urgente, não só por conta do inchaço 
da máquina, que consome 13% do PIB com salários e 
aposentadorias no agregado dos Três Poderes, em todos 
os níveis de governo —algo muito acima da referência 
internacional. O dispêndio é elevado sobretudo no go-
verno federal, que paga salários 67%, em média, acima 
do setor privado para funções equivalentes.

O ponto chave da modernização é extrair do go-
verno mais produtividade, cuja aceleração faz-se fun-
damental para o avanço civilizatório e o crescimento 
econômico. Como esperado, contudo, Bolsonaro fatiou 
a reforma e repetiu que ela não atingirá os atuais ser-
vidores. Arrisca assim jogar para as calendas qualquer 
mudança que enfrente as poderosas corporações.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) não 
lida com temas como remuneração inicial, redução no 
número de carreiras, formato da avaliação de desempe-
nho e reestruturações de cargos, cuja regulamentação 
seria remetida para legislação complementar.

Mesmo assim, há avanços no texto, com princípios 
estabelecidos para a modernização. Uma das principais 
mudanças é a reformulação nos cargos públicos para os 
entrantes, que poderá abrir espaço para reduzir a am-
plitude da estabilidade.

Nesse ponto, a proposta deveria ser bem mais 
abrangente no sentido de diminuir as inúmeras carrei-
ras que poderão continuar mantendo esse benefício. Ele 
deveria permanecer, com critérios muito mais duros, 
apenas nas carreiras típicas de Estado. Mas há espaço 
para alguns impactos a curto prazo. A reforma proíbe 
penduricalhos e acaba com a progressão de carreira 
apenas por tempo de serviço.

Algumas dessas mudanças, em tese, podem valer 
para servidores atuais. Promoções automáticas adiante, 
por exemplo, não deveriam ser consideradas direito ad-
quirido, por exemplo.

Ao mirar mais o longo prazo, porém, a reforma 
não resolverá a situação crítica das contas públicas. Para 
isso, é urgente que o Executivo empenhe-se também 
na aprovação da chamada PEC Emergencial, que ins-
titui gatilhos previstos no teto de gastos do setor públi-
co, como redução temporária de jornada e salários de 
servidores, congelando ainda benefícios e promoções, 
quando as despesas ameaçarem estourar o Orçamento. 
Se a reforma administrativa tenta equacionar o futuro, é 
o curto prazo o que realmente ameaça o país.

Editorial

Um primeiro passo

Ranking dos Políticos - Facebook

ALTA PATENTE
O governador Mauro Mendes já esco-

lheu os quatro tenente-coronéis da PM que 
terão patente elevada para coronel. São 
eles o comandante da Diretoria da Agência 
Central de Inteligência (Daci), Fábio de Sou-
za Andrade; o comandante do 10º Batalhão 
de Cuiabá, César Augusto Camargo Roveri; 
o comandante do 8º Comando Regional de 
Juína, Fabio Luiz Bastos, e o ex-comandan-
te da Força Tática de Cuiabá, Antônio Ni-
valdo de Lara Filho, que atualmente está na 
Superintendência de Planejamento Opera-
cional e Estatística da corporação.

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!

EFEITO OVERLAP
O prefeito Emanuel Pinheiro nomeou 

como procuradora-geral do Município a 
servidora Juliette Caldas Migueis, que até 
então ocupava o posto de adjunta no órgão. 
Ela entra no lugar de Marcus Brito, que foi 
afastado do cargo por determinação da 
Justiça, após ser alvo da segunda fase da 
Operação Overlap, da Polícia Civil. A ope-
ração apura desvios ocorridos na Secreta-
ria de Educação de Cuiabá. Juliette atua há 
mais de 20 anos como procuradora muni-
cipal.

Crédito: Arquivo pessoal
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me espantou ele vir a público dar uma decla-
ração sem qualquer respaldo jurídico e sem 
qualquer base no inquérito. Estranha essa 
atitude

Nesse ponto, a proposta deveria ser bem mais 
abrangente no sentido de diminuir as inúmeras 
carreiras que poderão continuar mantendo esse 
benefício“ “

Me assustou ler entrevistas de um pro-
motor de justiça sobre “Caso Isabelle”. Quem 
representa o Ministério Público tem quer ter 
mais responsabilidade, ao invés de sair fazen-
do sentenças públicas, na tentativa de criar 
um clamor público desnecessário, em um caso 
tão triste e emblemático.

Analisando os depoimentos da jovem que 
acidentalmente atirou em sua amiga, verifi-
quei que ao contrário da fala do promotor, em 
nenhum momento a menor disse que arma 
disparou sozinha (sem ação dela).

Ela foi clara em depoimento, dizendo que 
pegou a arma, e quando estava tentando colo-
car no case (maleta), provavelmente teria acio-
nado o gatilho. Isso é o acidental, isso é culpa, 
está no âmbito culposo, sem vontade de aper-
tar o gatilho.

E como o promotor deve saber, pois estu-
dou, no âmbito da culpa existe negligencia 
(não fazer), imprudência (fazer) e a imperícia 
(faIta de técnica). Então, neste caso existem 
duas vertentes: ou CULPA ou DOLO.

E toda a investigação da polícia, ao que a 
imprensa tem noticiado recentemente, não há 
qualquer vestígio de dolo, todas as tentativas 
ventiladas do dolo (passional, amante, briga 
e outras), nenhuma se sustentaram. Ao que 
consta até o momento, nenhuma a autoridade 
policial achou qualquer vestígio, quaisquer in-
dícios sequer (depoimentos, pericias, buscas, 
filmagens e outras). Portanto, me espantou ele 
vir a público dar uma declaração sem qualquer 
respaldo jurídico e sem qualquer base no in-
quérito. Estranha essa atitude.

Ele tenta explicar que fez uma exclusão 
para chegar no seu convencimento, alegando 
que só seria culpa se ela estivesse brincando 

com a arma ou se ela não brincou com a arma 
(porque ela descarta), então é dolo? Então, se 
não é culpa, é doloso, simples assim? O dolo no 
crime em tela é subjetivo, é a vontade do autor 
do fato de ceifar a vida da vítima, é o animus 
necandi (vontade de matar).

O dolo no homicídio não pode surgir por 
mera exclusão como ele disse, não é culpa en-
tão é dolo! O homicídio doloso teria que ter um 
mínimo de indícios dessa vontade de matar no 
inquérito, e até agora ao que parece não há. As-
sim, a denúncia não se justifica pelo doloso.

E sobre as qualificadoras mencionadas, 
motivo fútil ou torpe, tem que ter um mínimo 
de prova da futilidade (seria um motivo insig-
nificante, desproporcional frente ao resultado 
produzido. Causa perplexidade. Por exemplo, 
matar um cozinheiro porque a comida estava 
ruim, uma briga de transito ou no futebol) e a 
torpeza (é uma interpretação analógica, uma 
fórmula para se buscar outros motivos tendo 
como exemplo a paga, recompensa, outros mo-
tivos desse gênero), então tais qualificados tem 
motivo sim, não tem nada disso de ser sem mo-
tivo, como ele disse.

A classe jurídica ficou abismada com as 
declarações do promotor. O homicídio doloso, 
como eu disse, tem que ter no mínimo indícios, 
teria que ter um mínimo de prova dessa vonta-
de de matar no inquérito. O promotor não soube 
explicar aonde estava está essa intenção.

Por fim, é de se lamentar que um promotor 
fale tanta coisa sem conhecimento, e lamentar 
ainda mais, que ele, mesmo sabendo que o fato 
está envolvendo menores, que, constitucional-
mente, é dever dele os proteger, ir até a impren-
sa falar tanta coisa desobedecendo o Estatuto 
da Criança e Adolescente. Promotor, a socieda-
de espera justiça e não holofote.

JONATAS PEIXOTO É ADVOGADO CRIMINALISTA

MP tem que ter responsabilidade 
no “Caso Isabelle”

“Independência dependente”
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manipula-
ção, aos pen-
samentos de 
alguns que 
publicam e 
comparti-
lham o que 

bem querem e que isso é replicado por 
pessoas que simplesmente concordam 
ou acham interessante, sem qualquer 
tipo de verificação.

Estamos “presos”, e não estamos 
vivemos a nossa “independência” no 
que diz respeito à informação, e a úni-
ca corrente que nos aprisiona é nossa 
falta de vontade de mudar.

Até quando nos aprisionaremos 
na desinformação? Até quando vamos 
ignorar os recursos que nos cercam 
sem utilizar seu “poder” para buscar a 
verdade? Até quando gastaremos nos-
so tempo com redes sociais e memes, 
deixando de lado o potencial transfor-
mador que a tecnologia tem?

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Use os recursos que você tem em suas mãos para buscar 
novos horizontes, descobrir novas fontes de informação, com-
parar notícias, buscar, de fato, a verdade. Acreditar em tudo 
que recebe e se “informar” via redes sociais e comunicadores 
instantâneos só serve para formar pessoas “manipuláveis”.

CLIC 
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I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Como 
já estamos 
com os “pés” 
no feriado 
de sete de 
setembro, 
nada mais 
clichê do que falar sobre independên-
cia, não é mesmo? Pois é, mas hoje vou 
falar sobre nossa independência de-
pendente. Vixi, vamos falar sobre po-
lítica? De forma alguma. Vamos falar 
sobre o quanto dependemos de infor-
mações “prontas”, sejam elas reais ou 
não.

Vivemos em uma época onde a tec-
nologia deveria nos libertar, nos dar 
“asas”, nos fazer conhecer, com faci-
lidade, a verdade dos fatos, comparar 
fontes, enfim, buscar, por nossa conta, 
a liberdade, no que diz respeito à mani-
pulação de informações que, historica-
mente, nos cerca.

Estamos em pleno século 21, já um 
tanto “gasto”, diga-se de passagem, e 
tem muita, mas muita gente que acre-
dita em “furo de notícia” que recebe 
no “zap”, sem fonte, sem qualquer re-
ferência que indique algum fundo de 
verdade.

É impressionante saber que, com 
todos os recursos que temos, ainda 
estamos “presos” à desinformação, à 

JONATAS PEIXOTO

A casa da família da aposentada Deise Creuza, 64 anos, ficou 
destruída após um incêndio no dia 30 de agosto. Ela vive com o ma-
rido e cuida de cinco bisnetos com idades entre 3 e 10 anos. Quando 
percebeu o fogo, ela conseguiu retirar as crianças do local. A casa 
fica no Bairro Tijucal, em Cuiabá. Os vizinhos criaram uma vaqui-
nha online para arrecadar doações e reconstruir a casa. O objetivo 
é conseguir R$ 40 mil.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As investigações realizadas 
pela Polícia Civil indicam 
que houve um esquema para 
fraudar licitações da pasta 
de Educação da prefeitura 
de Cuiabá no valor de R$ 2 
milhões. 

Os indícios apontam para 
um suposto esquema envol-
vendo o procurador-geral 
da prefeitura de Cuiabá, 
Marcus Brito e o ex-secretá-
rio de Educação, Alex Vieira 
Passos. 

Brito chegou a ser alvo 
esta semana da segunda fase 
da Operação Overlap onde 
contra ele foi cumprido 
mandado de busca e apreen-
são tanto em sua residência 
como em seu gabinete. Na 
manhã de quinta-feira (03), 
por decisão judicial ele aca-
bou sendo afastado do car-
go. Já Passos foi demitido da 
Educação após a primeira 
fase do Operação ser defla-
grada em junho deste ano. 

O suposto envolvimento 
de ambos no esquema es-
taria relacionado a contra-
tação da empresa B.O Con-
ceição e Silva e Cia Ltda, de 
nome fantasia Ceteps, que 
presta serviços de cursos 
preparatórios para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). 

Mas segundo as investiga-

EM CUIABÁ | Empresa contratada para prestar cursos para o Enem teria ex-secretário como proprietário

Contrato firmado teria o valor de R$ 2 milhões 

ELEIÇÕES 2020

TSE estabelece 
teto de gastos 
para campanha

Justiça Eleitoral definiu padrão de gastos em campanha 

Disparos de mensagem ocorreu esta semana em Sinop 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Conforme determina-
ção do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), os candida-
tos à prefeitura de Cuiabá 
deverão respeitar o teto de 
gastos de R$ 10,2 milhões 
para a campanha de pri-
meiro turno, e caso tenha a 
necessidade de um segundo 
turno na capital do Estado, 
os gastos não poderão ultra-
passar os R$ 4,1 milhões na 
corrida final ao Alencastro. 
Para os candidatos a verea-
dor ficou estabelecido pelo 
TSE o valor de R$ 560,5 mil 
por candidato. 

Já em Várzea Gran-
de, segundo maior colégio 
eleitoral do estado, os can-
didatos ao Paço Municipal 
poderão gastar com suas 
campanhas o valor de R$ 2,8 
milhões, para os candidatos 
à Câmara Municipal o valor 
máximo estabelecido pela 
Justiça Eleitoral não pode ul-
trapassar os R$ 93,9 mil.

Em Rondonópolis o 
teto estabelecido na disputa 
ao Executivo é de R$ 2,9 mi-
lhões e os candidatos a vere-
ador, R$ 106,3 mil.

Outros cinco municí-
pios mato-grossenses tive-
ram o mesmo valor de teto 
para os gastos de campanha. 
Poderão gastar até R$ 1 mi-
lhão os candidatos à prefeito 
nas cidades de Sinop, Lucas 
do Rio Verde, Barra do Gar-
ças, Água Boa e Primavera do 
Leste.

Outros 74 municípios 
em Mato Grosso se encai-
xam no menor valor estabe-
lecido pela Justiça Eleitoral 
para todo o país que é de R$ 
123 mil. Os limites de gastos 
para as eleições deste ano ti-
veram como base os valores 
estipulados nas eleições mu-
niciais de 2016, com as devi-
das correções monetárias até 
julho de 2020.

Gastar recursos além 
dos limites estabelecidos 
sujeita os responsáveis ao 
pagamento de multa no va-
lor equivalente a 100% da 
quantia que exceder o limi-
te estabelecido. O infrator 
também pode responder por 
abuso do poder econômico, 
conforme previsto no artigo 
22 da Lei Complementar nº 
64/1990 (Lei de Inelegibili-
dades), sem prejuízo de ou-
tras sanções cabíveis.

Foto: Poder 360
reProdução Facebook

Investigações apontam esquema de 
secretários em fraude de R$ 2 mi

Foto: Marcello casal Jr/agência brasil

LICITAÇÕES

Senado aprova flexibilização 
durante pandemia

SINOP

Juarez Costa entra na justiça 
contra detratores do Whatsapp

Texto prevê também pagamento antecipado por parte da 
gestão pública 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Foi aprovado na noite 
de quinta-feira (03) no Sena-
do, a Medida Provisória que 
altera as regras para licitação 
durante o período de Estado 
de Calamidade Pública em 
virtude do covid-19 que tem 
previsão de término em 31 
de dezembro de 2020.

Com a decisão, a MP 
aumenta o número de casos 
de dispensa de licitação, per-
mitindo então que obras e 
serviços de engenharia com 
valor até R$ 100 mil ou ou-
tros serviços; compras ou 
alienações com valor até R$ 
50 mil não necessitem de 
processo licitatório para que 
se tenha uma agilidade na 
entrega do serviço.

O texto prevê também 
que seja realizado pagamen-
to antecipado por parte da 
gestão pública desde que seja 
indispensável para obter o 
bem ou assegurar a presta-
ção de serviço. Mas mesmo 
assim, essa antecipação pre-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Está semana vários mo-
radores de Sinop receberam 
no Whatsapp, disparos em 
massa contra o deputado fe-
deral e pré-candidato à pre-
feito de Sinop, Juarez Costa 
(MDB).

O título da mensagem 
disparado de diversos DDD’s 
do Brasil vinha com o título 
“Sinop vai aceitar esse can-
didato?” e mostra um vídeo 
com prints de vários veículos 
de comunicação do estado 
que envolvem Juarez diver-
sas denúncias e delações nos 
últimos anos.

Imediatamente o par-
lamentar entrou na Justiça 
com um pedido de investi-
gação para apurar os respon-
sáveis pelos disparos.

Em suas redes sociais, 
Juarez tratou do assunto e 
classificou os responsáveis 
pela mensagem como “cri-
minosos” e “Quadrilha do 
Whatsapp, traficantes da 

ções Brito teria contratado 
o serviço quando ocupou o 
cargo de secretário de Co-
municação da prefeitura de 
Cuiabá, mas de acordo com 
as autoridades policiais, essa 
contratação seria de compe-
tência da pasta da Educação 
e não da Comunicação.

Outro elemento que cha-
mou a atenção nas investi-
gações é que a empresa con-
tratada, Ceteps, tem como 
proprietário o próprio ex-
-secretário de Educação, 
Alex Vieira Passos, o que 
impediria a empresa de ser 
contratada pelo poder pú-
blico. 

“O motivo da contratação 
da empresa B.O. Conceição e 
Silva e Cia Ltda (Ceteps) não 
ter ocorrido na pasta Educa-
cional, vez que Alex Vieira 
Passos, tido como dono da 
empresa, já ocupava o cargo 
de Secretário Municipal de 
Educação e, possivelmente, 
a contratação realizada por 
órgão diverso, poderia fa-
zer com que tal fato passasse 
despercebido, tudo com um 
propósito de conferir ares 
de regularidade à contra-
tação”, consta em trecho da 
determinação da juíza Ana 
Cristina Mendes, da 7ª Vara 
Criminal de Cuiabá.

Ainda segundo as investi-
gações, a ligação de Brito e 
Passos vão além, ambos são 
sócios no escritório de ad-

cisa estar prevista no edital 
de contratação.

A relatora da MP no 
Senado, Soraia Thronicke 
(PSL-MS), argumentou que 
a não aprovação da MP po-
deria provocar o aumento 
na paralisação de obras pú-
blicas, já que a licitação por 
meio eletrônico seria o úni-
co meio possível. Além dis-
so, em sua opinião, o custo 
processual das licitações se-
ria aumentado. “Teremos de 
começar a partir do princí-
pio da boa fé. Sou uma das 
pessoas mais críticas em re-
lação à transparência. [Mas] 
será apenas neste período de 
pandemia”, disse ela.

VOTOS 
CONTRÁRIOS
Apesar da aprovação, 

alguns senadores entendem 
que a essa flexibilização fa-
cilita a possibilidade de cor-
rupção, já que o sistema de 
controle e isonomia na con-
tratação fica reduzido. Os 
casos de corrupção na pasta 
da Saúde no Distrito Fede-

mentira”.
“Os criminosos das 

redes sociais continuam 
achando que o povo de Si-
nop desconhece a verdade 
dos fatos. Bastou eu colocar 
meu nome à disposição do 
partido [MDB], para con-
correr à prefeitura de Sinop, 
com a liderança nas pesqui-
sas, voltaram a atacar a mi-
nha honra. Ataques feitos 
pela Quadrilha do Whatsa-
pp. Traficantes da mentira 
que propagam notícias fal-
sas de quatro anos atrás para 
tentarem me desacreditar”, 
diz trecho da mensagem em 
vídeo divulgada nas redes 
sociais.

A mensagem citada 
por Juarez “produzida” pe-
los seus desafetos aborda o 
caso da “Grampolândia” que, 
segundo as investigações te-
ria o envolvimento do ex-
-governador Pedro Taques, 
acusado de ter grampeado, 
com o apoio um coronel, um 
cabo e até um procurador do 
Ministério Público, inimigos 

Foto: divulgação

ral e no Rio de Janeiro fo-
ram citados como exemplo 
pelos parlamentares. Entre 
os opositores à Medida Pro-
visória estão os senadores 
estão Álvaro Dias (Pode-

mos-PR), Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) e Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Eles 
foram, no entanto, minoria 
entre os presentes na sessão 
virtual que aprovou a MP.

políticos do então candidato 
ao Governo de Mato Grosso 
pelo PDT.

“Já entreguei esse as-

sunto aos meus advogados 
e meus detratores terão de 
responder na justiça”, con-
cluiu Juarez.

vocacia Xambrim, Brito & 
Vieira Passos Advogados.

“No exercício da função de 
Secretário de Comunicação 
e Inovação do Município 
de Cuiabá, teria efetuado a 
contratação da empresa B.O. 
Conceição e Silva e Cia Ltda, 
sabendo que a propriedade 
de fato da empresa também 
seria de Alex Passos”, diz ou-
tro trecho da decisão.

LARANJAS
As investigações apontam 

ainda que a Ceteps está re-
gistrada em nome de Renan 
Rodrigo da Silva e Benedito 
Odário Conceição e Silva, 
mas que ambos estão sendo 
apontados como “laranjas”, 
para ocultar a verdadeira 
identidade do proprietário 
que seria Alex Passos.

“Com isso, em tese, viabi-
lizar a contratação da pessoa 
jurídica pelo ente público 
sem despertar qualquer sus-
peita de irregularidade. Des-
te modo, ao vislumbrarem 
a vinculação existente entre 
Marcus Antonio de Souza 
Brito e Alex Vieira Passos no 
escritório de advocacia, pas-
saram a averiguar a atuação 
de Marcus Brito na Admi-
nistração do Município de 
Cuiabá que se deu a partir 
de sua nomeação para o car-
go de Controlador-Geral do 
Município em 02.01.2017”, 
consta em trecho de decisão. 



Foto: Ilustração

SEGUNDO ESTUDO

Retomada econômica passa
pela questão ambiental

ÁGUA BOA

FICO estimula busca por terras
e áreas no Setor Industrial

Trabalho sobre o tema foi apresentado em seminário

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A retomada econômi-
ca do Brasil passa pela dis-
cussão da questão ambiental 
para permitir que o país seja 
mais resiliente diante de cri-
ses mundiais, como a atual 
da Covid-19. Essa foi uma das 
mensagens do seminário vir-
tual organizado pelo Institu-
to ClimaInfo, o Observatório 
do Clima e o GT Infraestru-
tura. Durante o encontro, foi 
apresentado o relatório com 
propostas para uma retoma-
da verde e inclusiva no país 
em resposta à crise econômi-
ca provocada pela pandemia 
e pela crise climática.

O trabalho analisou oito 
setores chaves, entre eles, o 
de energia solar, mobilidade, 
saneamento e resíduo sóli-
dos, identificados com opor-
tunidades de, no curto prazo, 
gerar empregos, incentivar 

DA REPORTAGEM

Os negócios imobi-
liários tiveram aumento 
na procura nas últimas 
semanas em Água Boa. O 
comentário foi feito pelo 
corretor de imóveis Enio 
Zandoná, que disse que a 
movimentação está sen-
do influenciada pela vin-
da eminente da Ferrovia 
Integração Centro Oeste 
(FICO).

Os contatos ocorrem 

Foto: DIvulgação

Fatores reduziram margens dos produtores, segundo o Imea

PECUÁRIA

Boi gordo atinge
preço recorde, mas
poder de compra do 
pecuarista encolhe
DA REPORTAGEM

Nunca o boi gordo va-
leu tanto em Mato Grosso. 
No estado que tem o maior 
rebanho bovino do país, a 
arroba está na casa dos R$ 
210 em média. Há um ano, 
custava cerca de R$ 140.

“A arroba realmente 
está alcançando valores re-
cordes e não só em termos 
nominais, mas em termos 
reais. Ou seja, quando a 
gente tira o efeito da infla-
ção. E isso tem sido pautado 
principalmente pela baixa 
oferta no campo e também 
a demanda externa crescen-
te. Esse cenário pode conti-
nuar nos próximos meses, 
principalmente pela baixa 
oferta de confinamento que 
a gente já comentou sobre 
as intenções para este ano, 
que estão menores que o 
ano passado, só que a gente 
tem alguns limitantes, que 
seriam, por exemplo, o po-
der de compra do frigorífi-
co, principalmente aqueles 
de médio e pequeno porte, 
que não estão suportando 
esses valores da arroba”, ex-
plica Marianne Tufani, ana-

lista de pecuária do Imea. Só 
que os preços históricos não 
significam mais dinheiro no 
bolso do pecuarista. Os cus-
tos da atividade também su-
biram e o poder de compra 
do produtor, encolheu. “A 
gente vê o bezerro aumen-
tando, o Dólar aumentando 
– o que impacta nos insu-
mos, especialmente aqueles 
importados – e também, 
outro limitante que é a alta 
dos grãos. A gente vê baixa 
disponibilidade e aumento 
da competitividade no fa-
relo de soja e milho e isso 
acaba reduzindo o poder de 
compra do produtor e limi-
tando a margem dele”, co-
menta. Essa queda aparece 
em números. Em agosto do 
ano passado, com o valor de 
uma cabeça de gado, o pe-
cuarista conseguia comprar 
pouco mais de 2,6 tonela-
das de farelo de soja. Agora, 
compra menos de 2,5 tone-
ladas. No caso do milho, a 
diferença é ainda mais ex-
pressiva. Há um ano, dava 
para comprar mais de 128,5 
sacas de milho com uma ca-
beça de gado. Hoje, 21 sacas 
a menos.

AGRONEGÓCIO 

Produto será proibido a partir de 22 de setembro

Agricultores tentam antecipar uso 
de herbicida antes da proibição
DA REPORTAGEM

Daqui 17 dias, o uso do 
Paraquat, principal herbi-
cida usado na agricultura 
brasileira, pode estar proi-
bido. Segundo a regra atual, 
a partir do dia 22 de setem-
bro a aplicação e a venda 
do produto não serão mais 
permitidas. Vale lembrar 
que a prorrogação do prazo 
entrou na pauta da última 
reunião da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), mas a votação foi 
interrompida por um pedi-
do de vista para que os di-
retores tivessem um tempo 
maior de análise. De acordo 
com o regimento da agên-
cia, quando um diretor 
pede vista de um tema, o 
assunto deve ficar de fora 
da pauta por duas reuniões 
ordinárias. Assim, o uso e 
comercialização do Para-
quat deve voltar ao debate 
no próximo dia 15. Enquan-
to isso, paira a incerteza en-
tre os agricultores que com-
praram o herbicida para a 
safra 2020/21. 

É o caso do Luiz Bier, 
que vai plantar 2,1 mil hec-
tares de soja em Gaúcha 
do Norte. A indefinição, às 
vésperas do início do cul-
tivo das lavouras, levou o 

produtor a optar pelo uso 
do Paraquat no manejo 
pré-plantio – antes da data 
proibitiva. Normalmente, 
ele fazia uso do herbicida 
na fase final do ciclo da la-
voura, para uniformizar a 
maturação das plantas. “O 
Paraquat sempre foi muito 
utilizado, na sua maneira 
mais clássica, na dessecação 
da soja, onde ele é incontes-
tavelmente o produto com 
a melhor relação custo-be-
nefício. 

É um produto que não 
tem uma substituição fácil 
dentro da agricultura”, afir-
ma. Já o agricultor Altemar 
Krölling, decidiu não com-
prar Paraquat para esta sa-
fra. Ele vai plantar 1,75 mil 
hectares de soja em Dia-
mantino e se diz preocupa-
do com os custos que terá a 
mais para conseguir subs-
tituir o herbicida. “A gen-
te já está procurando um 
novo manejo. A gente sabe 
que existe, mas aumenta-
rá os custos – no mínimo 
– o dobro. Então, estamos 
apreensivos com esse novo 
produto que vai aumentar 
os custos e ainda apostando 
na volta desta ferramenta (o 
Paraquat) para o nosso dia a 
dia, para auxiliar no nosso 
manejo”.

PARAGUAT | A partir do dia 22, aplicação e venda do produto não serão mais permitidas no Brasil
Foto: DIvulgação

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 05 de setembro 2020 04 | AGRO | www.diariodoestadomt.com.br

principalmente por inte-
ressados em especular os 
preços das fazendas. As 
áreas rurais tiveram au-
mento na procura, mas 
a preferência é por áre-
as abertas para pastagens 
ou para agricultura, sem 
necessidade de desmata-
mento.

A Ferrovia de Inte-
gração Centro Oeste será 
construída pela Vale no 
trecho entre Mara Rosa/
GO e Água Boa.  Serão 383 

o crescimento econômico e 
oferecer mais qualidade de 
vida à população. A inten-
ção do trabalho é colocar à 
disposição de autoridades 
brasileiras estudos, números, 
formas de trabalho, estraté-
gias, que deem a visão de um 
país melhor e mais resiliente 
e que trata da natureza.

“Muito do que é ofere-
cido nesse estudo, nós gos-
taríamos bastante que fosse 
encarado pelos candidatos e 
próximos representantes nas 
prefeituras, como caminhos 
muito interessantes para as 
gestões dos municípios e que 
poderia trazer muito ganhos 
para a gestão desses próxi-
mos eleitos e para toda da 
população”, disse o secretá-
rio-executivo do Observató-
rio do Clima, Márcio Astrini.

O ambientalista disse 
que após a pandemia o mun-
do não pode voltar à antiga 
normalidade ou ao que havia 

antes em termos de questões 
ambientais. “Aquele normal, 
aquele modus operandi nos 
trouxe até aqui, ele nos trou-
xe a um mundo com uma sé-
rie de problemas e uma série 

de desafios, que vão exigir es-
forço de todos nós, cidadãos, 
empresas, líderes nacionais 
e internacionais na busca de 
soluções de novos modelos 
de desenvolvimento”, disse.

km de trilhos cuja obra 
deve iniciar em 2.021, 
mas o contrato precisa ser 
assinado ainda este ano.

Houve melhora per-
ceptível na busca por in-
formações sobre espa-
ços no setor Industrial e 
também por áreas rurais 
na região onde deve ser 
construído o futuro Porto 
Seco. 

Os negócios devem 
se concretizar nos pró-
ximos meses. Zandoná 

acredita que a economia 
regional vai reagir melhor 
do que em outras partes 
do país, boa parte como 
influência direta da pro-
messa da FICO.

Hoje a terra para 
agricultura no municí-
pio pode valer entre R$ 
30 mil a 40 mil o hecta-
re próximo da cidade. Já 
a terra para pecuária fica 
acima de R$ 8 mil/hecta-
re, segundo fontes imobi-
liárias.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002700335200  013883161
279002800249300  014436951
279969700000600  370318990
279002701694800  014527451
279002700567400  971285709
279002800705100  537037909
279002701515000  051055571
279002800929400  447896961
279053000   124962370001
279002701002400  023063911
279037700007700  958974961
279002701247800  806785992
279002800217400  974172111
279002701317000  004433711
279002701114800  052449659
279002800712800  059058524
279002701060500  017132831
279972300005100  449648540
279002800434200  022489141
279002701183100  042974531
279078000001100  759630601
279002701408700  043218161
279002800462900  004884821
279644600   245069560001
279002701665800  006380451
279002701417700  001814151
279002800609500  043497701
279002800910200  057197141
279002800898400  036394181
279002800464300  616913131
279002800122000  043163709
279094100   145707300001
279002800607000  708895701
279002800062200  947630461
279002800800300  703943151
279002800488000  948262502
279892400   056141000001
279002800384500  029300091
279002701310900  161640249
279165300000100  061029411
279002800163700  651614241
279002701465300  062275691
279002800831900  987471001
279002800740100  014992961
279002701384600  049894621
279002701354100  046914859
279002701232100  056530321
279002800680700  324178962
279002701415500  024402259
279002701684900  016126331
279002701237300  030873201
279002701268300  009162781
279002700591700  033997481
279002800914100  028190771
279002700634600  049790041
279002800680700  324178962

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRA-
BALHO MÉDICO inscrito no CNPJ nº 77.967.085/0009-09, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO e LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade  
principal 86.30-5-03 Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas e atividades secundárias: 86.30-5-02; 86.40-2-08; 
86.50-0-02; 86.50-0-03; 86.50-0-04; 86.50-0-05; 86.50-0-
06; 47.71-7-01; 46.44-3-01. 46.45-1-01. O empreendimento 
está localizado na Av. das Figueiras nº 803 – Sala A, Setor 
Comercial – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

BRWKY ENERGY BRAZIL EIRELI CNPJ nº 
05.936.272/0002-00, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente a LICENÇA PRÉ-
VIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO, para a atividade  principal 43.21-5-00 Instalação e 
manutenção elétrica e atividades secundárias: 27.10-4-01; 
27.31-7-00; 27.90-2-99; 33.13-9-99; 43.22-3-01; 43.99-1-01; 
46.14-1-00; 46.69-9-99; 47.42-3-00; 47.89-0-99; 71.12-0-00; 
71.19-7-99; 77.39-0-99; 85.99-6-04.O empreendimento está 
localizado na Av. das Figueiras nº 2050, Setor Comercial – 
Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

ZIEMNICZAK & CIA LTDA, CNPJ 00.067.636/0001-50, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a renovação 
da Licença de Operação para a atividade de Fabricação de 
móveis com predominância de madeira, Comércio varejista 
de ferragens e ferramentas e Reparação de artigos do ramo 
mobiliário. Localizado na Rua São José, nº 1434, Industrial 
I etapa, município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas 
do Empreendimento: 55°42’44,98”W 12°33’21,94”S. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.

PARANA MOTO PECAS LTDA – LUCAS DO RIO VERDE , 
CNPJ: 08.741.652/0001-99, torna público que requereu jun-
to a SEMA -LRV/MT, a Renovação de Licença de Operação 
– LO, para o Comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para motocicletas e motonetas de Lucas do Rio Verde – MT.

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

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de setembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 061/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustíveis para abastecimentos da frota de veículos municipais da 
linha leve, pesada, máquinas e seus equipamentos, dentro do Município 
de Campo Novo do Parecis-MT, teve como vencedora a empresa: 
POSTO 10 LIMITADA com valor total de R$ 1.939.500,00 (um milhão e 
novecentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de setembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Recebimento das propostas: a partir do dia 08 de setembro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 21 de setembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 21 de setembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 21 de setembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material para pavimentação e recapeamento (cimento asfáltico de 
petróleo-CAP), para conclusão da 2ª etapa da pavimentação, da pista de 
pouso e decolagem, bem como a pista de taxiamento do Aeroporto com 
camada de CBUQ, totalizando 52.000 m². LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: bllcompras.com Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato 
Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 
/ 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 065/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria Municipal n.º 230, de 22 de Junho de 
2020, torna público para conhecimento de empresas interessadas que 
procedeu a retificação no edital Pregão Eletrônico N.° 007/2020, 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 Ambulância 
Suporte Avançado de Vida (Tipo D), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipiranga do Norte - MT”, 
para correções no Termo de Referência. Tendo em vista que as 
retificações afetam na formulação das propostas por parte dos licitantes, 
a data de sessão pública do certame fica reagendada, com abertura de 
propostas a ser realizada dia 18/09/2020, às 08:30horas, a sessão de 
disputa se iniciará no dia 18/09/2020, às 10h00min, horário de Brasília - 
DF, local: www.bll.org.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: licitação@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, exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-1566/1538.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO - 1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Ipiranga do Norte-MT, 04 de Setembro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 

registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de 

construção, ferramentas e materiais elétricos para iluminação pública 

para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas 

secretarias municipais de Marcelândia/MT, conforme exigências 

constantes no Anexo I (Termo de Referência). ABERTURA DA SESSÃO 

DE LANCES: 21/09/2020 às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); 

REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: 

por meio do s i te:  www.bl l .org.br e no s i te da Prefei tura: 

www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO

Marcelândia/MT, 04 de setembro de 2020.

Pregoeira Oficial

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2020
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 4 de Setembro 
2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto o registro de preços para, 
futura e eventual, aquisição de veículos utilitários, zero quilômetro, para 
atender as secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 837949, TATIANA CAPITANIO - VEICULOS inscrita no 
CNPJ sob o número 09.103.941/0001-25 no valor de R$ 285.160,00; 
Itens 837950, ASCIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 28.258.221/0001-83 no valor de R$ 335.600,00. Não houve 
manifestação para interposição de recurso.
Nova Mutum - MT, 4 de Setembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CREDENCIAMENTO N° 008/2020

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020
O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados para 
credenciamento de empresas visando a prestação de serviços para 
coleta e realização de exames especializados de laboratório para atender 
os Usuários do Sistema único de Saúde  - SUS. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço até o 
dia 25 de setembro de 2020. O Edital completo poderá ser retirado no 
Departamento de Licitação, localizada na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida 
Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone 
( 6 5 )  3 3 0 8 - 5 4 0 0  d a s  1 3 : 0 0  h  à s  1 7 : 0 0  h  e  n o  s i t e : 
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 04 de setembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2020

Nova Mutum – MT, 04 de Setembro de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de câmeras de 
vigilância, itens de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para 
atender as secretarias municipais. - Tipo: Aberto e Fechado Disputa: 
menor preço por ITEM - Data de abertura: 21 de setembro de 2020. 
Horário: 09h10min – local: www.bll.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, 04 de Setembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamento manipulado - MAGNÉSIO+ZINCO+VITAMINA D, para 
atender a demanda da Secretaria de Saúde - Tipo: Aberto e Fechado 
Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 21 de setembro de 
2020. Horário: 15h10min – 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.

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 018/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE 
AGUAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO LEONEL 
BEDIN I, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 24 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
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 018/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE 
RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO LEONEL BEDIN I, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. 
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.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(ESTADO DE MATO GROSSO) - SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO ESP. E LAZER- SEDUC, com CNPJ n° 03.507.415/0008- 
10, torna público que requereu junto a SAMA-SORRISO/MT, 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA 
ESCOLA ESTADUAL PORTAL KAIABI, localizado No lote Urbano nº 
01 QUADRA 07 – LOTEAMENTO PORTAL KAIABI, do Município de 
Sorriso - MT , não foi determinado EIA-RIMA.

(ESTADO DE MATO GROSSO) - SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO ESP. E LAZER- SEDUC, com CNPJ n° 03.507.415/0008- 
10, torna público que requereu junto a SAMA-SORRISO/MT, a 
RENOVAÇÃO DAS  LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA 
ESCOLA ESTADUAL MARIO RAITER, localizado na QUADRA 01 - 
LOTEAMENTO MARIO RAITER, do Município de Sorriso - MT , não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Palmeiras tem sequência contra
rivais das únicas duas derrotas
DA REPORTAGEM

Ainda invicto no Cam-
peonato Brasileiro, o Pal-
meiras viu a pressão sobre o 
trabalho do técnico Vander-
lei Luxemburgo e o desem-
penho do time aumentar 
justamente antes de uma se-
quência contra os únicos ri-
vais que venceram o Verdão 
em 2020: RB Bragantino e 
Corinthians.

No domingo, os pal-
meirenses vão até Bragança 
Paulista enfrentar o time do 
interior, em jogo que será 
disputado às 10h. A quinta-
-feira será dia de Dérbi em 
Itaquera, pela nona rodada 
da competição nacional, às 
18h15.

Em 2020, o Palmeiras 
soma 12 vitórias, 10 empates 
e duas derrotas em 24 jogos, 
com 33 gols marcados e 13 
gols sofridos. No Paulistão, o 
Verdão perdeu em Bragança 
Paulista e em Itaquera, em 
jogos ainda pela primeira 
fase do torneio estadual. De-
pois, o time de Vanderlei Lu-
xemburgo abriu sequência 
invicta e conquistou o título 
paulista.

No Campeonato Brasi-
leiro, os palmeirenses vence-
ram Athletico e Santos e em-
pataram com Fluminense, 
Goiás, Bahia e Internacional. 
O desempenho do time, po-
rém, criou uma grande pres-

são interna sobre o trabalho 
da comissão técnica alviver-
de.

Nos bastidores do clube, 
a diretoria passou a conviver 
com pedidos de demissão de 
Vanderlei Luxemburgo por 
parte de conselheiros e tor-
cedores. Mas o entendimen-
to interno deste momento 
é de que o treinador segue 
como peça importante do 
planejamento do clube para 
2020.

Depois da conquista do 
título estadual, o time não 
apresentou grande evolução. 
Isso também é apontado por 
pessoas do Verdão como res-
ponsabilidade da comissão. 
Houve apenas uma boa atu-
ação até o momento - contra 
o Santos -, seguida por de-
sempenhos novamente de-
cepcionantes e com muitos 
erros ofensivos, como contra 
Bahia e Internacional.

Para esta temporada, o 
Palmeiras adota uma postura 
diferente. A reformulação no 
elenco foi prioridade, com 
mais espaço para jovens das 
categorias de base. Foram 
apenas duas contratações 
até o momento, e a ideia de 
reforços pontuais é mantida 
até hoje para a sequência da 
temporada.

Nas palavras de diri-
gentes do Verdão, houve a 
necessidade de um ajuste de 
rota em comparação aos úl-
timos anos, quando o clube 

Foto: André durão

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, está sob pressão

SOB PRESSÃO | Verdão enfrenta o RB Bragantino, domingo, e depois pega o Corinthians, na quinta

INTER

23 escalações diferentes
em 27 jogos na temporada

Time misto empatou com o Palmeiras 

DA REPORTAGEM

Com mais desfalques 
do que poderia contar com 
os dedos das mãos - eram 
11 -, Eduardo Coudet ainda 
preservou titulares para ar-
mar a escalação do Inter no 
empate em 1 a 1 com o Pal-
meiras. A formação cheia 
de garotos causou surpresa 
no dia do jogo.

Mas ela não é fato iso-
lado nos quase nove meses 
de trabalho do argentino 
no clube. O treinador co-
mandou o Inter em 27 jo-
gos até aqui e usou 23 esca-
lações diferentes. Ao todo, 
36 jogadores entraram em 
campo pelo Inter na tem-
porada. Destes, 35 foram ti-
tulares - apenas Yuri Alber-
to não iniciou uma partida.

Coudet repetiu uma es-
calação em jogos seguidos 
apenas uma vez: nos dois 

duelos com o Tolima pela 
Libertadores. Em outras 
três oportunidades, o téc-
nico manteve um mesmo 
time, mas não em partidas 
consecutivas.

O Inter teve a mesma 
formação (reserva) contra 
Ypiranga e Novo Hambur-
go no Gauchão. Nos dois 
jogos contra a Universidad 
de Chile, pela Libertadores, 
usou a equipe titular. E esta 
escalação foi repetida tam-
bém na vitória por 3 a 0 so-
bre a Universidad Católica e 
no Gre-Nal da competição 
continental.

As mudanças ocorrem 
por vários motivos: desfal-
ques, preservações, reveza-
mento de forças... Coudet 
gosta de dizer que planeja 
jogo a jogo. Mas o técnico 
tem uma ideia de manter 
as variações para suportar 
as exigências do calendário 

com Brasileirão, Libertado-
res e Copa do Brasil. 

“O planejamento é pen-
sar na sequência que vamos 
ter. Alguns jogadores que 
não podem jogar na Liber-
tadores vão ter sequência. 

Temos a sorte de poder 
medir o grau de fadiga dos 
jogadores. 

Vou tratar ou tentar to-
mar a melhor decisão de 
quem são os ideais”, diz o 
treinador.

DA REPORTAGEM

Passados quase dois me-
ses após seu fim, o Campe-
onato Carioca ainda é as-
sunto falado nos bastidores 
por causa dos pagamentos 
dos direitos de arena. Na 
quinta-feira, os jogadores 
do Volta Redonda recebe-
ram a quantia referente à 
derrota para o Flamengo 
na semifinal da Taça Rio: 
R$ 1.212,07 para cada um 
que participou da partida. 
Os do Boavista, por sua vez, 
se recusam a recolher os R$ 
52,02 calculados pelo Fla-
mengo, mandante do jogo.

De acordo com o Fla-
mengo, a diferença signi-
ficativa no valor se dá pelo 
fato de que a partida do 
Boavista, pela 5ª rodada da 
Taça Rio, teve negociados 
apenas os direitos interna-
cionais. No caso da vitória 
sobre o Volta Redonda, o 
Fla conseguiu vender tan-
tos os direitos nacionais 
quanto os internacionais.

A lei diz que “cinco por 
cento (5%) da receita pro-
veniente da exploração de 
direitos desportivos au-
diovisuais” de uma parti-
da precisam ser divididos 

DIREITOS DE ARENA

Atletas do Boavista
recusam R$ 52,02 que
o Fla pagaria

em partes iguais entre os 
jogadores relacionados, 
independentemente de te-
rem sido titulares, entrado 
durante o jogo ou de não 
saírem do banco. Esse é o 
chamado direito de are-
na, que, desde a publica-
ção da Medida Provisória 
984/2020 (conhecida como 
“MP do Futebol”), deve ser 
pago pelo clube mandante 
do confronto, e não mais 
pelos sindicatos.

Cobrado por meio de 
notificações extrajudiciais, 
o Flamengo informou que 
arrecadou R$ 43.700 com a 
venda dos direitos da par-
tida contra o Boavista e R$ 
1.018.144,75 contra o Volta 
Redonda. O cálculo foi fei-
to em cima desses valores, 
portanto.

No último domingo, dia 
30, o Flamengo soltou um 
comunicado em seu site 
oficial pedindo para que o 
elenco do Boavista entras-
se em contato com o clube 
para poder sacar o direito 
de arena. O mesmo pedido 
foi feito aos jogadores do 
Fluminense em função da 
segunda partida da final do 
Campeonato Carioca, com 
mando flamenguista.

CORINTHIANS

Sede é oferecida como garantia
em ação movida pela União

Parque São Jorge: sede é garantia em ação movida pela União

Pedro comemora um dos gols na partida contra o Boavista

DA REPORTAGEM

A União Federal move 
uma ação cobrando R$ 5,9 
milhões do Corinthians, va-
lor referente a contribuições 
previdenciárias não pagas 
entre 2000 a 2005. O pro-
cesso tramita na 4ª Vara de 
Execuções Fiscais Federal de 
São Paulo.

Na semana passada, o Co-
rinthians apresentou o Par-
que São Jorge como garantia 
na ação. É só com um ofere-
cimento de um bem, neste 
caso a sede social, que o Ti-
mão pode discutir o valor da 
ação. Quando foi citado, o 
clube tinha a opção de qui-
tar a dívida no ato ou então 
oferecer uma garantia para 
questionar judicialmente o 
valor.

Cabe à União aceitar ou 
não a sede do clube como ga-
rantia. Só então a Justiça fará 
os trâmites para oficializar o 
termo de penhora e seguir 
com o processo. Consta na 
ação que o Parque São Jorge 
está avaliado em “valor bas-
tante superior ao valor do dé-

Foto: AnA CAnhedo
Foto: rudy trindAde

bito atualizado”. O montante 
exato cobrado pela União é 
de R$ 5.950.792,75. Na Cer-
tidão de Dívida Ativa, consta 
como valor inicial da dívi-
da R$ 1,5 milhão, referente 

Foto: riCArdo duArte

investiu muito em contrata-
ções e renovações. 

E o time conquistou o 
Campeonato Paulista, o que 
também teve mérito de Van-

derlei Luxemburgo.
No Brasileirão, o Pal-

meiras tem 55,2% de apro-
veitamento, com 10 pontos 
após seis rodadas. 

ao período de novembro de 
2000 a outubro de 2005. Só 
de juros são cobrados mais 
de R$ 3 milhões. Não há de-
talhamento sobre a origem 
dessas dívidas previdenciá-

rias. Tal valor não entrou no 
Profut, programa que entrou 
em vigor em 2015 e permite 
aos clubes parcelarem suas 
dívidas em até 20 anos com 
descontos de multas e juros.

Depois das partidas 
contra RB Bragantino e Co-
rinthians, os alviverdes terão 
pela frente no mês de setem-
bro: Sport (dia 13), Bolívar 

(dia 16, na Bolívia), Grêmio 
(dia 19), Guaraní (dia 23, no 
Paraguai), Flamengo (dia 27) 
e Bolívar (dia 30, em São 
Paulo).
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DA REPORTAGEM

Os artistas Caio Ribei-
ro e Henrique Santian lan-
çam, na segunda-feira (7), a 
exposição “Atenção A Ten-
são”, projeto realizado com 
apoio da Coordenação de 
Cultura e Vivência da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e que traz as 
queimadas em Mato Grosso 
como tema. A mostra é fruto 
de uma imersão que come-
çou ainda em 2019.

Segundo Ribeiro, Henri-
que o convidou para cons-
truir um poema visual sobre 
uma série de imagens que 
ele pretendia lançar. “Quan-
do ele (Santian) me chamou 
pra escrever um poema vi-
sual sobre umas imagens 
que tinha me enviado, fiquei 
encantado! As imagens eram 
muito fortes” conta. Para ele, 
as primeiras imagens recebi-
das eram compostas por uma 
técnica de sobreposição, que 
unia imagens de guerreiros 
do Xingu com as queimadas 
no cerrado.

A partir deste primeiro 
ponto os artistas começaram 
a trabalhar em cima da cria-
ção de uma poética que mos-
trasse a potência destrutiva 
do fogo, mas utilizassem os 
saberes do Xingu para rein-
terpretar este momento.

“O povo do Xingu é mui-
to sábio. Eles querem viver 
em um mundo onde não há 
destruição. O fogo para eles 
é um ciclo natural, é uma 
fonte de poder. Mas do jeito 
que está acontecendo, está 
sem controle, está matando” 
comenta Santian, foi para o 
Xingu fotografar os rituais 
indígenas.

A exposição iria ser lança-
da no início do ano no Museu 
de Imagem e Som de Cuiabá 
(MISC), e tinha, ainda, uma 
parceria com o Museu do Ín-
dio do RJ e um grande acer-
vo de arte indígena do Cen-
tro Cultural Ikuyapá. Com a 
pandemia, no entanto, tudo 
migrou para o mundo virtu-
al.

“Quando a pandemia co-
meçou, foi exatamente na 
semana que íamos abrir a ex-
posição. Já estava com quase 
tudo pronto. Pensamos mui-
to e decidimos migrar tudo 
para o ambiente virtual. 
Muita coisa fica de fora, mas 
muita coisa nova aparece” 
conta Caio Ribeiro.

O interesse pelas queima-
das é algo que acompanha 
Santian há muito tempo. Ele 
é voluntário do Parque Na-
cional e já cobriu diversas 
ações do ICMBio contra os 
incêndios. “Este fogo é um 
fascínio. Para a exposição, 
criamos imagens muito po-
éticas, seres do cerrado em 
chamas e cinzas. São figuras 
de uma nova mitologia sur-
gindo”, comenta.

A mostra é gratuita, e 
além das imagens inéditas 
e um vídeo-arte produzido 
pelos artistas, conta ainda 
com um bate-papo comen-
tando sobre as experiências 
de produção e da criação 
das poéticas. A estreia será 
dia 7, no pontual horário de 
19h07. Ela acontecerá vias 
redes sociais, onde o link 
será compartilhado para que 
as pessoas possam acessar os 
conteúdos. O site só poderá 
ser acessado no momento do 
lançamento: https://atencao-
expo.wixsite.com/abertura.

Foto:: Caio RibeiRo e HenRique Santian

Foto: Divulgação

Exposição online começa na segunda-feira 

Academia foi fechada por não ter profissional habilitado 

Artistas lançam exposição
online sobre as queimadas
ATENÇÃO A TENSÃO | Persistentes incêndios no estado motivaram artistas a criar obras

CACHOEIRA EM NOBRES

Médica picada por 
cobra é transferida 
de avião a SP
DA REPORTAGEM

A médica Dieynne 
Saugo foi transferida de 
avião na noite de quinta (3) 
do Complexo Hospitalar de 
Cuiabá para o Hospital Is-
raelita Albert Einstein, em 
São Paulo. Ela está interna-
da em uma Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) desde 
domingo (31) após ter sido 
picada por uma cobra jara-
raca durante um banho na 
Cachoeira Serra Azul, em 
Nobres.

A família disse que 
optou pela transferência 
porque os leitos dos hospi-
tais de Cuiabá estão lotados 
por causa da pandemia da 
Covid-19 e os médicos es-
pecialistas sobrecarregados. 
Ela passou por transfusão 
de sangue.

A expectativa é que 
Dieynne passe por uma ci-
rurgia no braço. A família 
faz uma vaquinha online 
para pagar as despesas da 
transferência e da interna-
ção na capital paulista. Os 
familiares explicaram que o 

plano de saúde da médica é 
estadual e não cobre inter-
nação fora de Mato Grosso.

Na terça (1°), a médica 
passou pelo procedimento 
de traqueostomia (pequena 
abertura na traqueia) para 
desobstruir as vias aéreas 
que estavam comprome-
tidas em 70%. Ela chegou 
ao Hospital Municipal de 
Cuiabá vomitando sangue e 
com edemas. Após receber 
o soro, foi encaminhada ao 
Complexo Hospitalar. O lo-
cal em que ocorreu o inci-
dente fica a mais de 150 km 
do hospital. Foram cerca de 
3 horas até chegar à unida-
de de saúde para a aplicação 
do soro.

Dieynne fazia um 
passeio em um dos pontos 
turísticos de Nobres quan-
do ocorreu o incidente. A 
cobra despencou com a 
queda d’água da cachoeira 
e atingiu a médica que es-
tava logo abaixo. Conforme 
o comunicado da família, 
Dieynne foi picada duas ve-
zes, e os locais feridos estão 
inchados.

VÁRZEA GRANDE

Academia é fechada por falta
de profissional habilitado
DA REPORTAGEM

Após retomada nas 
fiscalizações em estabeleci-
mentos que oferecem ativi-
dade física, interrompidas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, o Conselho Re-
gional de Educação Física 
da 17ª Região (CREF17/MT) 
fechou cautelarmente uma 
academia em Várzea Grande. 
Ao todo, foram realizadas 16 
visitas nesta semana na cida-
de e 4 em Cuiabá.

Segundo o CREF17, o 
principal motivo do fecha-
mento da academia foi a 
falta de profissional habili-
tado no momento da visita. 
O presidente da entidade, 
Carlos Eilert, explica que é 
obrigatório que cada ativida-

de nas academias seja acom-
panhada por um profissio-
nal ou estagiário, que deve 
ter um contrato de estágio 
e ser supervisionado pelo 
profissional. “No caso de au-
sência de profissionais, estes 
estabelecimentos podem 
ser fechados pelo Conselho. 
Sempre orientam para que 
as pessoas procurem saber 
se os instrutores possuem 
capacitação para exercer a 
profissão”, disse Eilert.

Após as denúncias, caso 
forem identificadas irregu-
laridades, o Conselho pode 
interditar as atividades no 
local e acionar órgãos res-
ponsáveis para dar continui-
dade às fiscalizações, como a 
Vigilância Sanitária, o Pro-
con-MT e o Ministério Pú-

SINOP

Lar Espírita promove bazar
solidário neste domingo
DA REPORTAGEM

O Lar Espírita Irmão 
Francisco, de Sinop, realiza 
neste domingo (6) seu primei-
ro Bazar Solidário de 2020. 
São várias peças de roupas e 
calçados, adultos e infantis, 
brinquedos, roupas de cama, 
utensílios domésticos e muito 
mais. Tudo isso a partir de R$ 
1.

Toda a renda será rever-
tida para a execução de me-
lhoria nas obras sociais Irmão 
Francisco. “Adotaremos todas 
as medidas de segurança sa-
nitária necessária, bem como 
será obrigatório o uso de más-
cara de proteção individual e 
distanciamento social”, explica 
o representante Alex Serafim. 
Mais informações pelo celular 
dele: (66) 99995-9575. O bazar 
será realizado das 14h às 16h, 
na esquina das ruas Cambuís 
com Cravos.

Foto: aRte/Divulgação

Bazar terá itens a partir de R$ 1 

blico, que podem formalizar 
as interdições e aplicar mul-
tas aos donos. A academia foi 

autuada e possui um prazo 
de 15 dias para que a situa-
ção seja regularizada.
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DA REPORTAGEM

Fortalecendo as ações 
sociais realizadas para be-
neficiar moradores caren-
tes de Confresa, o Governo 
do Estado doou mil cestas 
básicas da campanha “Vem 
Ser Mais Solidário- MT 
unido contra o coronaví-
rus” e cobertores do pro-
grama “Aconchego”. Os 
donativos foram entregues 
pelo governador Mauro 
Mendes e pela primeira-
-dama Virginia Mendes 
para o padre Marco Antô-
nio da Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida.

Participaram também 
do encontro o tenente-co-
ronel Welington Rodrigues 
Mendonça, comandante 
do 10º Comando Regio-
nal (CR) da Polícia Militar 
na região do Araguaia, o 
tenente coronel da PM de 
Confresa, Fabiano Esco-
lástico, e a presidente do 
Conselho Comunitário de 
Segurança Pública de Con-
fresa (Conseg), Marcia Tas-
ca.

Na ocasião, o governa-
dor agradeceu as parce-
rias sociais que beneficiam 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade. “Através 
dessas instituições estamos 
fazendo com que, de fato, 
o alimento chegue na casa 
de quem mais precisa de 
ajuda”.

A primeira-dama, Vir-
ginia Mendes, acrescen-
tou que as parcerias vêm 
ao encontro dos objetivos 
das ações do Governo rea-
lizadas através Setasc. “Eu 
acompanho, de forma vo-
luntária as iniciativas da 
Setasc, que é comandada 
pela secretária Rosamaria 
Carvalho, beneficiando a 
população carente, ofere-
cendo um pouco de con-
forto para aqueles que so-
frem”.

O padre Marco Antônio 
comentou estar feliz pela 
oportunidade de ser rece-
bido pela primeira-dama 

CONFRESA | Donativos foram entregues à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, PM e Conselho de Segurança
Foto: Jana Pessôa/setasc-Mt

Doações foram entregues pelo governador e primeira-dama 

e pelo governador do Es-
tado. “Receber essas cestas 
básicas significa que mil 
pessoas estarão mais con-
tentes, não passarão fome 
nesse tempo de instabilida-
de e insegurança causada 
pela pandemia. Estamos 
saciando a fome de Cristo 
no corpo de nossos irmãos 
e irmãs”.

A Igreja, a PM junta-
mente com o Conseg e em 
parceria com a Prefeitura 
realizam, desde o início da 
pandemia, ações para ali-
mentar famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. “As 
cestas básicas e os coberto-
res cedidos pelo Governo 
do Estado é uma impor-
tante ação neste período de 
crise. 

Várias pessoas que tra-
balharam e foram dispen-
sadas estão passando por 
necessidades. O trabalho 
conjunto permite devolver 
a dignidade a esses cida-
dãos”, pontuou o tenente-
-coronel Welington.

A presidente do Conseg, 
Márcia Tasca, acrescentou 
que as parcerias vão fazer 
diferença na vida das famí-
lias. “É preciso sair da zona 
de conforto e buscar ajuda 
com instituições para con-
seguir ajudar aqueles que 
precisam. A participação 
do Estado é extremamente 
importante nesse proces-
so”.

O Monitor de Pobreza e 
Extrema Pobreza da Secre-
taria de Estado de Assistên-
cia Social e Cidadania (Se-
tasc), que considera dados 
do Cadastro Único (CadU-
nico), em Confresa há cerca 
de 8,5 mil pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade so-
cial extrema, recebendo até 
R$ 178/mês.

VEM SER MAIS
SOLIDÁRIO
O Governo do Estado 

de Mato Grosso vai distri-
buir mais de 230 mil cestas 
básicas por meio da cam-
panha Vem Ser Mais So-

Famílias carentes receberão
cestas básicas e cobertores

lidário. Somente com re-
cursos próprios, serão 150 
mil cestas básicas. Além 
disso, a campanha recebeu 
a colaboração de parceiros 
com doação de alimentos 
e de recursos adicionados 

a uma conta bancária es-
pecifica para a ação, cujos 
recursos, na faixa de R$ 
5 milhões, são suficientes 
para comprar aproximada-
mente 80 mil cestas.

Com essas doações, a 

campanha beneficiará fa-
mílias carentes nos 141 
municípios, algo em torno 
de 1,15 milhão de mato-
-grossenses, tendo em vis-
ta que cada cesta é capaz 
de alimentar uma família 

com cinco pessoas em mé-
dia, além de comunidades 
indígenas, quilombolas, 
entidades sociais, projetos 
filantrópicos, associações 
comunitárias, igrejas, de 
todas as denominações.


