
SINOP E SORRISO

VALOR NAS ALTURAS

SINOP

Procons 
cobram
medidas

General
confirma
batalhão do
Exército

Procon, Associação Brasi-
leira de Procons (ProconsBrasil), 
OAB e MPCON encaminharam 
um ofício conjunto à Secretária 
Nacional do Consumidor, Juliana 
Domingues, solicitando provi-
dências para conter o aumento 
de preço de itens da cesta bási-
ca.    Página - 7

O general e comandante 
do Departamento de Engenha-
ria de Construção do Exército, 
general Júlio Cesar de Arruda, se 
reuniu em Brasília com a prefeita 
Rosana Martinelli e confirmou 
que Sinop terá um batalhão en-
genharia, podendo ter infantaria 
ou cavalaria.    Página - 7

MÁQUINA PARADA NO CAMPO

Sinop:
ocupando
o sul da
Amazônia

A região Norte do MT havia tido 
uma exploração da sua riqueza 
natural de modo rarefeito até 
1960, com relatos da existência 
nessas terras de garimpeiros, 
ribeirinhos e seringueiros des-
de o início do século XX, mas os 
grandes “donos do pedaço” eram 
os povos indígenas.
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A hora do plantio se aproxima e é fundamental que as máquinas estejam com o funcionamento 
em dia para garantir que o trabalho ocorra como o previsto. Equipamento parado no campo é 
sinônimo de prejuízo.                                        Página -4
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O presidente Jair Bolsonaro visitará Sinop e Sorriso na próxima sexta (18). 
Ele chegará às 8h no aeroporto de Sinop e vai inaugurar a indústria de álco-
ol Inpasa, às margens da BR-163. Em seguida, vai a Sorriso para lançamento 
da safra nacional de soja e vai inaugurar a planta da usina de etanol da FS. 
O deslocamento deve ser de carro.                      Página -3

Bolsonaro vai inaugurar indústrias
e transitará pela não duplicada BR



    

O brasileiro respira aliviado com as boas novas so-
bre a marcha da Covid-19 no país. A prudência, no en-
tanto, recomenda manter o uso de máscaras e retomar 
o fôlego para uma corrida de obstáculos que ainda está 
longe de terminar.

São ao menos três os motivos para alento: após 
mais de dois meses, saímos do patamar tenebroso de 
mil mortes diárias; 70% das cidades com mais de 100 
mil habitantes têm estabilidade ou desaceleração de ca-
sos; a taxa de contágio caiu abaixo de 1 (0,94), indicando 
chance de recuo sustentado.

A conjuntura favorável pede reforço das medidas 
de contenção do Sars-CoV-2, e não seu afrouxamento 
—é a oportunidade para infletir de vez a curva de in-
fecções e óbitos que envergonha, enluta a nação. Nunca 
a enfrentamos a sério, começando pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que ora sabota até a futura campanha de va-
cinação.

Não há lugar para o otimismo que já lota praias, 
ruas e lojas. Os surtos vicejam em um terço das gran-
des cidades, o número de novos infectados não cai tão 
rápido quanto nos países onde a pandemia atacou mais 
cedo, e os testes continuam aquém do necessário para 
rastrear disseminadores do vírus e seus contatos.

A média diária de 900 ou 800 mortes não deixa de 
ser alarmante, pois se mantém na vizinhança das vidas 
ceifadas a cada dia por doenças cardiovasculares (quase 
mil) e supera os óbitos por câncer (pouco mais de 600).

Seguimos no desconfortável platô de mais de 40 
mil casos novos diários, portanto na casa de 20 por dia 
por 100 mil habitantes. O desejável seria cair abaixo de 
5/dia/100 mil. Além disso, estima-se que se detectam no 
Brasil só 64% dos infectados pelo coronavírus.

A queda de mortes mais rápida que a de casos se 
explica, ao que parece, pelo esgotamento progressivo 
do contingente dos mais suscetíveis, com o crescente 
número de idosos recuperados ou mortos. Credita-se a 
evolução também à curva de aprendizado nos hospitais, 
hoje menos sobrecarregados.

Outro fator seria a aceitação de medidas proteti-
vas, como higiene e uso de máscaras. Essa tendência, 
entretanto, vai sendo solapada pela volta das aglomera-
ções, um risco ameaçador.

O recuo na idade média dos enfermos ajuda a re-
duzir a proporção de óbitos, mas há cada vez mais evi-
dências de que vários sobreviventes enfrentam graves 
sequelas respiratórias, cardíacas ou até neurológicas.

Por fim, a imprescindível imunização em massa 
só virá em 2021. Isso se uma ou mais das vacinas em 
desenvolvimento se provarem eficientes o bastante e 
se até lá o rebanho de céticos refratários não encontrar 
pasto para proliferar.

Editorial

O vírus do otimismo

Ranking dos Políticos - Facebook

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
A primeira-dama do Brasil Michele Bol-

sonaro participou na terça (8), em Cuiabá, da 
inauguração da Delegacia de Atendimento 
às Vítimas de Violência Doméstica e Sexual, 
que vai funcionar 24 horas. Em seu discurso, 
ela afirmou que a nova delegacia será “um 
marco” no atendimento às mulheres vítimas 
de violência na região. “Fiquei muito feliz em 
conhecer o espaço da Delegacia 24 horas e 
testemunhar o carinho com que tudo foi pre-
parado para receber mulheres que estão em 
situação de sofrimento”, afirmou.

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!

RACHA INTERNO
O presidente o Democratas em Mato Grosso, 

Fabio Garcia, disse ainda não ter encontrado 
uma solução para o racha da sigla sobre o apoio 
na eleição suplementar ao Senado. Isso porque 
o ex-governador Júlio Campos deseja ser o pri-
meiro suplente na chapa de Nilson Leitão no 
pleito. Segundo Fabio, a intenção é entrar em 
um acordo antes da convenção partidária, mar-
cada para 14 de setembro. O evento é quando se 
divulga qual candidato será lançado ou quem a 
agremiação irá apoiar nas eleições.

Crédito: José Roberto Gonçalves
IMAGEM DO DIA

Mundialmente essa campanha do setembro ama-
relo TEVE INÍCIO EM 2003, o dia 10 de setembro é o 
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

Seguimos no desconfortável platô de mais de 40 
mil casos novos diários, portanto na casa de 20 
por dia por 100 mil habitantes“ “

O mundo moderno vive hoje momento surreal, 
estereotipado em valores meramente materiais, de 
forma que, os valores atuais se aproximam mais, do 
ter, do que do ser. Valores estes, que num primeiro 
momento podem parecer inofensivos e inocentes, 
porém na vida real, no cotidiano de cada um de nós, 
este modelo de vida, pautada no: poder, vaidade, 
egocentrismo, soberba, egoísmo e por aí vai, pode-
rão servir de combustível, podendo  levar às pesso-
as, ao acometimento da depressão,  que é uma do-
ença silenciosa ligada diretamente  ao emocional 
das pessoas, que atingem principalmente os mais 
fracos,  os vulnerais, e principalmente, aquelas 
pessoas  menos estruturadas emocionalmente; as 
mesmas, poderão até atentar contra suas próprias 
vidas, cometendo suicídio.

O setembro amarelo foi criado na tentativa de 
quebrar o estigma de que a morte por suicídio não 
tinha uma definição ou explicação plausível e acei-
tável com relação a este tema tão complexo, sendo 
colocado com verdadeiro tabu.

Mundialmente essa campanha do setembro 
amarelo teve início em 2003, o dia 10 de setembro é 
o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a 
campanha teve início em 2015, tendo como elemen-
to norteador da mesma, a prevenção, e vamos mais 
além, esse cuidado e percepção, deveria existir des-
de o nascimento de um filho até a idade adulta, para 
que não tivéssemos surpresas desagradáveis; claro 
que isso, não é certeza de que não iria  acontecer o 
suicídio.

Este artigo foi ensejado pelo clamor de uma 
mãe, Taisa Maria Assis Silva Campos, residente na 
querida e hospitaleira, cidade de Poconé, a mesma, 
a poucos meses perdeu seu filho querido de forma 
precoce, morreu por suicídio aos 21 anos, Cayque 
Assis Silva Lacotis, filho  amado pela família.

A senhora Taisa, foi corajosa ao abrir sua vida, 
através de uma atitude nobre, mesmo ainda sentin-
do dor; vem à público externar seu sentimento, na 
tentativa de ajudar outras famílias.

Abordando um tema complexo e doloroso, mes-
mo assim, vem à público alertar as famílias com 
relação ao perigo que as mesmas correm, princi-
palmente pelo acometimento de muitos filhos pela 
depressão, que é o caminho mais curto para o sui-
cídio.

O intuito deste artigo é tentar abrir os olhos das 
famílias, que em nome do trabalho exacerbado, na 
tentativa de  proporcionar aos  seus familiares uma 

vida mais confortável, mais digna, mais abastada, 
principalmente em função, de tudo aquilo que as re-
des sociais hoje exige de nós, que são as curtidas, os 
likees,  para que possamos estar em evidência, isso é  
sinônimo de glamour atualmente, infelizmente.

Na maioria das vezes, estas famílias acabam 
abandonando seus filhos, e este irão buscar apoio e 
amparo nas redes sociais, através de joguinhos, que 
apresentam títulos “inocentes”, porém estes, as ve-
zes acabam induzido as crianças, a automutilação, 
ou quando estes, não os induzem a pular dos edifí-
cios, entre tantas outras maldades.

Também me coloco nessa situação, pois tenho 
dois netinhos lindos, eu  os amo, João Gabriel Rical-
di Malheiros e Maria Fernanda Ricaldi Malheiros, 
sempre que vejo um vídeo, ou programas infantis de 
jogos com tendência ao perigo; de imediato, envio 
para o meu filho, Bruno Malheiros, e peço a ele que 
os orientem, isso tem sido uma prática constante em 
minha vida.

Infelizmente, hoje a criação moderna traz mu-
danças substanciais, com relação às prática de 
certas  brincadeiras que só acontecem pelas redes 
sociais, desta forma tornando as mesmas, presas fá-
ceis, pois hoje, para o conforto e sossego dos pais, 
crianças pequenas já estão de posse de um celular, 
que na maioria das vezes passam a ser, o educador 
dos seus filhos ai é que mora o perigo, através dessa 
permissividade.

Hoje, em nosso país em termos de ajuda visan-
do evitar ou coibir o suicídio, existe o Centro de Va-
lorização da Vida (CVV), fundado em São Paulo em 
1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, 
filantrópica, reconhecida como de Utilidade Públi-
ca Federal, desde 1973. Esta entidade presta servi-
ço de relevância a população como um todo, tendo 
como contato, o telefone 188 (24 horas e sem custo 
de ligação), ou pelo site www.cvv.org.br, ou por chat 
e e-mail. Nestes canais, são realizados mais de 2 
milhões de atendimentos anuais, por aproximada-
mente 3.400 voluntários, localizados em 24 estados 
mais o Distrito Federal.

Infelizmente, os dados são alarmantes, uma 
pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos, no 
Brasil, todos os dias em média, 30 pessoas tiram a 
própria vida. Entre 2011 e 2015, houve 55.649 casos 
do tipo no país, uma triste média de 11 mil por ano, 
segundo dados do Ministério da Saúde, são dados 
alarmantes e preocupantes.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Setembro amarelo

Pré ou pós?
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os planos pós, então mais baratos, com outros 
olhos.

Depois disso tudo voltou à normalidade, 
e hoje em dia tanto planos pré quanto pós 
contam, em linhas gerais, com chamadas 

ilimitadas 
(variando, 
dependendo 
da opera-
dora, quais 
destinos ou 
operadoras 
se pode cha-
mar usando 
tal benefício) 
e pacotes in-
teressantes 
de internet. 
É possível, 
então, fazer 
uma boa es-
colha inde-
pendente-

mente do perfil do plano que você prefira.
Eu, particularmente, estou me mantendo 

no pós pago, mas confesso que alguns planos 
pré que tenho visto são, no mínimo, tentado-
res.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais um gran-
de abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Já fui usuário de plano pré-pago e voltei para o pós justamen-
te na época em que as operadoras começaram a “dificultar” a 
vida do usuário dos planos pré. Sempre usei muito o telefone 
e as limitações eram verdadeiros entraves em meu dia a dia. 
O que me faz ficar “firme e forte” no pós e a preocupação de 
migrar para outra modalidade, me incomodar e acabar tendo 
que voltar para o que tenho hoje. Como está tudo funcionando 
bem, melhor seguir assim, ao menos por mais um tempo.

CLIC 
FINAL 

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

Muito, mas muito tempo atrás surgiu, 
para alegria de muita gente, o “pré-pago” na 
telefonia móvel. Ele foi responsável, inclusi-
ve, por alavancar a popularização da telefonia 
móvel, justamente pela inexistência de buro-
cracia na aqui-
sição.

Tudo, claro, 
tinha um “pre-
ço”. As chama-
das e mensa-
gens em planos 
pré eram, em 
linhas gerais, 
exageradamen-
te mais caras 
que em planos 
pós. Mas, cla-
ro, para quem 
utilizava pouco 
e queria fugir 
da burocracia e 
das cobranças 
mensais, valia (muito) a pena.

Alguns anos depois as operadoras come-
çaram a aumentar os benefícios dos planos 
pré-pagos e, tempos depois, passou a “dificul-
tar” a vida de tais usuários. Limites diários 
de uso, por exemplo, foram o “terror” na vida 
de muita gente, e acabaram levando alguns 
desses insatisfeitos a migrar para planos pós 
pagos. Esses planos, inclusive, tiveram que-
das expressivas nos valores na mesma época. 
Coincidência? Não. As mudanças nos planos 
mais populares eram justamente para causar 
insatisfação nos usuários, levando-os a olhar 

LICIO MALHEIROS

Esta seria uma bela imagem caso se tratasse de neblina. Só que não! 
Isso daí é fumaça, registrada pelo diretor de redação José Roberto Gon-
çalves na manhã desta quarta-feira. A ‘densa nuvem branca’ cobriu boa 
parte da cidade ao longo de todo o período matutino, e só se dissipou por 
completo próximo ao meio-dia, quando o sol está estralando. Queimadas 
fazem muito mal à saúde. Fica o alerta aos idiotas que ateiam fogo em 
terrenos e em plantações.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No momento em que os 
partidos começam a fechar 
suas coligações para a dis-
puta da eleições municipais 
deste ano e se preparam 
para as convenções partidá-
rias que vão definir de for-
ma oficial os postulantes ao 
Paço Municipal, o deputado 
federal Juarez Costa (MDB), 
visa retornar ao comando do 
Executivo sinopense a partir 
de primeiro de janeiro de 
2021.

Para isso já costura a sua 
aliança que conta até o mo-
mento com oito partidos. 
Além da sua sigla, o MDB, 
estão com o deputado, 
DEM, PSB, PP, PTB, Pros, 
PSD e PV.

Mas a busca pela agrega-
ção de novas legendas ainda 
não terminou. Em entrevista 
ao portal O Documento, Ju-
arez afirmou que ainda vai 
buscar um entendimento 
com a atual prefeita, Rosana 
Martinelli que já se colocou 
na corrida eleitoral em bus-
ca da reeleição pelo PL.

Rosana foi vice-prefeita 
no segundo mandato de Ju-
arez que terminou em 31 de 
dezembro de 2016. Ela foi 
eleita no mesmo ano com o 
apoio do então prefeito Jua-
rez Costa, mas ao longo de 

SERÁ QUE DÁ? | Ex-prefeito disse em entrevista que ainda busca apoio de Martinelli para esta eleição

Rosana e Juarez já fizeram dobradinha no Executivo 

EMPRESAS DE TRANSPORTE

Contribuintes 
devem solicitar a
remissão do IPVA 
2020 até 30/10

Benefício é para veículos de fretamento turístico e trans-
porte escolar 

Debate deve acontecer em duas semanas 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As empresas que pres-
tam serviços de transporte 
escolar e que fazem freta-
mento turístico, têm até 
o dia 31 de outubro para 
protocolar o pedido para a 
remissão ou então o cance-
lamento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), que é 
referente ao ano de 2020.

Publicado no último 
dia (08), no Diário Oficial, 
o decreto vem para regula-
mentar a lei aprovada pela 
Assembleia Legislativa que 
foi implementada para aten-
der os setores econômicos 
mais atingidos pela pande-
mia do coronavírus.

Além da possibilida-
de de remissão ou cance-
lamento do pagamento do 
IPVA, os donos desses veí-
culos podem pleitear tam-
bém a prorrogação para o 
pagamento da taxa devida à 
Agência Estadual de Regu-
lação dos Serviços Públicos 
Delegados de Mato Grosso 
(AGER/MT).

Ao procurar a Secre-
taria de Estado de Fazenda 
(Sefaz), o requerimento deve 
ser formalizado, via sistema 
e-Process, pelo contribuinte 
- proprietário ou detentor da 
posse do veículo - e encami-
nhado para a Coordenadoria 
do IPVA, ITCD e Outras Re-

ceitas Públicas (CIOR).
O modelo do formu-

lário já está disponível no 
próprio site da Sefaz. Basta 
o contribuinte clicar no ban-
ner do IPVA e ir até a opção 
‘Remissão IPVA 2020’.

No ato de registro do 
pedido o contribuinte pre-
cisa anexar documentos que 
comprovem a regularidade 
dos veículos até primeiro de 
fevereiro deste ano nos ór-
gãos: Cadastro Nacional de 
Prestadores de Serviços Tu-
rísticos (Cadastur) e Agência 
Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delega-
dos de Mato Grosso (AGER-
-MT). No caso de veículos 
destinados ao transporte es-
colar pode ser apresentado, 
também, comprovantes da 
Prefeitura Municipal.

A Sefaz faz questão de 
ressaltar também que, a for-
malização do requerimento 
não significa que os benefí-
cios da remissão ou do can-
celamento do pagamento do 
IPVA vão acontecer automa-
ticamente. Os pedidos pas-
sarão por análise do Fisco, e 
caso estejam de acordo com 
o determinado no decreto nº 
628/2020, aí sim o benefício 
será ofertado.

A previsão da Sefaz é 
que medida vá beneficiar 
mais de 700 empresas que, 
juntas, possuem uma frota 
estimada de 2.085 veículos 
terrestres.

Foto: Divulgação

Foto: Michel Jesus/câMara Dos DeputaDos

Juarez vai buscar apoio de Rosana

Foto: Divulgação

PRESIDENTE NO NORTÃO

Bolsonaro estará em Sinop
e Sorriso no próximo dia 18

FAKE NEWS

Projeto deve ser votado este ano

Lideranças cobrarão duplicação da BR-163

DA REPORTAGEM

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, visitará 
Sinop e Sorriso na próxima 
sexta-feira (18). 

A data foi definida pelo 
ministro da Casa Civil, Braga 
Neto, pela prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, pelo pre-
feito de Sorriso, Ari Lafin, 
e pelo senador Wellington 
Fagundes. Ele chegará às 
8h no Aeroporto Presiden-
te João Batista Figueiredo e 
vai inaugurar a indústria de 
álcool Inpasa, às margens da 
BR-163.

Em seguida, vai a Sorri-
so para lançamento da safra 
nacional de soja e vai inau-
gurar a planta da usina de 
etanol da FS. O deslocamen-
to deve ser de carro, pela 
BR-163, e Bolsonaro tam-
bém vai entregar títulos de 
regularização fundiária para 
pequenos agricultores do 
município de Nova Ubiratã. 
A solenidade será em Sorri-
so e o presidente retornará a 
Brasília no início da tarde.

Uma das principais rei-
vindicações de Rosana Mar-
tinelli será para o Governo 
Federal autorizar o quanto 
antes a duplicação da BR-163 
de Sinop a Cuiabá, conside-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse esta 
semana que o projeto que 
trata do combate à dissemi-
nação de informações falsas, 
as chamadas fake news, por 
meio de redes sociais e ser-
viços de mensagem, deve ser 
votado ainda este ano. Ele 
acredita que o projeto en-
trará em debate em cerca de 
duas semanas.

Aprovado em junho, 
pelo Senado, o projeto foi 
enviado à Câmara que criou 
um grupo de trabalho para 
sugerir mudanças no texto.

“Eu acho que mais uma, 
duas semanas, no máximo, 
certamente o grupo de tra-
balho vai ter uma proposta 
para apresentar aos líderes 
e, a partir daí, mais umas 
duas semanas para votar, eu 
acho que umas quatro sema-
nas, eu espero, que a gente 
consiga avançar”, disse Maia 
durante um webinar organi-
zado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) para debater o 
tema. “Vamos colocar o pro-
cesso na pauta e votar o pro-

sua gestão acabaram se dis-
tanciando.

Agora Juarez busca uma 
reaproximação com Marti-
nelli e conta com a possibi-
lidade de demove-la da ideia 
de concorrer para apoia-lo. 
A convenção do MDB que 
vai oficializar a candidatura 
de Juarez Costa ocorre ama-
nhã (11).

“Estamos trabalhando, dia 
11 é a convenção, fizemos 
uma aliança boa de partidos, 
foi uma coligação muito 
boa, forte. Nós vamos con-
versar, o melhor caminho é 
o entendimento. 

Não sou candidato porque 
eu quero, mas sim porque 
as pesquisas mostram isso, o 
povo quer e estamos dispos-
tos a fazer muito mais por 
Sinop”, disse.

Na entrevista ao portal, Ju-
arez menciona que o mais 
importante é não rachar o 
amplo grupo político do 
qual faz parte e que vai bus-
car um entendimento entre 
todos. 

“É importante não rachar 
o grupo. Nós conversamos 
que quem estiver melhor, 
sai candidato. Vamos con-
versar e a expectativa é o 
entendimento. Aparecemos 
com mais do que o dobro do 
segundo colocado nas pes-
quisas de consumo interno”, 
revelou o parlamentar.

rando que milhares de carre-
tas carregadas com inúmeros 
produtos e centenas de veí-
culos trafegam diariamente. 
A concessionária da rodovia 
não tem previsão de quando 
fará a obra, mesmo com a in-
tensa cobrança de entidades 

jeto, certamente vai ser bem 
antes do final do ano”, acres-
centou.

De acordo com o depu-
tado, o projeto só não será 
votado neste ano se houver 
uma maioria contrária à ma-
téria em plenário. “Um texto 
bem construído e bem dialo-
gado. Eu acho que vai trazer 
a maioria da Câmara para 
sua aprovação”, afirmou.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados comentou 
ainda sobre um comunicado 
que recebeu do Google, no 
final de agosto, onde a em-
presa critica a inclusão dos 
mecanismos de buscas no 
projeto, com o argumento 
de que a medida seria “pre-
judicial ao combate à desin-
formação ao limitar acesso a 
uma variedade de fontes de 
informação”.

“Recebi, encaminhei 
para o grupo de trabalho, e 
eles vão avaliar essa posição 
do Google. Eu não tenho po-
sição fechada com nenhuma 
tese”, disse.

A medida é uma res-
posta à iniciativa de 27 enti-
dades de comunicação, que 
formaram uma coalizão em 

Foto: assessoria

e lideranças políticas.
Também será cobrada 

maior agilidade na emissão 
de licenças e demais proce-
dimentos para autorizar as 
obras da Ferrogrão, ferrovia 
ligando Sinop a Miritituba/
PA, que será feita pela ini-

ciativa privada em parceria 
com governo, com leilão de 
concessão previsto para ano 
que vem. A ferrovia vai es-
coar a produção agrícola ge-
rando grande economia no 
frete e agregando valor aos 
produtores.

busca de apoio às medidas 
de combate a notícias falsas. 
A coalizão solicitou a Maia, 

também através de carta, a 
inclusão do Google e de ou-
tros buscadores no projeto.



Foto: Divulgação

INDÚSTRIA

MT registra queda na
produção em julho

NESTE ANO

Rebanho bovino cresce e fêmeas se destacam

Indústria tem alta na produção em 12 de 15 locais pesquisados em julho

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Pesquisa Industrial 
Mensal Regional, do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), revela au-
mento da produção do setor 
em 12 dos 15 locais analisa-
dos, no mês de julho. A alta é 
reflexo da ampliação do mo-
vimento de retorno ao traba-
lho de unidades produtivas.

As maiores altas na 
comparação mensal foram 
nos estados do Ceará, com 
crescimento de 34,5%, e Es-
pírito Santo, onde houve 
aumento de 28,3%. O IBGE 
destaca que o crescimento de 
8,6% em São Paulo foi a prin-
cipal influência no resultado 
nacional, já que o estado tem 
o maior parque industrial 
do país, com destaque para 
o bom desempenho dos se-
tores de alimentos e de veí-
culos automotores, além das 

DA REPORTAGEM

Recentemente, o In-
dea-MT divulgou os nú-
meros do rebanho bovino 
em maio deste ano no es-
tado. Os dados demons-
traram que neste ano o es-
tado possui 30,98 milhões 
de cabeças, o que equiva-
le a 2,13% a mais que no 
mesmo período de 2019. 
Quando se divide por ca-
tegoria, observa-se que o 
rebanho de vacas apre-
sentou aumento superior 
ao de machos: no período 
a quantidade de fêmeas 
subiu 2,63%, enquanto de 

Foto: Divulgação

Volume foi acima do esperado

SOJA

Brasil nunca exportou 
tanto de janeiro a agosto 
quanto em 2020
DA REPORTAGEM

O recorde brasileiro na 
exportação de soja aconte-
ceu em 2018. Naquele ano o 
país exportou 83,2 milhões 
de toneladas do grão. Ainda 
não dá para saber se o Bra-
sil terá a mesma quantida-
de para vender até o fim do 
ano, mas até agora já ven-
deu muito mais do que ha-
via feito de janeiro a agosto 
de 2018, ou em qualquer 
outro ano na história.

Segundo dados do Mi-
nistério da Economia, de 
janeiro a agosto deste ano o 
Brasil exportou 75,1 milhões 
de toneladas de soja, quase 
34% a mais que o mesmo 
período de 2019 e 16,4% a 
mais que em 2018. O curio-
so é que mesmo somando 
toda a soja que o país ven-
deu em 2019 (74 milhões de 
toneladas), não se chega nos 
volumes atuais. Aliás, exce-
to 2018, nenhum outro ano 
cheio (de janeiro a dezem-
bro) se vendeu mais soja 
quanto agora em 2020. 

Com as vendas até 

agosto, a soja já rendeu mais 
de US$ 25,6 bilhões ao país 
em 2020. Bem à frente dos 
US$ 19,6 bilhões de 2019 e 
igual aos US$ 25,6 de 2018. 
Na prática, isso significa que 
apesar dos preços elevados 
no país, quanto cotado em 
dólar o valor da tonelada 
de soja está mais baixa este 
ano, que nos anos anterio-
res.

Em 2020, a média re-
cebida pela tonelada de 
soja foi de US$ 341,6, con-
tra os US$ 349,2 de 2019 e 
os US$ 398,2 por tonelada 
de soja recebidos em 2018. 
“As cotações na Bolsa de 
Chicago para a soja estavam 
mais fracas esse ano. Não 
era muita a diferença, mas 
estava mais baixa sim. Mas 
essa conta ainda pode virar, 
até porque Chicago me-
lhorou bastante. Para 2018 
a diferença é bem maior, 
isso porque os preços prati-
cados em Chicago estavam 
bem mais elevados que ago-
ra”, diz o analista da Safras 
& Mercado Luiz Fernando 
Gutierrez.

AGRONEGÓCIO 

Diagnóstico eletrônico reduz o tempo gasto para os reparos

Saiba como identificar
o problema e a solução
DA REPORTAGEM

A hora do plantio se 
aproxima e é fundamental 
que as máquinas estejam 
com o funcionamento em 
dia para garantir que o tra-
balho ocorra como o pre-
visto. Equipamento parado 
no campo é sinônimo de 
prejuízo. E por isso é im-
portante buscar maneiras 
de agilizar o reparo do ma-
quinário, quando preciso.

Como explica Miguel 
Rodrigues, que é tecnólo-
go em tecnologia eletrônica 
automotiva. “Ter uma má-
quina parada é um prejuí-
zo gigantesco, incalculável. 
Então, o tempo para você 
fazer o atendimento nes-
tas máquinas é muito im-
portante. Você não dispõe 
de muito tempo pra fazer 
esta reparação. Você tem 
que encurtar isso e fazer de 
uma maneira rápida e pre-
cisa. Por isso é importante 
você ter uma ferramenta 
que consiga te proporcio-
nar isso, um diagnóstico rá-
pido e preciso, para a gente 
liberar essa máquina para 
ela voltar a operação o mais 
rápido possível”.

Na era da agricultura 
tecnológica, as ferramentas 
para este serviço também 

evoluíram. “A gente acom-
panha o avanço das máqui-
nas desde quando elas eram 
mecânicas, hidráulicas, e 
quando foram gradativa-
mente sendo implementa-
das tecnologias. Entrou um 
outro fator, que foi a eletrô-
nica. Então, a gente precisa 
também acompanhar esta 
modernidade das máqui-
nas com essas ferramentas 
eletrônicas para que a gen-
te consiga fazer esse aten-
dimento a essas máquinas 
modernas”, comenta Mi-
guel. O diagnóstico eletrô-
nico é um exemplo. Tornou 
a manutenção mais rápida 
e eficiente. “O diagnósti-
co eletrônico de máquinas 
consiste em a gente identi-
ficar todos os erros presen-
tes e o mal funcionamento 
da máquina, a gente fazer 
a avaliação de todos esses 
erros, verificar qual compo-
nente está com problemas 
e fazer a reparação dele e a 
manutenção. Significa ra-
pidez e precisão para fazer 
a manutenção da máquina. 
Quando a máquina apre-
senta um defeito e ela para, 
existe um tempo para você 
conseguir esse atendimen-
to, seja de um prestador, 
seja de uma concessionária, 
fabricante. Então, o maior 

MÁQUINA PARADA? | Diagnóstico eletrônico é um aliado na hora de apontar as falhas
Foto: Divulgação
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machos, 1,23%.
Vale ressaltar que o 

número de vacas acima 
de 36 meses cresceu 6,18%, 
voltando aos patamares 
de 2016, quando houve 
retenção de fêmeas após 
os preços históricos do 
bezerro no ano anterior.

Outro ponto identi-
ficado foi que as regiões 
que mais incrementaram 
seu rebanho foram a nor-
deste (que abriga os muni-
cípios do Médio Araguaia) 
e a médio-norte, também 
com destaque para as fê-
meas (5,49% e 6,27%, na 

máquinas e equipamentos.
Também registraram 

alta acima da média da in-
dústria nacional em julho os 
estados do Amazonas (14,6%), 
Bahia (11,1%), Santa Catarina 
(10,1%), Pernambuco (9,5%) e 
Minas Gerais (9,2%). Comple-
tam a lista das altas no mês 
o Rio de Janeiro (7,6%), Rio 
Grande do Sul (7,0%) e Pará 
(2,1%). Registraram baixa em 
julho o Paraná (-0,3%), Goiás 
(-0,3%) e Mato Grosso, que 
caiu 4,2% após dois meses de 
alta.  Na comparação anual, 
o resultado é negativo em 
oito dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE, com queda de 3% 
na produção nacional. O Es-
pírito Santo (-13,4%) e o Para-
ná (-9,1%) tiveram as quedas 
mais acentuadas na com-
paração com julho de 2019. 
Também registraram redu-
ção o Pará (-7,5%), Rio Grande 
do Sul (-7,5%), a Bahia (-5,7%), 
Santa Catarina (-4,9%), Mato 

Grosso (-4,4%) e São Paulo 
(-3,3%). As altas em relação a 
julho do ano passado foram 
registradas em Pernambuco, 

que cresceu 17%, Amazonas 
(6%), Goiás (4%), Ceará (2,7%), 
Minas Gerais (1,5%), Rio de 
Janeiro (1%) e Nordeste (0,9%).

mesma ordem). Diante 
disso, fica evidente que o 
movimento das vacas tem 
refletido no rebanho total 
mato-grossense.

Em agosto, dados 
do Indea demonstraram 
que MT originou 491,05 
mil cabeças de bovinos 
para abate, baixa de 3,2% 
ante a julho/20. O que 
puxou esta baixa foi o re-
cuo expressivo do abate 
de fêmeas, em torno de 
17,71% ante o mês ante-
rior. Observa-se, ainda, 
que a maior queda foi nas 
vacas entre 24-36 meses, 

enquanto o abate das jo-
vens (4-12 meses) seguiu 
crescente: no comparati-
vo mensal o volume subiu 
5,83%.

No acumulado de ja-
neiro a agosto, o abate de 
novilhas já soma 311,86 
mil cabeças, valor 6,78% 
superior ao do mesmo 
período de 2019. Assim, 
vale a atenção para o re-
flexo disso nos próxi-
mos anos, uma vez que 
a menor disponibilidade 
de vacas jovens também 
pode limitar a oferta fu-
tura de bezerros.

benefício para o produtor 
que adquire é o tempo pra 
ele conseguir fazer a ma-
nutenção desta máquina 
de uma forma mais rápida, 
mais precisa”, explica.

Com o aparelho co-
nectado na máquina, as in-
formações começam a ser 
transmitidas. O resultado 
aparece em instantes. “O 
tempo pra você fazer diag-

nóstico é muito curto. São 
alguns segundos até estabe-
lecer a comunicação com a 
máquina. Após estabelecer 
a comunicação você con-
segue fazer a visualização 
dos erros da máquina, das 
falhas e também o estado 
atual de funcionamento 
deles, podendo também fa-
zer manutenção preventiva 
além da corretiva. Ele vai 

transmitir todas as infor-
mações de todos os erros 
presentes na máquina, nos 
sistemas que estão equi-
pados, como caixa auto-
mática, motor eletrônico, 
elevador traseiro eletrôni-
co… todos os sistemas ele-
trônicos vão transmitir as 
informações de erros, de 
falhas, de estado de funcio-
namento para o scanner”, 

detalha o especialista. O 
tecnólogo também atua no 
Senar Mato Grosso como 
instrutor técnico. Ou seja, 
capacita outros instrutores 
que vão ensinar os alunos 
nos treinamentos de cam-
po. Trabalho conjunto que 
dissemina o conhecimento 
sobre as novas ferramentas, 
ajudando a otimizar a roti-
na nas propriedades rurais.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 28.009.080/0001-65, e da 
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 05.513.713/0001-
72, no uso de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no dia 09 de outubro de 2020, por meio de Vide-
oconferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link para os endere-
ços eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@holdbackconsul-
toria.com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da manhã, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas dos 
administradores; (ii) exame e votação das demonstrações financeiras; (iii) de-
liberação sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iv) dispensa da renumeração dos administradores e membros 
da Diretoria. Nada mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 056/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
545/2020, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 056/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 
PARA USO NA PADARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI-
MENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 23/09/2020 - Horário: 09:00 horas 
(horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 08h do dia 
10/09/2020 às 18h do dia 22/09/2020 através do site www.bll.org.br. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente 
nos seguintes endereços eletrônicos: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no 
site www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de 
Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro Cé-
sar Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também 
pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de setembro de 2020.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 058/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal n° 545 de 10 de junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL - SRP Nº 058/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA PARA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES FU-
NEBRE DO TIPO MÉDIO PORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Que será realizado às 13h30m do dia 24 de setembro de 2020, na sala de Lici-
tações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100. Peixoto de Azevedo 09 de setembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

M.N VIEIRA DA CUNHA EIRELI -ME ,CNPJ n° 
34.731.903/0001-64 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio Vare-
jista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Rua 
Dois, N: 113 – Bairro Residencial Boa Vista, município de 
SINOP-MT.

LIFE RESIDENCE SINOP I EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ: 34.247.325/0001-95, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente -  SEMA/MT,  a Licença de Operação Provisória-LOP, 
para implantação da atividade de preparação de massa de 
concreto e argamassa para construção, a ser utilizada na 
obras de construção do condomínio Life Residence Sinop 
I, a ser instalado na Rua Sicília, Lote nº 68/L, Bairro: Bairro 
Eunice, em Sinop/MT.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de setembro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 28 de setembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 28 de setembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 28 de setembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
lubrificantes e aditivos. 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  ed i ta l  na  in tegra  poderá ser  re t i rado pe lo  s i te : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 09 de setembro de 2020.

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 067/2020

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE 
CONSUMO A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - 
MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO ALVORADA, 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com 
as disposições no Edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, realizado em 08 de setembro de 2020, a Pregoeira e sua equipe declararam o certame 
como DESERTO por não haver nenhuma empresa participante. Demais informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, 
no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 08 de setembro de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE CANCELAMENTO

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, por 
conveniência Administrativa. Nova Mutum – MT, 09 de setembro de 2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2020

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragatti

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2020, que se realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS 
ENTIDADES ESCOLARES EM RISCO SOCIAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2020 TENDO 
COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PISOS ESPORTIVOS INSTALADOS EM 
GINÁSIOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES.' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA MMS PINOVA 
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS - EIRELI CNPJ/CPF 
Nº 17.992.979/0001-24 ITENS VENCEDORA - 837592 - R$99,40, 
VALOR TOTAL GERAL R$198.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PRESENCIAL Nº. 079/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM RISCO SOCIAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALONGAMENTO DE ENTRE EIXO 
DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE SORRISO-MT. FINALIDADE: a presente 
contratação tem como objetivo realizar serviço de alongamento no chassi 
em caminhão Volkswagen 26.280 de 3.600 cm para 4.800 cm para 
viabilizar instalação de implemento Roll-On Roll-Off para atender 
demanda da Secretaria Municipal de Transportes. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. CONTRATADA: JH BORGES 
COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, CNPJ Nº 31.446.867/0001-07. 
VALOR GLOBAL: R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 
até 31 de dezembro de 2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 083/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 083/2020.
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Internacional segura peças para
manter grupo encorpado
DA REPORTAGEM

Líder do Brasileirão 
após oito rodadas, o Inter 
trata agora de manter o elen-
co encorpado para não per-
der o embalo na competição. 
Até porque o mês de setem-
bro marca o retorno da Li-
bertadores e, mais à frente, a 
equipe terá as oitavas de final 
da Copa do Brasil.

Por outro lado, jovens 
pouco aproveitados pelo 
técnico Eduardo Coudet são 
realocados em outros clu-
bes para ganhar experiência 
onde poderão ter mais opor-
tunidades. A semana é movi-
mentada nos bastidores do 
Colorado. Sarrafiore trocará 
o Inter pelo Coritiba. Xodó 
da torcida, o meia não con-
seguiu se firmar com Odair 
Hellmann, Zé Ricardo e 
Coudet e tentará ser mais as-
síduo no Couto Pereira. Sua 
saída também alivia o exces-
so de estrangeiros. Embora 
Paolo Guerrero só retorne 
aos gramados na próxima 
temporada, o grupo colora-
do conta com oito gringos. 
O número se elevou após 
as contratações do uruguaio 
Abel Hernández e do argen-
tino Leandro Fernández. Em 
competições nacionais, ape-
nas cinco forasteiros podem 
ser relacionados.

Já William Pottker, que 
atualmente se recupera de 
uma lesão muscular na coxa 
direita, também é alvo de 
cobiça. O Trabzonspor, da 
Turquia, demonstrou inte-

resse no atacante, mas ainda 
não houve avanço. O mes-
mo aconteceu após contato 
do Cruzeiro. O mesmo Tra-
bzonspor surgiu na impren-
sa turca como interessado 
em Rodrigo Dourado. Inter e 
o empresário do volante ga-
rantem que não foram pro-
curados. De contrato reno-
vado até 2022, o jogador de 
26 anos ainda busca melhor 
forma física após duas cirur-
gias no joelho esquerdo. Ou-
tro que deve ficar é Rodrigo 
Moledo. Na luta para recupe-
rar a titularidade, o zagueiro 
goza de prestígio do Beira-
-Rio. Mesmo que esteja no 
radar de outros clubes, a di-
reção rechaça qualquer pos-
sibilidade de liberá-lo. Sem 
espaço, o zagueiro Roberto 
será emprestado ao Paraná, 
que perdeu o também co-
lorado Thales, de saída para 
o Osmanlispor, da Turquia. 
A lista ainda conta com Pe-
dro Lucas. O centroavante 
deixou o Figueirense após o 
episódio de vandalismo no 
Orlando Scarpelli na sema-
na passada e rumará ao CSA. 
Natanael é outro que dei-
xará o Beira-Rio. O lateral-
-esquerdo foi comunicado 
pela direção que está livre 
para procurar outro clube. 
O representante do atleta diz 
ter sido procurado por clu-
bes do Brasil e exterior, mas 
ainda sem uma situação con-
creta. Dias antes, o Colorado 
emprestou Juliano Fabro ao 
Oeste, de São Paulo, e Gui-
lherme Pato à Ponte Preta.

Foto: RicaRdo duaRte

Martín Sarrafiore buscará novas oportunidades no Coritiba

JOVENS LIBERADOS | Colorado tentar evitar saídas apesar de assédio a Rodrigo Moledo e William Pottker

GRÊMIO

Presidente confirma consulta a Cavani

Cavani está sem clube após deixar o PSG

DA REPORTAGEM

A torcida do Grêmio até 
se animou com o nome de 
Edinson Cavani, mas a pos-
sibilidade do atacante uru-
guaio jogar no clube é um 
sonho distante. Nesta quar-
ta, o presidente Romildo 
Bolzan Jr. confirmou que o 
clube conversou com o jo-
gador há tempos atrás e fez 
uma consulta, mas descar-
tou mais uma vez qualquer 
possibilidade de contrata-
ção, ao menos neste mo-
mento.

Cavani está livre no 
mercado após o fim de 
seu contrato com o PSG. 
Diretamente de Salvador, 
onde o Grêmio se encon-
tra um dia antes de encarar 
o Bahia pelo Brasileirão, o 
presidente Romildo conce-
deu uma entrevista coleti-
va. Em uma das perguntas, 
afirmou que o uruguaio 
tem “tudo a ver com o Grê-
mio”, mas reiterou que não 

há como o clube avançar 
numa negociação pelo jo-
gador.

“O atrelamento do Ca-
vani ao Grêmio é cultural. 
Tem tudo a ver. Não foi do 
Grêmio que saiu essa in-
formação. Tempos atrás 
fizemos uma consulta, não 
por videoconferência. Con-
versamos com o Cavani, ele 
debatia com outros clubes. 
Não é o Grêmio que com-
petirá com clubes da Eu-
ropa. Vamos voltar para a 
racionalidade. Não quero 
frustrar ninguém. Se um 
dia tivermos como fazer 
uma aquisição dessas, te-
remos o maior prazer. Mas 
nesse momento, o jogador 
negocia na Europa, não te-
mos como avançar”, expli-
cou.

Cavani no momento está 
em Paris após o fim de seu 
vínculo com o PSG em ju-
nho. 

A Juventus, da Itália, 
surge como o destino mais 

provável do atacante uru-
guaio. Ele também desper-
tou o interesse do Benfica 

de Jorge Jesus e do Atlético 
de Madrid, da Espanha, en-
tre outros clubes.

DA REPORTAGEM

O Corinthians acertou 
na noite de terça-feira o pa-
gamento de dois meses de 
salários atrasados ao elenco. 
No entanto, o Timão ain-
da vai para o clássico contra 
o Palmeiras, marcado para 
esta quinta-feira, às 18h15, 
na Neo Química Arena, com 
vencimentos pendentes.

Nesta semana, comple-
taram-se quatro folhas sala-
riais atrasadas. Duas já foram 
quitadas, enquanto a pro-
messa do clube é de acertar 
o valor total pendente até o 
próximo dia 15 de setembro, 
depois do Derby válido pela 
nona rodada do Campeona-
to Brasileiro.

Em entrevista coletiva re-
alizada na última sexta-feira, 
o meia Ramiro afirmou que, 
apesar da situação “delicada”, 
o elenco alvinegro vem dia-
logando com a diretoria para 
“voltar à normalidade o mais 
rápido possível” e destacou a 
conversa “olho no olho”.

“É um assunto delicado, 
a gente sabe que ninguém 
gosta de ter salário atrasado, 

DURA REALIDADE

Corinthians chega para 
o Derby ainda com
salários atrasados

e não deve ter porque traba-
lha sempre no dia a dia, em 
qualquer profissão. A gente 
entende e vem conversando 
com a diretoria pela situação 
que o mundo vive. O clube 
com receita reduzida, temos 
tratado de forma interna, de 
homem pra homem, olho no 
olho. Sempre transparentes 
para deixar tudo alinhado e 
voltar à normalidade o mais 
rápido possível”, declarou.

Além disso, no último 
dia 2, os jogadores do Co-
rinthians vieram a público 
para desmentir uma supos-
ta greve que eles estariam 
organizando por conta dos 
salários atrasados. Em um 
vídeo publicado em suas re-
des sociais, o goleiro Cássio, 
que falou por todos os outros 
atletas, classificou a espe-
culação como “uma grande 
mentira e uma grande falta 
de respeito”.

Com nove pontos con-
quistados em sete rodadas 
disputadas (duas vitórias, três 
empates e duas derrotas), 
o Timão atualmente ocupa 
a 11ª colocação na tabela do 
Campeonato Brasileiro.

PALMEIRAS

Gabriel Veron pode voltar a ser
titular depois de quase 7 meses

Gabriel Veron deve começar jogando hoje contra o Corinthians

Elenco treina com salários atrasados 

DA REPORTAGEM

Destaque formado nas 
categorias de base do Pal-
meiras, Gabriel Veron voltou 
em grande estilo no último 
domingo. Após passar qua-
se seis meses sem jogar, por 
conta da paralisação do fu-
tebol e lesão logo em segui-
da, o atacante retornou com 
gol e assistência na vitória de 
virada sobre o Red Bull Bra-
gantino.

De volta aos gramados, o 
jovem também pode voltar 
ao time titular de Vanderlei 
Luxemburgo após quase sete 
meses. A última chance de 
Veron na escalação inicial foi 
contra o Mirassol, em 16 de 
fevereiro, pela 6ª rodada do 
Campeonato Paulista.

De lá até o último final de 
semana, o atacante também 
atuou em outros três jogos: 
vitória contra a Ferroviária e 
empate contra o Santos pelo 
Estadual, e vitória sobre o 
Tigre-ARG pela Libertado-
res, mas sempre saindo do 
banco de reservas. No total, o 
atacante soma dez partidas e 

Foto: divulgação

Foto: divulgação

um gol na temporada. São 13 
jogos e três gols pelo profis-
sional do Palmeiras.

Com o quarto Derby em 
dois meses à vista, Luxem-
burgo ganha opção que não 

Foto: chRistian haRtmann

teve nos duelos pelo Esta-
dual. O jovem pode formar 
dupla com Luiz Adriano, 
mantendo o esquema que 
treinador iniciou contra o 
Red Bull Braganatino, ou 

atuar aberto em uma linha 
de três atacantes. O Alvi-
verde encara o Corinthians 
hoje, na Neo Química Arena, 
pela 9ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.



Foto: Divulgação

Animal foi atingido no tórax e morreu na hora 
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DA REPORTAGEM

O Procon-MT, a Associa-
ção Brasileira de Procons 
(ProconsBrasil), a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e a Associação Nacio-
nal do Ministério Público 
do Consumidor (MPCON) 
encaminharam um ofício 
conjunto à Secretária Nacio-
nal do Consumidor, Juliana 
Domingues, solicitando pro-
vidências para conter o au-
mento de preço de itens da 
cesta básica.

No documento, as insti-
tuições expõem a imediata 
necessidade de intervenção 
do Governo Federal, em es-
pecial dos Ministérios da 
Justiça, da Economia e da 
Agricultura, para conter os 
frequentes aumentos de pre-
ço dos alimentos que com-
põem a cesta básica.

É consenso entre as insti-
tuições que, sem a elaboração 
de diretrizes governamen-
tais não será possível rever-
ter o atual cenário econômi-
co, que vem demonstrando 
um aumento da demanda 
por itens alimentícios, espe-
cialmente por aqueles que 
estavam fora do mercado 
de trabalho e passaram a re-
ceber benefício assistencial 
do governo. Soma-se a isso, 
conforme o ofício, o estímu-
lo à exportação devido à va-
lorização do dólar.

A alta dos preços, analisa 

o secretário adjunto do Pro-
con-MT, Edmundo Taques, 
prejudica a saúde financeira 
do consumidor e o expõe à 
vulnerabilidade durante a 
pandemia.

Provocada a se posicio-
nar, a Secretaria Nacional do 
Consumidor manifestou que 
está em articulação para dia-
logar com os ministérios que 
têm competência sobre esse 
tema e, então, compreender 
o que gerou esse salto nos 
preços.

Os Ministérios da Agri-
cultura e da Economia se 
comprometeram a enviar os 
dados e informações neces-
sários, especialmente aque-
les relacionados ao comércio 
exterior. Com base nessas in-
formações, a Senacon avalia-
rá alternativas para garantir 
a competitividade no setor 
e, principalmente, para que 
não falte produtos da cesta 
básica ao consumidor brasi-
leiro.

Filipe Vieira, presidente 
da ProconsBrasil, reiterou 
que a questão é nacional e 
que os órgãos de proteção e 
defesa dos consumidores es-
tão articulados para reverter 
tal cenário. Vieira destacou 
ainda a necessidade de que a 
população cobre de seus re-
presentantes, na esfera legis-
lativa, a adoção de medidas 
pertinentes para conter es-
ses frequentes aumentos dos 
preços dos alimentos.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Preço de alimentos, como arroz, disparou 

Vila Militar será construída ano que vem 

Procons cobram providências sobre
alta de preços da cesta básica
VALOR NAS ALTURAS | Instituições expõem a imediata necessidade de intervenção do Governo Federal

JUÍNA

Cachorro é morto a tiro 
em sítio; dono registra 
queixa na polícia
DA REPORTAGEM

Um cachorro foi mor-
to a tiros em um sítio do 
Bairro Palmeira, em Juína, 
na segunda-feira. O dono 
do animal registrou um 
boletim de ocorrência na 
delegacia. De acordo com 
a Polícia Civil, o dono do 
cachorro estava dentro de 
caso quando foi informado 
que o animal de estimação 
havia sido atingido por um 
tiro.

Ele correu até o quin-
tal, mas o cachorro já estava 

morto. O tiro atingiu a re-
gião do tórax dele. Segun-
do a polícia, o caso ocorreu 
por volta das 23h. Minutos 
antes, outros disparou ocor-
reram no Bairro Vila Ope-
rária.

Os tiros atingiram a ja-
nela de outro morador e a 
moto dele que estava esta-
cionada na varanda. Os sus-
peitos dos disparos nos dois 
casos não foram identifica-
dos. A Polícia Civil de Juína 
investiga os casos para saber 
se têm ligação e o que teria 
motivado o crime.

ANO QUE VEM

General confirma batalhão
do Exército em Sinop
SÓ NOTÍCIAS

O general e comandan-
te do Departamento de En-
genharia de Construção do 
Exército, general Júlio Ce-
sar de Arruda, se reuniu em 
Brasília com a prefeita Ro-
sana Martinelli e confirmou 
que Sinop terá um batalhão 
engenharia, podendo ter in-
fantaria ou cavalaria. Em ja-
neiro começam os serviços 
de terraplanagem e asfalta-
mento.

O projeto está sendo 
reformulado e não terá mais 
três andares como cogitado 
anteriormente. A área defini-
da é no bairro Alto da Glória 
( já documentada em nome 
do Exército), às margens da 
BR-163, que terá uma parte 
da Vila Militar, com 93 casas. 
A projeção inicial, com os 
ajustes no projeto, é investir 
R$ 120 milhões. A primei-
ra etapa deve custar R$ 20 
milhões e a prioridade é ga-
rantir esses recursos no orça-
mento da União.

O general disse que é 

“uma decisão tomada pelo 
alto comando do Exército, 
é uma necessidade para re-
gião. A princípio será uma 
organização de engenharia”. 
“Será uma construção de fa-
ses, muitas vezes não aconte-
ce na velocidade que a gente 
espera. Será a construção de 
uma unidade de engenharia, 
uma vila militar (onde re-
sidirão os militares)”, disse. 
“Sinop é uma cidade estraté-
gica, o Norte de Mato Gros-
so tem um desenvolvimento 
extraordinário. O Exército 
reconhece que tem que ter 
sua presença nessa área. Essa 
é uma decisão tomada, bem 
pensada e está no nosso pla-
nejamento”, acrescentou.

A mobilização agora é 
para ser alocado recurso no 
orçamento do governo fede-
ral.  O senador Wellington 
Fagundes, que é vice-presi-
dente da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Municípios 
e ex-relator do Orçamento 
para Defesa e Justiça, confir-
mou emenda de R$ 1,1 mi-
lhão para que sejam concluí-
dos os projetos.

S.A.LEVERGER

Fogo destrói vegetação
de área indígena em MT
DA REPORTAGEM

Um incêndio que atin-
giu a Terra Indígena Gomes 
Carneiro, em Santo Antô-
nio do Leverger, já destruiu 
parte da vegetação do local 
e está prejudicando a saú-
de dos índios Bororo que 
vivem na região. O fogo 
começou na noite de sexta 
(4), às margens do Rio São 
Lourenço. As chamas se es-
palharam pela mata seca e 
até esta quarta (9) havia fo-
cos de incêndio no local. As 
famílias Bororo estão em 
alerta devido à fumaça cau-
sada pelo fogo.

A Associação de Ami-
gos da Sala de Memória 
Rondon e familiares de Mi-
moso informou que acio-
nou o Corpo de Bombeiros, 
mas, como estão sobrecar-
regados devido aos incên-
dios em várias regiões, não 
foi possível combater as 

Foto: Divulgação

Vegetação foi destruída pelo fogo em aldeia indígena 

chamas do local.
A Associação pede 

ajuda de brigadistas para 
ajudar no combate e de vo-

luntários que possam doar 
água potável aos indígenas 
prejudicados. “A urgência 
não permite discussão po-

lítica. Vidas humanas e a 
fauna e a flora estão se per-
dendo”, ressalta a Associa-
ção, em nota.
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