
11 DE SETEMBRO

O 11 de setembro de 2001 fi cou marcado na história como o dia em que 
atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na 
morte de 2.996 pessoas. Os responsáveis pelo atentado eram vinculados a 
Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra o World Trade Center, em Nova 
York, e o Pentágono, em Washington.            Página -7

COPA DO BRASIL

Clubes aprovam adequações
no Estadual deste ano

A Federação Mato-grossense de Futebol se reuniu nesta se-
mana com 9 clubes participantes do Campeonato Mato-grossense 
2020 – O Luverdense foi o único a não enviar representante. A pauta 
abordada foram as adequações no regulamento para a retomada do 
Estadual deste ano.          Página - 6

MICHEL ALVIM

ACERVO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Foi assinado pelo governador Mauro Mendes (DEM), um contrato para a construção 
de cinco mil pontes além da aquisição de alguns equipamentos rodoviários, materiais 
e insumos destinados à execução de obras de infraestrutura. Além disso, o programa 
prevê também que sejam construídas outras 62 pontes de concreto de médio e grande 
porte, chegando assim ao total de cinco mil construções.                                         Página -4

5 MIL PONTES

Governo assina contrato de
construção de pontes em MT 

De sertão
isolado
ao “local
globalizado”
A colonização do Nortão foi 
realizada dentro das políticas 
de modernização do regime mi-
litar, que visava a expansão dos 
negócios capitalistas na região. 
Por isso, havia uma grande par-
ceria entre políticos/militares e 
os grandes empresários dispos-
tos a investir em Sinop e região.
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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 adian-
te, por exemplo, não deveriam ser consideradas direito 
adquirido, 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 institui gatilhos previstos no teto de gastos do setor 
público, como redução temporária de jornada e salários 
de servidores, congelando ainda benefícios e promo-
ções, quando as despesas ameaçarem estourar o Orça-
mento.

Se a reforma administrativa tenta equacionar o fu-
turo, é o curto prazo o que realmente ameaça o país.

Editorial

Um primeiro passo

Ranking dos Políticos - Facebook

O SUJO E O
MAL LAVADO
O suplente de vereador Ralf Leite, que as-

sumiu uma cadeira na Câmara de Cuiabá, 
apresentou um projeto para revogar o decreto 
que concedeu o título de Cidadão Cuiabano 
ao advogado Cléverson Campos Contó, acu-
sado de agredir ao menos 10 mulheres. Elas 
relataram abusos físicos, psicológicos, sexu-
ais e patrimoniais. Para quem não se lembra, 
Ralf Leite chegou a ser preso em 2009 por... 
agressão a uma namorada.

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!

SEM PUXAR VOTOS
O vice-governador Otaviano Pivetta tem 

desconversado quando questionado se irá par-
ticipar ativamente como “cabo eleitoral” na 
eleição suplementar ao Senado, que ocorre em 
15 de novembro. Pivetta, que participou ativa-
mente do lançamento da pré-candidatura do 
empresário e ex-vice-prefeito Miguel Vaz Ri-
beiro à Prefeitura de Lucas do Rio Verde, afir-
mou que pretende focar no trabalho de gerir o 
Estado ao lado do governador Mauro Mendes. O 
vice-governador inclusive disse não ter decidi-
do, até o momento, apoiar nenhum dos nomes 
apresentados ao pleito.

Crédito: José Roberto Gonçalves
IMAGEM DO DIA

Você já passou pelo deserto da sua vida? Qual foi 
o aprendizado que você absorveu durante este 
período?

Bolsonaro arrisca assim jogar para as calendas 
qualquer mudança que enfrente as poderosas 
corporações“ “

Como é bom ser próspero em todas as áreas 
da vida, seja na saúde, fé, finanças, relaciona-
mentos, trabalho, família, dentre outras. Con-
seguir alcançar êxito, em todos os aspectos, é 
extremamente satisfatório. Entretanto, nem 
sempre a prosperidade se estabelece de forma 
permanente em nossas vidas.

As lutas e os desafios de nossa jornada nos 
colocam ora por cima, ora por baixo, como se 
estivéssemos vivendo numa gangorra da vida. 
Essa oscilação nos atrapalha e nos causa tris-
teza, ansiedade e temor.

O povo de Israel era próspero porque esta-
va ao lado de Deus, porém nem sempre foi as-
sim. Quantas e quantas vezes eles fracassaram. 
Diante da desobediência a Deus, tiveram que 
caminhar por anos em um deserto.

As bênçãos de Deus atraem a atenção de to-
dos os indivíduos e povos que estão ao nosso 
redor. Isso serve para nos conduzir a ter uma 
vida e uma missão de testemunhos para os que 
estão ao nosso redor.

Como é difícil estar em meio a um deser-
to, onde o solo é árido, seco, vazio, improduti-
vo, sem água, sem plantação e sem flores. É no 
deserto que encontramos animais selvagens, 
perigosos e venenosos que estão à procura de 
alguém para aniquilar. O deserto desta vida às 
vezes nos reserva grandes desafios.

Você já passou pelo deserto da sua vida? 
Qual foi o aprendizado que você absorveu du-
rante este período? A sua vida é abundante ou é 
desértica? Será que você já teve a oportunidade 
de receber as torrentes do Neguebe?

O Salmos 126:4, escrito pelo homem segun-
do o coração de Deus chamado Davi, relata: 
a versão Almeida corrigida é fiel: “Traze-nos 
outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as cor-
rentes das águas no sul”; na Nova versão inter-
nacional, temos: “Senhor, restaura-nos, assim 
como enches o leito dos ribeiros no deserto”. A 
versão Nova Almeida atualizada, dispõe: “Res-
taura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes 
no Neguebe”.

Davi suplicava a Deus para que Ele tirasse o 
povo daquela situação, do cativeiro, do cabresto 
dos babilônicos, e que desse uma nova oportu-
nidade para que eles pudessem ser restaurados 
e que prosperassem novamente.

A analogia utilizada por Davi é sobre o fe-

nômeno denominado torrentes do Neguebe, que 
também é conhecido como águas do sul, o leito 
dos ribeiros do deserto. No que consistia o fenô-
meno do passado e que ainda existe no presente?

Neguebe é o nome do deserto que ocupa cer-
ca de 60% do território de Israel. Uma área de 
aproximadamente 7.250 quilômetros quadrados. 
O local está situado no sul de Israel e próximo 
ao Mar Morto. Durante o período de chuva, que 
é raro, as águas são armazenadas em cima das 
montanhas, e se expandem formando grandes 
torrentes e riachos.

O fenômeno é de grande importância para a 
história do sul de Judá, na Palestina. Lá é mar-
cado por um árido deserto durante a maior parte 
do ano, por um verão sem chuvas e sem águas 
nos rios e um inverno de chuvas que formam as 
torrentes. Os ribeiros fluem e uma nova vida re-
cobre, após a evaporação da água dos rios forma-
dos temporariamente, o campo se enche como 
um jardim com belas flores, recoberto pelo verde 
da vegetação, como as mencionadas no Salmo 
126:4.

Restaura, Senhor, a nossa vida como as tor-
rentes do Neguebe. Dê-nos uma nova oportuni-
dade de vida. Faz-nos prosperar. Resgata-nos, 
Senhor, do deserto da nossa existência.

Davi, na condição de rei e intercessor daque-
le povo, queria, mais uma vez, que Deus pudesse 
dar alegria, restauração e prosperidade a eles, 
assim como ocorre com as torrentes do Negue-
be, em que transforma o deserto árido e vazio 
em um lindo campo com água em abundância. 
Se você sente que sua vida se encontra vazia e 
improdutiva, faça como Davi: suplique pelas tor-
rentes do Neguebe, para que esse fenômeno de 
milagres possa restaurar a sua vida.

O Neguebe não tinha vida em si mesmo, pois 
é um deserto. Ele dependia das chuvas dos mon-
tes do Líbano para se tornar um lindo jardim. O 
cristão não tem vida própria, depende exclusiva-
mente do poder restaurador de Cristo Jesus. Que 
possamos suplicar como Davi. Que Deus possa 
nos tirar do cativeiro, da miséria desta vida, do 
fundo do poço da nossa existência, e que as tor-
rentes do Neguebe sejam uma verdade em sua 
vida, tornando-a plena, próspera, linda e feliz.

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA 
É AUDITOR PÚBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DE MATO GROSSO

Torrentes do Neguebe

Memórias e “teorias”
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“vivos”, durante todo esse tempo, justa-
mente buscando explicações para o que 
aconteceu, sem acreditar no que foi noti-
ciado.

Sabemos que as teorias da conspira-
ção mexem com a cabeça de muita gen-

te. Se você 
começar 
a ouvir e 
ver o que 
um cama-
rada com 
ideia fixa 
tem para 
apresentar 
existem 
chances 
de você, de 
alguma for-
ma, encon-
trar uma ló-
gica no que 

está sendo dito. Isso significa que aquilo é 
real? Não necessariamente. Significa que 
toda uma linha de raciocínio foi direcio-
nada, de forma conveniente, para que as 
ideias sejam, de alguma forma, sustenta-
das. Mas, claro, muita gente “embarca” em 
tais pensamentos, infelizmente.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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O tempo passa, mas o 11 de setembro 
continua “pesado”. A internet, nessa data, 
revive cenas de um dos mais expressivos 
atentados terroristas da era moderna. 
Acredito, inclusive, que a data vai estar 
marcada em nosso calendário por muito 
tempo.

A tecnolo-
gia faz tudo se 
reviver com 
muito mais 
facilidade. 
Imagens, ví-
deos e tantos 
outros regis-
tros fervilham 
na grande 
rede todos os 
anos. Quem 
acompanhou, 
na época, os 
fatos, tem sua 
memória reavivada pela enxurrada de pu-
blicações a respeito. Quem não acompa-
nhou tem a oportunidade de ver a expres-
sividade do que aconteceu naquele dia. E, 
seguramente, quem teve perdas diretas 
revive suas tristezas.

Como não deixaria de ser, todo o ano 
o 11 de setembro traz consigo uma infini-
dade de teorias da conspiração dos mais 
variados tipos e com os mais diversos 
argumentos. Cada uma tem sua própria 
sustentação, defendida com veemência 
por quem está convencido de que, no fim 
das contas, nada é como pensamos.

Existem, inclusive, comunidades, 
grupos e tantos outros que se mantém 

FRANCISNEY LIBERATO

A Polícia Civil conseguiu desvendar o caso da menina Sara Vitória 
Fogaça Paim. A criança, que está desaparecida desde 2010, tinha 5 anos 
quando foi vista pela última vez. Após denúncia anônima, o suspeito do 
desaparecimento foi encontrado e preso temporariamente no Centro de 
Ressocialização de Sorriso. Antonio Ramos Escobar, 58 anos, confessou 
que estava de bicicleta, viu a menina na rua e deu carona para ela. Depois 
a levou para uma construção, abusou sexualmente da vítima e a matou 
por asfixia. Por fim, a enterrou em um terreno baldio.



EM TODO ESTADO

Governo assina contrato para a
construção de cinco mil pontes 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Foi assinado pelo go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM), um contrato para 
a construção de cinco mil 
pontes no estado de Mato 
Grosso, além da aquisição 
de alguns equipamentos 
rodoviários, materiais e 
insumos destinados à exe-
cução de obras de infraes-
trutura. O acordo assinado 
no Palácio Paiaguás prevê 
a construção de pontes de 
bueiro metálico, vigas me-

tálicas e aduelas de concre-
to de até 18 metros que vêm 
para substituir as pontes de 
madeira. Além disso, o pro-
grama prevê também que 
sejam construídas outras 62 
pontes de concreto de mé-
dio e grande porte, chegan-
do assim ao total de cinco 
mil construções.

“O programa vai ser 
desenvolvido com o Estado 
comprando os equipamen-
tos e chamaremos as pre-
feituras que vão entrar com 
a execução disso. Vamos 
fazer essa parceria com os 
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Dois ex-candidatos à pre-
feitura de Sinop, Roberto 
Dorner (Republicanos) e 
Dalton Martini (Patriota), 
oficializaram a união para a 
corrida eleitoral de 2020.

Ex-vereador e ex-presi-
dente da Câmara de Verea-
dores de Sinop, Dalton Mar-
tini aceitou compor a chapa 
como pré-candidato à vice 
prefeito.

Na última eleição em 2016, 
Dorner ainda pelo PSD aca-
bou em segundo lugar com 
20.593 votos e Dalton pelo 
PP ficou na terceira posição 
com 16.057, juntos somaram 
36.650 votos.

Essa é a estratégia pensa-
da para a obtenção de êxito 
nesta eleição, já que a atual 
prefeita, Rosana Martinelli 
(PL), foi eleita em 2016 com 
23.981 votos, a junção de 
forças do segundo com o 
terceiro colocado, em tese, 
faz uma composição forte 
para a disputa.

 “Eu não tenho dúvidas, 
que os votos da última elei-
ção vão se repetir nessa, por-
que a sociedade nos conhe-
ce. E acredito que teremos 
uma votação superior à da 
última eleição”, prevê Mar-
tini.

Para esta eleição, ao con-
trário das últimas eleições 
onde os trabalhos realizados 
nas redes sociais fizeram a 
diferença e acaba se tor-
nando uma nova tendência, 
Dorner acredita que a me-
lhor estratégia para angariar 
votos é a de ‘gastar sola do 
sapato’.

“Desde as últimas elei-
ções o número de votantes 

UNIÃO DE VOTOS | Rivais na última eleição, Dorner e Dalton acreditam na unificação dos votos para 2020

Juntos os dois tiveram 36.650 votos em 2016 

AJUDA

Senado aprova 
apoio às escolas 
particulares

Proposta suspende tributos e cria ações emergenciais 
para setor 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Senado aprovou na 
terça-feira (09) o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 
195/2020, que institui um 
programa de apoio às esco-
las particulares de ensino 
básico diante da crise provo-
cada pela covid-19. 

O Programa Nacional 
de Auxílio às Instituições de 
Ensino da Educação Básica 
suspende tributos devidos 
por essas instituições e pos-
sibilita que elas suspendam 
contratos de trabalho, den-
tre outras medidas. O proje-
to segue para a Câmara dos 
Deputados.

A proposta também 
prevê que a União disponi-
bilize aos municípios R$ 3 
bilhões para que as prefei-
turas apliquem em ações 
emergenciais de auxílio ao 
setor. Esses recursos serão 
utilizados para a concessão 
de um subsídio mensal, para 
manutenção das institui-
ções, até o fim da vigência 
do Estado de Calamidade 
em decorrência da pande-
mia, no dia 31 de dezembro. 
Esse subsídio gira num valor 
entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, a 
depender do número de alu-

nos matriculados.
“Será possível intervir 

de modo tempestivo para 
socorrer as escolas privadas 
de educação básica, com re-
flexos positivos não somente 
na manutenção da arquite-
tura educacional brasileira, 
com destaque para a educa-
ção infantil”, disse a relatora 
do projeto, Daniella Ribeiro 
(PP-PB).

Segundo levantamento 
exposto por Daniella Ribei-
ro em seu relatório, em 482 
estabelecimentos de educa-
ção básica, localizados em 
83 municípios brasileiros, as 
escolas privadas perderam 
em média, até maio de 2020, 
52% de suas receitas. Na edu-
cação infantil, essa perda foi 
de 56%. Os atrasos no paga-
mento de mensalidades che-
garam a 17% em abril (antes 
da pandemia, eram de cerca 
de 9%) e a perda de alunos 
àquela época girava em tor-
no de 10%.

 A proposição prevê 
ainda que o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
deverá prestar consultoria 
gratuita nos próximos doze 
meses, a fim de auxiliar os 
gestores a traçar as melhores 
estratégias para reestruturar 
as escolas.

Foto: Pedro França/agência Senado

Dorner e Dalton se juntam para eleição

Foto: divulgação

TRATAMENTO DIFERENCIADO

ALMT aprova projeto que garante 
incentivos às cooperativas de MT

50 milhões de brasileiros têm fontes de trabalho e renda via cooperativas 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT) 
aprovou, em segunda vota-
ção, em sessão ordinária o 
Projeto de Lei Complemen-
tar 85/2019, de autoria do 
deputado Dilmar Dal Bosco 
(DEM), que prevê incenti-
vos às cooperativas. O PLC 
acrescenta o parágrafo 6º 
ao artigo 19 da Lei Com-
plementar nº 605, de 29 de 
agosto de 2018, que “insti-
tui no âmbito do Estado de 
Mato Grosso o Estatuto da 
Microempresa, da Empresa 
de Pequeno Porte e do Mi-
croempreendedor Individu-
al”. Segundo o autor da pro-
posta, o projeto tem como 
objetivo garantir que o trata-
mento diferenciado dado às 
microempresas e empresas 
de pequeno porte, no tocan-
te ao incentivo ao empreen-
dedorismo, seja concedido 
às sociedades cooperativas 
que tenham auferido, no 
ano-calendário anterior, re-
ceita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00, conforme de-
finido na Lei Complemen-
tar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, nela in-
cluídos os atos cooperados e 
não cooperados. Dilmar des-
tacou os dados da Organi-
zação das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB). “Cerca de 50 

aumentou em aproxima-
damente 20 mil eleitores e 
nem todos conhecem Ro-
berto e Dalton. Só assim vão 
conhecer a nossa história e 
projeto”, disse Dorner.

MOMENTO DA
DEFINIÇÃO
Os partidos têm até o co-

meço da próxima semana 
para realizar suas conven-
ções e definir seus represen-
tantes na corrida eleitoral de 
2020.

O partido dos Trabalhado-
res já confirmou a presença 
na disputa com o professor 
Roberto Arruda. A atual pre-
feita, Rosana Martinelli (PL), 
também se coloca como 
pré-candidata, mas ainda há 
uma possibilidade de revira-
volta, caso o deputado fede-
ral Juarez Costa (MDB), de-
mova Martinelli da disputa 
para apoia-lo.

O Podemos virá com o 
médico Jorge Yanai para a 
disputa, enquanto os tu-
canos devem apresentar o 
nome do vereador Joacir 
Testa.

O PSL virá com o Dele-
gado Sérgio Ribeiro. Na se-
mana passada estava tudo 
acordado para o vereador 
Ícaro Severo vir como vice, 
mas ontem o parlamentar 
confirmou a desistência da 
disputa por total falta de 
entrosamento com o grupo 
que atualmente comanda o 
PSL em Sinop e em Mato 
Grosso. Severo já confirmou 
também que não disputará a 
reeleição para o parlamento 
sinopense.

Marcelo Stachin do PRTB 
é outro nome que aparece 
no radar.

milhões de brasileiros atu-
almente possuem fontes de 
trabalho e renda através das 
cooperativas, cujo modelo 
de negócio colabora para o 
desenvolvimento econômi-
co, social e sustentável do 
Brasil,” pontuou. “De acordo 
com a Organização Coope-
rativa (OCERGS), enquanto a 
população brasileira cresceu 
5% de 2014 a 2018, o coopera-
tivismo gerou 425,3 mil em-
pregos diretos em 2018, uma 
expansão de 42,72% nos últi-
mos oito anos”, completou.

ProPoSta SuSPende tributoS e cria açõeS emergenciaiS Para Setor 

Segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), no 
estado de Mato Grosso, o 
crescimento do segmento 
também é notório, passan-
do de 78,1 mil cooperados e 
funcionários para 503,936 
mil de 2000 a 2018. A OCB-
-MT aponta que o coope-
rativismo em Mato Grosso 
teve um crescimento de 10% 
no número de contratações 
de empregados entre 2017 e 
2018, sem contar o aumento 
do quadro de sócios de 5% no 

mesmo período.
Na opinião de Dilmar, 

esses dados deixam claro que 
este modelo de negócio é o 
canal mais viável para micro 
e pequenos empreendedores 
nos diversos ramos.

“O trabalho exercido 
pelas cooperativas é de ex-
trema relevância para o de-
senvolvimento da economia, 
por essa razão é fundamental 
assegurar o desenvolvimen-
to deste importante segmen-
to, dada a relevância social 
de seus resultados”, concluiu.

141 municípios e eles vão 
providenciar a instalação. 
Se fossemos fazer um pro-
cesso normal, levaríamos 
décadas para fazer 5 mil 
pontes”, destacou o gover-
nador. Dentro do acordo 
foi firmado também uma 
parceria do Governo do 
Estado juntamente com os 
consórcios municipais e as-
sociações para a compra de 
175 equipamentos que têm 
como objetivo a manuten-
ção de estradas.

Todo esse investimen-
to em infraestrutura no 

estado, está sendo possível 
devido ao empréstimo fir-
mado pelo Executivo com 
a Caixa Econômica Federal 
no valor de R$ 550 milhões 
e que teve a autorização por 
parte da Assembleia Legis-
lativa.

“Agradeço a Assem-
bleia Legislativa que apro-
vou rapidamente o projeto 
que permitiu a assinatura 
desse contrato. E a todos os 
nossos parceiros do Gover-
no do Estado e da bancada 
federal, assim como a Caixa 
Econômica”, finalizou.



Foto: Divulgação

INSS

Apenas segurados agendados
serão atendidos nas agências

ARROZ

Imposto de importação ficará
zerado até o fim deste ano

Reabertura das agências está prevista para segunda-feira

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

As agências do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) vão reabrir na próxi-
ma segunda-feira (14), mas o 
atendimento será exclusivo 
para quem fizer agendamen-
to. Para marcar hora, o segu-
rado deve acessar o site Meu 
INSS e aplicativo ou ligar no 
135. Segundo o INSS, estarão 
disponíveis para atendimen-
to presencial os serviços de 
perícia médica, avaliação so-
cial, cumprimento de exigên-
cia, justificação administrati-
va e reabilitação profissional. 
O instituto ressalta que os 
segurados sem agendamen-
to não serão atendidos, para 
evitar aglomerações dentro e 
fora das agências, de acordo 
com orientações do Ministé-
rio da Saúde.

DA REPORTAGEM

O Comitê-Executivo 
de Gestão (Gecex) da Câ-
mara de Comércio Exte-
rior (Camex) decidiu zerar 
a alíquota do imposto de 
importação para o arroz 
em casca e beneficiado até 
31 de dezembro deste ano. 
A redução temporária está 
restrita à quota de 400 mil 
toneladas, incidente nos 
produtos abarcados pelos 

Foto: Divulgação

A comercialização com o mercado indiano se deu após intercâmbio

MÉDIO VALE
Índia, Guatemala e Turquia 
são os principais destinos 
do gergelim
DA REPORTAGEM

Os municípios do Mé-
dio Araguaia, capitaneados 
por Canarana, são respon-
sáveis pela maior parte da 
produção brasileira de ger-
gelim. O grão produzido 
nas lavouras em meio ao 
cerrado mato grossense é 
quase todo exportado e a 
Índia, o maior consumidor 
do produto, se apresenta 
como o maior comprador 
brasileiro em 2020.

A comercialização com 
o mercado indiano se deu 
após um intercâmbio com 
o Brasil anunciado pelo 
Mapa em janeiro de 2020. 
Até então, a China, grande 
produtor e consumidor do 
grão, mantinha o posto de 
principal mercado brasilei-
ro para o gergelim.

Informações repassa-
das pelo empresário Gus-
tavo Rizzo, da Agroseeds 
Comércio e Exportação, 
empresa compradora e ex-
portadora de gergelim em 
Canarana, dão conta que no 
mês de agosto, Índia, Gua-

temala, Turquia, Jordânia 
e Arábia Saudita, juntas re-
presentaram 71% do merca-
do de quase 15 mil tonela-
das exportadas no mês, do 
grão produzido nas lavou-
ras da região.

O gergelim do Médio 
Araguaia é escoado prin-
cipalmente pelo Porto de 
Paranaguá/PR. Mesmo 
com boa demanda do mer-
cado externo em 2020, o 
empresário entende que a 
comercialização está abai-
xo da expectativa. “Por ser 
historicamente, agosto, 
um mês com maior volu-
me na exportação do ger-
gelim”, afirma.A produção 
de gergelim no Brasil na 
safra 2019/20 é estimada 
em 100 mil toneladas pelo 
empresário, menor que às 
127,8 mil toneladas estima-
das pela CONAB. Em 2019, 
conforme o Ministério da 
Agricultura, os principais 
mercados para o gergelim 
brasileiro foram Vietnã 
(25%), Guatemala (15%), Tur-
quia (12%) e Arábia Saudita 
(12%).

AGRONEGÓCIO 

Diversos fatores vão contribuir para alto rendimento da colheita

Safra deve superar 132
milhões de toneladas
DA REPORTAGEM

Com boa rentabilida-
de, exportações elevadas e 
cenário positivo, os produ-
tores deverão cultivar área 
recorde. Com clima favo-
rável, a produção deverá 
superar 132 milhões de to-
neladas.

A produção brasileira 
de soja em 2020/21 deverá 
totalizar 132,171 milhões de 
toneladas, com elevação de 
5,5% sobre a safra da tempo-
rada anterior, que ficou em 
125,339 milhões de tonela-
das. A revisão foi divulgada 
por SAFRAS & Mercado. No 
dia 17 de julho, data do re-
latório anterior, a projeção 
era de 131,691 milhões de 
toneladas.

Com o plantio prestes 
a iniciar, SAFRAS indica 
aumento de 1,8% na área, 
estimada em 37,94 milhões 
de hectares. Em 2019/20, o 
plantio ocupou 37,272 mi-
lhões de hectares. No levan-
tamento anterior, o plantio 
estava projetado em 37,804 
milhões de hectares. O le-
vantamento indica que a 
produtividade média de-
verá passar de 3.380 kg por 
hectare para 3.501 kg.

O analista de SAFRAS 
& Mercado, Luiz Fernan-

do Roque, destaca a revi-
são para cima na estimativa 
para a temporada 2019/20, 
devido a um pequeno ajuste 
no tamanho da área final do 
Mato Grosso. Para 2020/21, 
a estimativa subiu um pou-
co por um ajuste fino na 
expectativa de área nos es-
tados do Mato Grosso e de 
Roraima.

COMERCIALIZAÇÃO
A comercialização da 

safra 2019/20 de soja do 
Brasil envolve 97,9% da pro-
dução projetada, confor-
me relatório de SAFRAS & 
Mercado, com dados reco-
lhidos até 4 de setembro. 
No relatório anterior, com 
dados de 7 de agosto, o nú-
mero era de 95,7%.

Em igual período do 
ano passado, a negociação 
envolvia 85,8% e a média 
para o período é de 86,3%. 
Levando-se em conta uma 
safra estimada em 125,339 
milhões de toneladas, o to-
tal de soja já negociado é de 
122,662 milhões de tonela-
das.

A venda antecipa-
da para 2020/21 pulou de 
43,3% no início de agosto 
para 49,3%. A comercializa-
ção da safra futura está bem 
acelerada na comparação 

SOJA | Às vésperas do plantio, as expectativas são favoráveis para a safra brasileira 2020/21
Foto: Divulgação
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códigos 1006.10.92 (arroz 
com casca não parboili-
zado) e 1006.30.21 (arroz 
semibranqueado ou bran-
queado, não parboibiliza-
do) da Nomenclatura Co-
mum do Mercosul (NCM). 
A decisão foi tomada du-
rante a 8ª Reunião Extra-
ordinária do Gecex, por 
proposta do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. A minis-
tra Tereza Cristina anun-

Em agosto, a Secreta-
ria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia e do INSS infor-
maram a nova data de re-
torno ao atendimento pre-
sencial - 14 de setembro. O 
atendimento exclusivo por 
meio de canais remotos se-
gue até hoje (11). E mesmo 
com a abertura das agências, 
o atendimento remoto conti-
nuará a ser oferecido.

Segundo o INSS, a re-
abertura será gradual e con-
siderará as especificidades 
de cada uma das Agências da 
Previdência Social no país. 
Cada unidade deverá avaliar 
o perfil do quadro de servi-
dores e contratados, o volu-
me de atendimentos realiza-
dos, a organização do espaço 
físico, as medidas de limpeza 
e os equipamentos de prote-
ção individual e coletiva.

ciou o pedido ao Gecex 
e disse que não irá faltar 
arroz no país. Segundo a 
Companhia Nacional de 
Abastecimento(Conab), 
vinculada ao Mapa, a pro-
dução de arroz estima-
da para a próxima safra 
(2020/21) é de 12 milhões 
toneladas, um incremento 
de 7,2% em relação à safra 
anterior. O Comitê-Exe-
cutivo de Gestão (Gecex) 
é o núcleo executivo cole-

giado da Camex, respon-
sável por definir alíquotas 
de importação e exporta-
ção, fixar medidas de de-
fesa comercial, interna-
lizar regras de origem de 
acordos comerciais, entre 
outras atribuições. O Ge-
cex é integrado pela Presi-
dência da República, pelos 
Ministérios da Economia, 
das Relações Exteriores e 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

com o ano anterior, quan-
do o índice era de 20,8%, 
e também supera a média 
normal para o período, de 
20,9%.  Com a próxima sa-
fra projetada em 1321,171 

milhões de toneladas, o 
total já comprometido por 
parte dos produtores chega 
a 65,092 milhões de tonela-
das, antes mesmo do início 
do plantio. “Os produtores 

ainda estão aproveitando 
os bons preços para a safra 
nova. Apesar disso, devido 
ao grande volume já com-
prometido, daqui para fren-
te o ritmo tende a diminuir 

nos estados com mais de 
50% de vendas, com os pro-
dutores focando no plantio 
e de olho no clima”, resume 
o analista de SAFRAS, Luiz 
Fernando Roque.



Vagas de Emprego
1-Telefonista, com experiência;
2-Contador, com experiência;
3-Fiscal Contábil, com experiência;
4-Gestão de Departamento Pessoal, com experiên-
cia em escritório contábil;
5-Secretária do Lar, com experiência e referência;
6-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
7-Operadora de Caixa, para supermercado;
8-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
9-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
10-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
11-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
12-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
13-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
14-Estoquista, com CNH AB;
15-Moto Boy, com experiência, CNH AB;
16-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
17-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
18-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
19-Enfermeira, com COREN ativo;
20-Vendedor (a), para boutique;
21-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês 
podem nos seguir no Instagram e acompanhar 
nossos stories: https://www.instagram.com/

adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 
9634-7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 

VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE CONTRATOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

CONTRATO Nº 029/2020 – DATA: 10/09/2020 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO UTILITÁRIO, CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 
A DIESEL AUTOMÁTICA, PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ-MT, COM O PRI-
MEIRO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA 
MUNICIPAL – CONTRATADO: TATIANA CAPITÂNIO VEICULOS EPP - CNPJ 
09.103.941/0001-25 – VALOR DO CONTRATO: R$ 188.000,00 (CENTO E OI-
TENTA E OITO MIL REAIS) - VIGÊNCIA: 31/12/2020 - ORIGEM: ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VALDE DE SÃO DOMINGOS-MT.

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 fi nanceiras; (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 NOVA UBIRATÃ
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ – MT, TORNA PÚBLICO PARA CONHE-
CIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE ADERIU A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 013/2020 ORIUNDA PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 – MU-
NICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, ATRAVÉS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 222/2020, TENDO COMO OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO UTILITÁRIO, CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 A 
DIESEL AUTOMÁTICA, PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ-MTCOM PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL. FORNECEDOR: TATIANA CAPITÂNIO VEICULOS EPP, INSCRITA 
NO CNPJ/MF Nº. 09.103.941/0001-25, VALOR R$ 188.000,00(CENTO E OI-
TENTA E OITO MIL E REAIS). NOVA UBIRATÃ – MT, 10 DE SETEMBRO DE 
2020. VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, vem a público divulgar a HOMOLOGA-
ÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 010/2.020, Processo 
Administrativo nº 067/2.020, a qual teve como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PÚBLICOS) NA AVENIDA RENATO 
FIGUEIREDO VARELLA (ACESSO À UNEMAT), CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS INTE-
GRANTES DO EDITAL, tendo sido a empresa vencedora ADIMAR ALVES DA 
SILVA, inscrita no CNPJ nº 19.080.732/0001-67, com o valor global de R$ 
170.611,16 (cento e setenta mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centa-
vos).

Nova Xavantina – MT, 10 de setembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público a 
HOMOLOGAÇÃO resumida referente à TOMADA DE PREÇOS nº 009/2.020. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NO CAM-
PUS UNIVERSTÁRIO DA UNEMAT-NX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO PROJETO EXECUTIVO, E PLANILHAS INTEGRANTES DO EDITAL. A 
empresa vencedora foi: EMPREITERIA SILFORTE EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ nº 38.007.148/0001-20, com o valor global de R$ 212.361,59 (duzentos 
e doze mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Nova Xavantina – MT, 10 de setembro de 2.020
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 – SRP
Processo Licitatório Nº 040/2020 A Prefeitura Municipal De N

ovo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira Ofi cial Designada 
Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados 
Que Realizará Licitação No Dia 25/09/2020, Às 08h00 Para O Registro De 
Preço Para Futura E Eventual Aquisição De Escavadeira Hidráulica E Pá Car-
regadeira, Em Atendimento Da Secretaria Municipal De Transportes E Obras 
Públicas – Setop, Conforme Especifi cações Do Edital De Licitação. A Ínte-
gra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À 
Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter 
Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 11h00min. Novo Mundo, Mt, 
10 De Setembro De 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Ofi cial

Antonio Mafi ni
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001 2020

 AO PREGÃO PRESENCIAL – SRP 055/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de junho de 2020, torna 
público para conhecimento dos interessados, que foi realizado retifi cação no 
Edital de Licitação Pregão Presencial - SRP nº 055/2020, cujo objeto é “RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES 
MEDICINAIS (OXIGÊNIO LÍQUIDO E AR COMPRIMIDO) EM ATENDIMENTO 
A PACIENTES DO BLOCO C DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. O Edital Comple-
mentar 001/2020 está disponível através do site http://www.peixotodeazeve-
do.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com ou pesso-
almente no endereço e telefone anteriormente citado. Fica mantida a data da 
sessão pública para às 13:30 horas do dia 14 de setembro de 2020. Peixoto 
de Azevedo 10 de setembro de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001 2020

 AO PREGÃO PRESENCIAL – SRP 055/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de junho de 2020, 
torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizado re-
tifi cação no Edital de Licitação Pregão Presencial - SRP nº 055/2020, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO LÍQUIDO E AR COMPRIMIDO) 
EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO BLOCO C DO HOSPITAL REGIONAL 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
O Edital Complementar 001/2020 está disponível através do site http://
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao_peixotodeazeve-
do@hotmail.com ou pessoalmente no endereço e telefone anteriormente 
citado. Fica mantida a data da sessão pública para às 13:30 horas do dia 
14 de setembro de 2020. Peixoto de Azevedo 10 de setembro de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro Ofi cial
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A PAVESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., 
CNPJ sob nº 16.751.362/0001-54, vem tornar público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia (LP) e a 
Licença de Instalação (LI) para as obras de infraestrutura 
para implantação do loteamento urbano denominado Jardim 
de Monet Etapa “A”, localizado Avenida Bruno Martini, Lote 
nº 143/A, Bairro Eunice, com área total de 92.780,00 m², 
no município de Sinop-MT, coordenadas geográfi cas Lat.: 
11°51’14.31” SLong.:55°32’4.55” W.

Torna-se público que requereu a SEMA a Alteração da 
razão social da empresa ABEGAIR FORTUNATO RIBEI-
RO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 19.752.164/0001-01, 
Inscrição Estadual 13.561.714-6, para o nome JUCEMAR 
THOME EIRELI (MADEIREIRA OURO VERDE), CNPJ 
19.752.164/0001-01, Inscrição Estadual 13.561.714-6 para 
a atividade principal de Serrarias com desdobramento de 
madeira em bruto e Benefi ciamento de madeiras, no munici-
pio de APIACAS – MT. Não EIA RIMA

J.L.C. ABRAHAO - EPP, estabelecida na Rua Silvio Bar-
bieri, nº 141-A, LIC. Norte, Sinop/MT, inscrita no CNPJ 
nº09.293.864/0001-13, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso 
– SEMA/MT, a Renovação da Licença de Operação – LO 
da atividade de Comércio e Armazenamento temporário de 
materiais recicláveis sem geração de efl uentes líquidos. Não 
foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Am-
bientais – (66)99626-3037.

RECICLA SINOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP, 
CNPJ 23.400.305/0001-96, torna público que requereu a 
SEMA/MT, Renovação da Licença de Operação (LO) para 
serviços de coleta, transporte e armazenamento de resídu-
os perigosos (classe I) e resíduos não perigosos (Classe II 
A e Classe II B) assim como RSS – Resíduos de Serviços 
de Saúde, instalada em Sinop - MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

ODONTORISO ODONTOLOGIA LTDA - ME  (ODONTORI-
SO) CNPJ.: 17.825.714/0001-31 - Torna público que reque-
reu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, 
o pedido de  Renovação da Licença de Operação, para ati-
vidade de 86.30-5-04 – Atividade Odontológica, localizada 
na Avenida Mato Grosso, n° 1397 - E Bairro: Cidade Nova, 
no município de Lucas do Rio Verde. (Gabrieli E. Marchioro 
Eng Agrícola e Ambiental e de Segurança do Trabalho 66 
9 9612 1699)

MOLOSSI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INDÚSTRIA 
DE PRÉ-MOLDADOS. CNPJ nº 38.097.543/0001-50, torna 
público que requer junto a SAMA, as Licenças Prévia, de 
Instalação e de Operação, para as atividades de Fabricação 
de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e 
sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para 
uso na construção; Fabricação de outros artefatos e produ-
tos de concreto, cimento, fi brocimento, gesso e materiais 
semelhantes, localizado na rua Panambi, nº 89, no bairro 
Industrial 1ª Etapa no município de Sorriso/MT. Não foi re-
alizado EIA/RIMA

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ nº 
07.534.739/0009-80, torna público que requer junto a Secre-
taria Municipal Meio Ambiente - SAMA de Lucas do Rio Ver-
de - MT, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, 
para a atividade de Comércio Atacadista de Defensivos Agrí-
colas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo; Comércio 
Atacadista de Sementes, da área total do empreendimento, 
de 350,00 m²,  localizada na Av. Avenida da Produção, nº 
356 W, Bairro Bandeirantes, Município de Lucas do Rio Ver-
de - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

TRANSPORTES SÃO PEDRO EIRELI, CNPJ Nº 
36.654.420/0001-39, torna público que requer junto a 
SAMA, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, 
para a atividade de Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interesta-
dual e internacional, da área total do empreendimento, de 
1.002,25 m², localizada na Rodovia BR-242, Nova Ubiratã/
MT, n° 419, do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

VANIR POTRICH, CPF Nº 053.480.050-53, torna público 
que requer junto a SEMA, a Licença de Operação, para a 
atividade de Aviação agrícola e pátio de descontaminação, 
da área total do empreendimento, de 370,8 m², localizada na 
Fazenda Jatobá, coordenada 12°43’45,97’’S / 55°6’47,24’’O, 
Estrada Municipal, S/N, Zona Rural, do Município de Nova 
Ubiratã/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

.G. Industria e Comércio de Pedras Ltda – Epp
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SEMA, a Licença Prévia e de Instalação, 
referente à extração de Granito para Brita, no local deno-
minado Sitio Pedreira, Zona Rural, Município de Colíder, 
Estado de Mato Grosso.
Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660
emial: cardealgeologia@gmail.com

J.G. Industria e Comércio de Pedras Ltda – Epp
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SEMA, a Licença Prévia e de Instalação, 
referente à extração de Granito para Brita, no local deno-
minado Sitio Pedreira, Zona Rural, Município de Colíder, 
Estado de Mato Grosso.
Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660
emial: cardealgeologia@gmail.com

ABERTURA: 25 de setembro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 25 de setembro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição material de 
jazida (cascalho). LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, centro, 
Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser 
retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 10 de setembro de 2020.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP N° 041/2020

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeira Municipal
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2020

Ipiranga do Norte-MT, 10 de Setembro de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
23/09/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel S-10) e Agente Redutor 
– Arla 32, para a frota municipal de Ipiranga do Norte”, conforme 
especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, Poder Executivo – 
Prefeitura Municipal, aba LICITAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Resultado Pregão  16 / 2020

Na data de 03/09/2020 as 830 Horas, Foram abertas as propostas Referente 
a licitação supra  citada, requisitada pelo(S) orgão(S): E devidamente acom-
panhada por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com as 
normas legais vigentes. Tendo como vencedor(es) o(s) listado(s) abaixo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT  
Resultado Pregão  16 / 2020 

Na data de 03/09/2020 as 830 Horas, Foram abertas as propostas Referente a licitação supra  citada, requisitada pelo(S) orgão(S): E devidamente 
acompanhada por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como vencedor(es) o(s) listado(s) abaixo. 

Item Cód. Descrição Marca Unidade V.Unitário Quant. V.Total

1 75432

TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
COMPRIMENTO DE 100CM, ESPESSURA 
DE NO MINIMO 12,0 CM E DIAMETRO 
NOMINAL DE 150 CM. (NBR8890/2007) UNIDADE R$661,00 20 R$13.220,00

2 72284

TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
COMPRIMENTO DE 100CM, ESPESSURA 
DE NO MINIMO 6CM E DIAMETRO 
NOMINAL DE 60 CM.(NBR8890/2007) UNIDADE R$139,00 1500 R$208.500,00

R$221.720,00

5613 SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME 13.485.075/0001-51

 

Item Cód. Descrição Marca Unidade V.Unitário Quant. V.Total

1 75429

TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
COMPRIMENTO DE 100CM, ESPESSURA 
DE NO MINIMO 4,5 CM E DIAMETRO 
NOMINAL DE 40 CM. (NBR8890/2007) CAON UNIDADE R$109,00 200 R$21.800,00

2 72285

TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
COMPRIMENTO DE 100CM, ESPESSURA 
DE NO MINIMO 7,2 CM E DIAMETRO 
NOMINAL DE 80 CM.(NBR8890/2007) CAON UNIDADE R$215,00 200 R$43.000,00

3 72286

TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
COMPRIMENTO DE 100CM, ESPESSURA 
DE NO MINIMO 8,0 CM E DIAMETRO 
NOMINAL DE 100 CM. (NBR8890/2007) CAON UNIDADE R$320,00 80 R$25.600,00

4 75431

TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
COMPRIMENTO DE 100CM, ESPESSURA 
DE NO MINIMO 9.6 CM E DIAMETRO 
NOMINAL DE 120 CM. (NBR8890/2007) CAON UNIDADE R$394,00 50 R$19.700,00

R$110.100,00

80278449 VALDEMAR PAGLIOSA CAON - ME 09.512.521/0001-00

 
NOVA GUARITA - MT,10 de setembro de 2020. 

YANA MARIA MARCON 
Pregoeira Oficial 

NOVA GUARITA - MT,10 de setembro de 2020.
YANA MARIA MARCON

Pregoeira Ofi cial
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Santos se reinventa para
anular forças do Atlético
DA REPORTAGEM

É impossível fazer qual-
quer análise da vitória do 
Santos sobre o Atlético-MG 
na quarta-feira sem falar dos 
desfalques. Os titulares Lu-
cas Veríssimo, Luan Peres, 
Alison, Kaio Jorge, Raniel e 
Pará não estiveram à dispo-
sição do técnico Cuca. O Pei-
xe esteve remendado na Vila 
Belmiro.

Mesmo assim, o time 
conseguiu vencer o forte 
Atlético-MG por 3 a 1 e che-
gar a 14 pontos na tabela de 
classificação do Campeonato 
Brasileiro, em sexto lugar. 
Mais do que isso: o Peixe, 
apesar de algumas dificulda-
des iniciais, conseguiu anu-
lar as forças do Galo. Vale 
lembrar, claro, que o Santos 
jogou com um a mais desde 
os 15 minutos do primei-
ro tempo – o goleiro Rafael 
foi expulso após falta dura 
em Marinho num contra-
-ataque.

PROBLEMA
NA DEFESA
O técnico Cuca man-

dou a campo uma escalação 
completamente remendada: 
João Paulo; Madson, Jobson, 
Alex e Felipe Jonatan; Diego 
Pituca, Sánchez e Arthur Go-
mes; Lucas Braga, Marinho e 

Soteldo.
Apesar dos diversos 

desfalques, o Santos come-
çou a partida contra o Atléti-
co-MG com apenas um pro-
blema recorrente. O volante 
Jobson, improvisado na zaga, 
cansou de perder bolas peri-
gosas com passes errados.

Acostumado com seus 
passes em profundidade e 
entrelinhas para quebrar a 
marcação adversária, Job-
son tentou repetir suas qua-
lidades na zaga. Diante da 
pressão dos atacantes do 
Atlético-MG, porém, o vo-
lante improvisado na defesa 
abusou de erros cruciais.

Coube a João Paulo, em 
mais uma noite mais do que 
inspirada, fazer defesas qua-
se impossíveis para evitar 
que o Atlético-MG abrisse o 
placar. Ele só não foi capaz 
de evitar o gol de empate 
depois de mais um erro de 
Jobson. Não pode se repetir.

VELOCIDADE
NA FRENTE
Cheio de desfalques, o 

Santos foi a campo contra o 
Atlético-MG com jogadores 
mais rápidos no setor ofensi-
vo. O volante Alison deu lu-
gar ao meia-atacante Arthur 
Gomes; o centroavante Kaio 
Jorge foi substituído por Lu-
cas Braga.

Foto: Ivan StortI

Marinho comemora 2 gols contra o Atlético-MG

REMENDADO | Peixe, mesmo sem seis dos seus titulares, vence o Galo na Vila Belmiro

FÓRMULA 1

Sebastian Vettel será piloto da
Aston Martin em 2021

Vettel espera reencontrar na Racing Point o
caminho voltar a ser o número 1

DA REPORTAGEM

A Aston Martin (atual 
Racing Point) será o desti-
no de Sebastian Vettel em 
2021. Após a já anunciada 
ida de Carlos Sainz para a 
Ferrari na próxima tempo-
rada, o futuro do tetracam-
peão mundial ficou incerto 
na Fórmula 1 por alguns 
meses, porém na manhã 
desta quinta-feira a escu-
deria britânica anunciou 
a contratação do veterano 
piloto alemão. O tempo de 
compromisso entre as par-
tes, porém, ainda não foi 
revelado. Vettel substitui 
o mexicano Sergio Pérez, 
que anunciou na quarta-
-feira sua saída do time.

Também utilizando o 
Twitter, Vettel confirmou o 
acerto com a escuderia que 
ano que vem passará a se 
chamar Aston Martin. “Ain-

da tenho muito amor pela 
Fórmula 1 e minha única 
motivação é correr na fren-
te do grid. Fazer isso com a 
Aston Martin será um gran-
de privilégio”, enfatizou o 
alemão de 33 anos e “dono 
da F1” por quatro tempora-
das consecutivas com a RBR 
(2010/2011/2012/2013).

Após encerrar seu ca-
samento de seis anos com 
o time italiano, Vettel terá 
como companheiro o jo-
vem Lance Stroll, filho do 
dono da equipe. O executi-
vo mereceu muitos elogios 
por parte do tetracampeão, 
que aposta em um novo 
rumo em sua carreira, com 
direito a sonhos altos. “A 
energia e o compromisso 
de Lawrence (Stroll) com o 
esporte são inspiradores, e 
acredito que juntos pode-
mos construir algo muito 
especial”.

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol se reuniu 
nesta semana com 9 clubes 
participantes do Campeo-
nato Mato-grossense 2020 
– O Luverdense foi o único 
a não enviar representante. 
A pauta abordada foram as 
adequações no regulamento 
para a retomada do Estadual 
deste ano. Quatro mudan-
ças foram apresentadas pela 
FMF e aprovadas pelos clu-
bes de forma unânime.

A primeira modificação 
será no Artigo 17. A disputa 
de terceiro lugar será reali-
zada em jogos de ida e vol-
ta. Anteriormente, o regula-
mento previa a disputa em 
jogo único. A segunda alte-
ração se dará no Artigo 19, 
parágrafo único. Novos atle-
tas poderão constar no BID 
(Boletim Informativo Diário) 
até o último dia útil antes do 
início das semifinais do cam-

COPA DO BRASIL

Com terceira vaga, clubes 
aprovam adequações no 
Estadual deste ano

peonato.
O Artigo 22 também foi 

alterado: cada equipe poderá 
efetuar cinco substituições 
por partida. Anteriormente, 
eram permitidas apenas três 
substituições. E por fim, o 
Artigo 61. O terceiro coloca-
do do Mato-grossense 2020 
herdará a vaga da Copa do 
Brasil de 2021, oriunda da 
Copa FMF – Edição 2020, 
que não será realizada – de-
cisão tomada anteriormente 
pela maioria dos clubes em 
Congresso Técnico da com-
petição.

Sendo assim, serão ao 
todo, três vagas para a Copa 
do Brasil 2021, além de mais 
duas para a Série D do Cam-
peonato Brasileiro. A FMF 
ressaltou que todas as mo-
dificações no regulamento 
foram consultadas e apro-
vadas pelo Juizado Especial 
dos Torcedores, e também, 
com as aprovações dos clu-
bes participantes.

SÃO PAULO

Diniz dá bronca em Luciano após 
pênalti: “Tá olhando o quê?”

Luciano se desespera com gol perdido pelo São Paulo

Clubes se reuniram nesta semana; LEC ausente 

DA REPORTAGEM

O empate por 1 a 1 entre 
São Paulo e RB Bragantino 
teve uma forte bronca de 
Fernando Diniz em Luciano. 
A arbitragem marcou pênalti 
para o time visitante por to-
que de mão de Luciano den-
tro da área. O VAR revisou 
o lance, que teve cruzamen-
to de Claudinho. Depois da 
marcação, Diniz gritou, em 
meio a um xingamento. “Pa-
rabéns, Luciano. Tá olhando 
o quê?”

Na cobrança, Claudinho 
bateu para fora. No fim do 
segundo tempo, o RB Bra-
gantino perdeu outro pênal-
ti, desta vez com Artur, na 
trave. Luciano fez o gol de 
empate do São Paulo em fa-
lha do goleiro Cleiton.

Depois do jogo, Diniz co-
mentou a bronca em Lucia-
no. 

“Nós temos uma relação 
de confiança e posso ser es-
pontâneo com ele, posso 
cobrá-lo. E ele melhorou e 
rende por conta disso. 

Ele fez um pênalti que 
poderia ser evitado. A minha 
relação com ele é ótima por 

Foto: MarcoS rIbollI

Foto: DIvulgação

conta disso: posso cobrá-lo 
de uma forma que sei que ele 
pode ser cobrado, e ele cor-

Foto: charleS coateS

responde bem a isso”. Com o 
resultado, o São Paulo foi a 
17 pontos no Brasileirão. 

O próximo adversário é 
o Santos, sábado, às 18h, na 
Vila Belmiro.

Assim, o Santos apro-
veitava o espaço deixado 
pelo Atlético-MG – que joga 
e deixa jogar – para criar 
oportunidades. De cara, So-
teldo deixou Marinho em 
boas condições dentro da 
área do Galo, mas a zaga 
afastou o perigo.

Era só uma amostra do 
que o Santos preparava para 
o restante do jogo. Cien-
te das dificuldades e até da 
superioridade adversária, o 
Peixe fez o básico: marcou 
bem e usou da velocidade 
de seus atacantes para criar 
oportunidades, com Soteldo 
pela esquerda, Lucas Braga 
pela direita e Marinho cen-
tralizado.

Foi justamente em jo-
gadas de velocidade ou de 
pressão na saída de bola do 
Atlético-MG que o Santos 
criou as principais chances 
ofensivas, abriu o placar, 
voltou a ficar à frente depois 
do empate do Atlético-MG e 
ampliou a vantagem no se-
gundo tempo.

Acostumado a jogar 
pelo lado direito, Marinho 
foi escalado pelo técnico 
Cuca quase como um cen-
troavante diante do Atléti-
co-MG. Sem Kaio Jorge e 
Raniel, titular e reserva da 
posição, o treinador optou 
por deixar Lucas Braga aber-

to para centralizar o camisa 
11.

E deu certo. Com cam-
po para correr e espaço para 
criar oportunidades, princi-
palmente depois de o goleiro 
Rafael ser expulso, Marinho 
foi participativo durante os 
90 minutos, não apenas pelo 

lado direito.
Como não é centro-

avante de ofício, Marinho 
não ficava enfiado entre os 
zagueiros do Atlético-MG. O 
camisa 11 do Santos flutuou 
pelos dois lados do campo, 
buscou a bola com os meias 
e abriu muito espaço para 

os companheiros – princi-
palmente para as subidas de 
Madson e Lucas Braga pela 
direita. 

O “centroavante” de 
quarta marcou dois gols para 
confirmar a vitória do Santos 
e mostrar que pode ser mais 
do que um ponta.
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DA REPORTAGEM

O 11 de setembro de 2001 
ficou marcado na história 
como o dia em que atentados 
terroristas foram realizados 
em solo americano e resulta-
ram na morte de 2.996 pes-
soas. Os responsáveis pelo 
atentado eram vinculados a 
Al-Qaeda e realizaram seus 
ataques contra o World Tra-
de Center, em Nova York, e o 
Pentágono, em Washington.

Os atentados tiveram 
como um dos grandes res-
ponsáveis Osama bin Laden, 
e geraram grandes conse-
quências em nível mundial. 
Poucas semanas depois que 
aconteceram, o governo 
norte-americano deu iní-
cio à Guerra do Afeganistão, 
com o objetivo de capturar o 
líder da Al-Qaeda.

A organização terrorista 
Al-Qaeda, na época, era lide-
rada por Osama bin Laden, 
um árabe multimilionário e 
um dos fundadores. As mo-
tivações que o levaram a re-
alizarem atentados contra os 
Estados Unidos são o resul-
tado de um longo processo 
que se iniciou na década de 
1970.

Durante um período, bin 
Laden tinha apoio dos Esta-
dos Unidos na luta contra os 
comunistas. 

No entanto, a Guerra do 
Golfo acabou azedando a re-
lação que existia entre os dois 
países. Em 1990, o exército 
iraquiano invadiu o Kuwait 
e fez com que a família real 

kuwaitiana se refugiasse em 
Riad, capital saudita, o que 
criou um clima de tensão en-
tre Iraque e Arábia Saudita.

A possibilidade de que 
houvesse um atrito era gran-
de, e isso fez com que Osama 
bin Laden oferecesse seus 
serviços para defender o ter-
ritório saudita. 

Bin Laden queria que a 
monarquia saudita contra-
tasse ele e seus mujahidin 
para defender o território, 
mas os sauditas recusaram a 
oferta e optaram por deixar 
as tropas americanas garan-
tirem a segurança. A rejeição 
de sua proposta o enfureceu 
bin Laden: para ele, a pre-
sença de estrangeiros fazen-
do a proteção do solo sagra-
do árabe era um sacrilégio.

O ATAQUE
Os atentados foram rea-

lizados por 19 terroristas da 
Al-Qaeda. O início deu-se 
com o sequestro de quatro 
aviões comerciais, sendo 
dois Boeing 757 e dois Boeing 
767, que decolaram da costa 
leste dos Estados Unidos em 
direção a Califórnia. Quando 
as aeronaves já estavam no 
ar, os terroristas renderam a 
tripulação e os passageiros, 
e então reajustaram as rotas 
das aeronaves para seus al-
vos.

O Voo 11 da American 
Airline, que decolou às 7h59 
de Boston em direção a Los 
Angeles. Menos de uma 
hora depois, precisamente 
às 8h46, o avião era lançado 

Foto: Divulgação

Foto: Nicélio Silva/ibama

Momento em que avião atinge segunda torre do World Trade Center

11 de setembro: um dia
marcado pelo terror
ATENTADOS TERRORISTAS | Ataques foram liderados por Osama bin Laden e deixaram quase mil mortos

TANGARÁ

Incêndio avança na Terra Indígena
Pareci e destruiu 20 mil hectares
DA REPORTAGEM

O incêndio na Terra 
Indígena Pareci, a 80 km de 
Tangará da Serra, avançou e 
já atinge uma área de quase 
20 mil hectares de vegeta-
ção. O incêndio já dura há 
mais de uma semana e che-
gou a atingir a Cachoeira do 
Formoso, um famoso ponto 
turístico da região.

O fogo já destruiu mais 
de 20 mil hectares dos bio-
mas Cerrado e Floresta Ama-
zônica. A situação é conside-
rada complicada porque o 
local é de difícil acesso. 

Na segunda (7), quando 
o fogo chegou até a cachoei-
ra, 10 homens chegaram no 

local para reforçar a equipe 
de brigadistas do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). No total 
são 30 brigadistas tentando 
controlar o fogo. Segundo o 
chefe do esquadrão do Iba-
ma, Elson Garcia, o com-
bate tem sido muito difícil, 
o vento forte e a vegetação 
seca têm colaborado pra que 
o fogo avance. “Estamos aqui 
ajudando pessoas, tentando 
controlar o fogo, mas o fogo 
está muito forte, o vento 
muito forte e o acesso é di-
fícil nessa área de Formoso, 
onde o incêndio já queimou 
quase 20 mil hectares. A 
gente está usando o sopra-

PANTANAL

5 frentes combatem incêndios com apoio de 6 aeronaves
DA REPORTAGEM

Cinco frentes de 
trabalho da força-tarefa 
da Operação Pantanal II 
atuam diretamente para 
conter o incêndio que 
atinge o Pantanal mato-
-grossense. As áreas que 
recebem ações estão loca-
lizadas nas proximidades 
do SESC Porto Cercado, 
Parque Estadual Encontro 
das Águas e na região da 
Estrada Transpantaneira.

Seis aeronaves são 
utilizadas para monito-
rar e reconhecer os no-
vos focos de calor. Duas 
delas foram enviadas na 
quarta (9) para possibilitar 
o lançamento de aproxi-
madamente 30 mil litros 
de água nas frentes dos 
incêndios que avançam 
da porção Sul do Parque 
Encontro das Águas e nas 
proximidades de Porto Jo-
fre, em Poconé.

A região do Parque 
Encontro das Águas foi 

Foto: mayke toScaNo

Lançamento da Operação Pantanal 2 para combate ao incêndio na região 

considerada uma das 
frentes prioritárias pelo 
plano operacional, co-
ordenado pelo Comitê 
Temporário Integrado 
Multiagências de Coorde-
nação Operacional de MT 
(Ciman/MT).

“É importante desta-
car que essas cinco frentes 
de combate são estabe-
lecidas por meio de mo-
nitoramento aéreo, por 
validação das imagens de 
geomonitoramento e pe-
las equipes terrestres. Só 
então os objetivos estra-
tégicos são traçados. Só é 
possível alcançar as cinco 
frentes de combate aos 
incêndios florestais por 
causa da integração das 
forças da otimização dos 
recursos, e da deliberação 
conjunta que chamamos 
de comando unificado”, 
explica o tenente-coronel 
Bombeiro Militar, Dércio 
Santos da Silva, coorde-
nador-geral do Ciman/
MT.

dor porque está muito difí-
cil, a chama é muito forte”, 
afirma. Na terra indígena do 
Formoso vivem 220 pessoas 
divididos em três aldeias. Só 
na aldeia formoso vivem 80 

pessoas.  Idosos e crianças 
que têm doenças respirató-
rias acabam sofrendo mais 
com essa fumaça que está 
na região. Ainda não se sabe 
quando o fogo começou.

contra a Torre Norte (cha-
mada de World Trade Center 
One) do World Trade Center, 
um complexo comercial que 
ficava no coração da ilha de 
Manhattan.

Menos de 20 minutos de-
pois, o segundo avião (Voo 
175, da AA) foi lançado contra 
a Torre Sul (WTC Two), cho-
cando-se às 9h03. Naquele 
momento, a imprensa inter-
nacional já estava fazendo a 
cobertura, e o ataque contra 
a segunda torre foi televi-

sionado ao vivo. O tercei-
ro avião (Voo 77, da AA) foi 
lançado contra o Pentágono, 
prédio que sedia o Departa-
mento de Defesa dos EUA, às 
9h37, e o quarto avião (Voo 
93, da United Airlines) caiu 
no interior da Pensilvânia, às 
10h03.

A imagem mais destaca-
da desse ataque foi, natural-
mente, a do ataque ao WTC, 
pois, depois do choque com 
os aviões, as Torres Gêmeas 
incendiaram-se. Centenas 

de pessoas ficaram encurra-
ladas nos andares mais altos 
do prédio e, infelizmente, 
não conseguiram sair, en-
quanto bombeiros e socor-
ristas conduziram o trabalho 
de evacuação do prédio.

 O incêndio que se ini-
ciou nas Torres Gêmeas su-
peraqueceu as estruturas do 
prédio e fez com que ambas 
fossem abaixo. 

Às 9h59, a Torre Sul desa-
bou, e às 10h58, foi a vez da 
Torre Norte. A queda delas 

afetou construções ao lado, 
danificando-as e espalhando 
o incêndio.

A reação do governo nor-
te-americano foi imediata 
e focou no endurecimento 
das medidas de segurança 
no país, com foco nos aero-
portos e na represália contra 
seus perpetradores. 

A vingança deu-se por 
meio da invasão do Afega-
nistão, ainda em 2001, auto-
rizada pelo então presidente 
George W. Bush.
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*TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA

A colonização do norte 
de Mato Grosso foi realizada 
dentro das políticas de mo-
dernização do regime mi-
litar, que visava a expansão 
dos negócios capitalistas na 
região. Por isso, havia uma 
grande parceria entre po-
líticos/militares e os gran-
des empresários dispostos 
a investir na região. O slo-
gan da ditadura que visava 
incorporar a Amazônia ao 
espaço produtivo na ótica 
capitalista tinha o seguinte 
escopo ideológico: “ocupar 
para não entregar”. Nele, só 
não estava explícito quem 
seria esse “inimigo” externo 
que poderia ocupar a Ama-
zônia brasileira. Certo é que 
isso fazia parte da Doutrina 
de Segurança Militar, que 
postulava a necessidade de, 
além de se combater o len-
dário comunismo interno, a 
necessidade de tornar pro-
dutivas as terras da fronteira 
agrícola.

Na década de 1970, o 
espaço rural passava por 
mudanças estruturais. Aos 
poucos o homem do campo 
deixava de ser aquela pes-
soa “da roça”, o colono, para 
ser tornar o empresário do 
agronegócio.

 E nesse processo, houve 
o “êxodo rural”, pois mui-
tos pequenos proprietários 
de terras preferiram vender 
seus lotes e migrar para a ci-
dade, uma vez que os preços 
dos produtos, no contexto 
geral, vinha sofrendo uma 
redução, devido ao aumen-
to da produção, causado por 
dois fatores: a mecanização 
agrícola e a revolução verde.

A mecanização do campo 
possibilitou o acesso a trato-
res mais baratos, a obtenção 
de plantadeiras e colhe-
deiras, pelos proprietários 
mais capitalizados ou com 
crédito no mercado. Com 
isso, uma grande quantida-

ANIVERSÁRIO DE SINOP | O contexto histórico das políticas econômicas colocou Sinop no centro econômico
FOTO: - Museu HisTóricO de sinOp

Em 1970, o espaço rural passava por mudanças estruturais 

de de braços foi dispensada 
da lavoura. Por exemplo, no 
sul do antigo Mato Grosso, 
mais especificamente na re-
gião de Dourados, a colheita 
do amendoim era feita por 
famílias inteiras: até aquela 
época (anos 1960), ter filhos 
era um bom investimento, 
era uma força a mais no mo-
mento da colheita, feita com 
as mãos. Na mesma região, 
o amendoim, na década de 
1970, seria substituído pela 
soja, colhida mecanicamen-
te.

A soja, ao menos em 
nosso país, é o símbolo da 

De sertão isolado ao “local globalizado”

“revolução verde”. A plan-
ta asiática tomou conta do 
cerrado e depois adentrou 
à Amazônia por meio da 
pesquisa para adaptação das 
sementes, controle de pra-
gas e da correção do solo. 
No decorrer dos anos, con-
solida-se a combinação das 
sementes transgênicas com 
o uso de agrotóxicos especí-
ficos, elevando a produção, 
com recordes seguidos no 
aumento da safra de grãos.

No entanto, para o pe-
queno produtor que não 
conseguiu se adaptar a no-
vas culturas, com a redução 

do preço médio dos produ-
tos, e o aumento do preço 
dos insumos agrícolas, ele 
sentiu-se desestimulado 
para a labuta, e muitos ven-
deram suas terras. 

O resultado foi que, na 
região de Sinop, muitos lo-
tes rurais foram comprados 
por fazendeiros ou empre-
sas mais bem capitalizadas, 
e o latifúndio expandiu-se 
ainda mais. Agora, existe 
ainda outro efeito colateral 
da chamada “revolução ver-
de”: a derrubada de florestas 
e a contaminação do solo e 
das águas pelos agrotóxicos. 

A cor dessa revolução é um 
sinal da ironia do “progres-
so”.

Conforme já notado em 
outras edições, a partir do 
final da década de 1960, a 
política econômica do regi-
me militar mudou de orien-
tação, após um período de 
contenção da inflação, que 
fez com que a economia bra-
sileira recuasse, entrou em 
cena o INTERVENCIONIS-
MO ESTATAL, com dinhei-
ro muitas vezes proveniente 
de empréstimos tomados 
no exterior, alavancando 
grandes empreendimentos 

e produzindo o “milagre 
brasileiro”. Destaca-se, para 
o norte do Mato Grosso, as 
seguintes políticas: Criação 
da SUDAM; Empréstimo a 
empresários que rumaram 
à Amazônia por meio do 
Banco da Amazônia/BASA; 
Criação do PROALCOOL; 
Financiamentos com juros 
subsidiados via Banco do 
Brasil.

*Professor da SEDUC-MT, 
Escola Estadual Professora 
Edeli Mantovani


