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Balneário
passará
por reforma

O ponto turístico mais 
famoso de Campo Novo do Pa-
recis está passando por reforma 
e deverá apresentar novas nor-
mativas para os frequentadores. 
O Balneário Rio Verde tem fama 
nacional por ser um local de be-
lezas exuberantes e vegetação 
preservada.
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O Governo Estadual decretou situação de emergência em Mato Grosso por causa dos incêndios fl orestais. O decreto irá valer por 90 dias, podendo 
ser prorrogado. Com o documento, as autoridades poderão adotar as medidas necessárias à prevenção e combate das queimadas.              Página -4

ESTADO EM CHAMAS

Situação de emergência em MT

EM TOCANTINS

R$ 150 mi são
investidos em
obras do setor
educacional
O Governo do Estado de Mato 
Grosso intensifi cou a retomada 
de várias obras que estavam 
paradas no setor educacional. 
Ao todo, são 161 obras execu-
tadas, entre construções, re-
formas, edifi cação de quadras 
poliesportivas e manutenções 
preventivas e corretivas. Os 
investimentos chegam a R$ 150 
milhões.   Página  -3

No Tocantins, o plantio de soja com autorização excepcional para acontecer durante o vazio sa-
nitário está trazendo preocupação para os produtores de soja locais e de três estados vizinhos.
                            Página -4
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O Pantanal, maior planície alagável do planeta, 
está em chamas, como se vê diariamente na TV. O des-
matamento avança na Amazônia, como se observa por 
satélites, e deve destruir mais floresta em 2020 do que 
no primeiro ano sob Jair Bolsonaro, quando já dera um 
salto.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e 
seu presidente colhem os frutos da frente ampla de de-
vastação que lideram em Brasília. O primeiro flanco se 
fixou na desidratação dos institutos federais de preser-
vação, Ibama (licenciamento ambiental e fiscalização) e 
ICMBio (conservação).

No último lance para manietar as autarquias, aper-
taram o torniquete financeiro. Em 2021, seus orçamen-
tos terão cortes significativos, reduzindo ainda mais a 
capacidade para proteger os biomas nacionais mais 
ameaçados: floresta amazônica, cerrado e Pantanal.

No caso do Ibama, o talho é de 4%, encolhendo a 
dotação para R$ 1,65 bilhão. Quase um terço disso (R$ 
513 milhões) depende de crédito extra que o Planalto 
precisa aprovar no Congresso. No ICMBio, o recuo é de 
12,8%, para R$ 609 milhões – 43% sob arbítrio dos parla-
mentares. Reina a incerteza.

Tais cortes enfraquecem órgãos já combalidos pe-
las investidas de Salles. Para começar, o ministro de-
sorganizou as instituições destituindo várias chefias, 
deixando-as vagas ou preenchendo-as com quadros 
militares e policiais.

Funcionários gabaritados se aposentam e deixam 
de ser substituídos, pois não se realizam concursos e 
nomeações. Muitos dos que estão treinados para atuar 
contra incêndios e desmate ficam impedidos de traba-
lhar por integrarem grupos de risco para a Covid-19.

O moral das equipes declina em meio a desauto-
rizações e punições para quem se destaca no cumpri-
mento de ações previstas em lei, como a destruição de 
equipamentos de garimpeiros e madeireiros.

Para cumular a escalada de desprestígio, Bolsonaro 
entregou às Forças Armadas, na pessoa do vice-presi-
dente Hamilton Mourão, o combate à destruição. Ope-
rações militares teatrais, caras e de baixa eficácia, põem 
no ostracismo especialistas do Ibama e do ICMBio.

General e ministro parecem mais imbuídos de 
fazer prevalecer a narrativa de que há uma campanha 
difamatória contra o Brasil. Atribuem-se missões de re-
lações públicas, recorrendo a inverdades para fortale-
cer seu ponto de vista. Enquanto desconversam, ardem 
Amazônia, Pantanal e cerrado.

Editorial

Frente de devastação

Ranking dos Políticos - Facebook

CANTEIROS,
PRAÇAS...
A empresa Versailles Paisagismo foi 

a vencedora do pregão da Prefeitura para 
aquisição e plantio de plantas ornamen-
tais em Cuiabá. O contrato vai custar R$ 
659.997,20 aos cofres do Município. As 
plantas serão colocadas em praças, ro-
tatórias, canteiros centrais, avenidas e 
outros logradouros públicos da Capital. O 
resultado foi divulgado na segunda-feira 
(14) no Diário Oficial.

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!

CASO CONTÓ
A Justiça determinou que o advogado 

Rodrigo Leite da Costa devolva o proces-
so referente à médica Laryssa Moraes no 
prazo de cinco dias. A médica denunciou 
o advogado Cleverson Contó por agressões 
e tortura psicológica, entre outros. Há seis 
meses, Costa fez carga do processo e não o 
devolveu. Caso não cumpra o prazo, o ad-
vogado pode pagar multa correspondente à 
metade de um salário mínimo - além de a 
Justiça fazer comunicação à seção da OAB-
-MT para procedimento disciplinar e impo-
sição de multa.

Crédito: Ministério da Defesa
IMAGEM DO DIA

o principal ponto da proposta é de 
não ser mais necessária a sentença 
judicial transitada em julgado, como é 
hoje, e também passa a ter validade as 
decisões judiciais de órgão colegiado

Em 2021, seus orçamentos terão cortes significa-
tivos, reduzindo ainda mais a capacidade para 
proteger os biomas nacionais mais ameaçados: 
floresta amazônica, cerrado e Pantanal
“ “

No último dia 3 de setembro, o Governo 
Federal apresentou ao Congresso Nacional 
o texto da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) da reforma administrativa que, 
segundo o governo, visa atualizar a gestão 
da máquina pública (principalmente no que 
diz respeito ao funcionalismo público) e a 
redução de gastos com os servidores.

A proposta prevê várias mudanças, 
como a criação de novos tipos de vínculos, 
alteração no estágio probatório, ajuste na 
possiblidade de desligamento do servidor e 
a extinção de vantagens e benefícios.

Atualmente, o funcionalismo público é 
regido por um regime jurídico único. Com 
a proposta apresentada, o regime jurídico 
passará a ter cinco vínculos distintos que 
serão organizados pelo tipo de ingresso do 
servidor, que continuará sendo através de 
Concurso Público e por Seleção Simplifica-
da. 

No ingresso por concurso estarão três 
dos novos vínculos. São eles: vínculo de ex-
periência, que será como uma etapa entre 
as provas do concurso e o ingresso na car-
go; cargo típico de Estado, que serão cargos 
cujas atividades são de atuação própria do 
Estado e que não podem ser transferidas 
para outros atores; e cargo por prazo inde-
terminado, em que o novo funcionário pú-
blico atuará executando sua função, mas 
sem data de até quando essa relação será 
mantida e, assim como no vínculo de expe-
riência, não haverá estabilidade para o ser-
vidor, estabilidade essa que só será man-
tida aos cargos típicos de Estado.  Já 
no ingresso por seleção simplificada, estará 

o vínculo de prazo determinado e o cargo 
de liderança e assessoramento. Nesse caso, 
os dois tipos de vínculos serão de caráter 
temporário com prazos estabelecidos des-
de o dia do ingresso do servidor, sendo que 
o vínculo de prazo determinado substituirá 
os contratos temporários e o dos cargos de 
liderança e assessoramento substituirão os 
cargos comissionados e as funções gratifi-
cadas.

Em relação ao ajuste de possibilidade de 
desligamento, o principal ponto da propos-
ta é de não ser mais necessária a sentença 
judicial transitada em julgado, como é hoje, 
e também passa a ter validade as decisões 
judiciais de órgão colegiado.

Sem dúvidas, um dos pontos que gerará 
mais debates é o da proposta de eliminação 
de vantagens e benefícios, pois cortará na 
carne dos servidores do alto escalão. Entre 
eles estão as férias superiores a 30 dias por 
ano, que atingirá principalmente os servi-
dores do judiciário, a progressão ou promo-
ção baseada exclusivamente em tempo de 
serviço e a famigerada aposentadoria com-
pulsória como forma de punição do agente 
público.

É claro que haverá um intenso debate 
sobre essa proposta e que, assim como na 
reforma de 1998, essa também tem pontos 
que dificilmente serão aprovados pelo Le-
gislativo por serem, propositalmente, “radi-
cais” demais, o que dá uma margem para o 
Executivo negociar e tentar chegar próximo 
ao seu objetivo. Aguardemos, então, o desen-
volvimento dos trâmites e o desenrolar das 
negociações.

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA É SI-
NOPENSE

As principais mudanças para os 
novos servidores públicos

De antes dele
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padronização entre os ambientes. Em 
outras palavras, mudar de um compu-
tador para outro era menos “traumá-
tico” que antes, e você conseguiria “se 

virar” bem em 
qualquer equi-
pamento. Uma 
grande van-
tagem, não é 
mesmo?

Hoje eu 
olho para essa 
história e vejo 
com bastante 
felicidade que 
estou no mun-
do da tecnolo-
gia de antes do 

lançamento do Windows 95. É, o tempo 
passa, eu estou ficando velho e já fui 
muito, mas muito aficionado por tec-
nologia, chegando a dedicar várias noi-
tes por mês ao seu estudo. Hoje estou 
mais “tranquilo”, mas ainda assim não 
me distancio dessa que é, além de tudo, 
uma grande paixão.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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É bem interessante acompanhar a tecnologia há tanto tempo 
e ver que, desde o Windows 95, nenhuma “grande revolução” 
aconteceu no que diz respeito à interface do sistema operacional 
mais utilizado no planeta. O que tentaram fazer, sem sucesso, foi 
eliminar o Menu Iniciar, presente desde a versão 95. Sinceramen-
te, nenhuma versão sem ele vai ficar verdadeiramente funcional.
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O Windows 95 está “comemorando” 
25 anos de lançamento e, sem dúvidas, 
é uma das versões do sistema operacio-
nal mais usado no mundo que mais tem 
motivos para co-
memorar. Ele foi, de 
fato, o grande divi-
sor de águas entre 
o que existia antes 
e o que usamos atu-
almente, no que diz 
respeito ao layout 
e aos recursos do 
sistema. Em uma 
época onde busca-
va-se aproximar a 
computação pesso-
al da vida “normal”, 
nada melhor que um sistema inovador 
que simplificou (e muito) o uso do dis-
positivo.

Era uma época em que o computa-
dor passava longe de ser algo acessí-
vel, e estava conquistando um público 
novo: até o lançamento do IBM PC, com-
putador era algo voltado para empresas, 
e olhe lá.

As versões anteriores do Windows 
foram um grande passo em relação ao 
DOS, pois trouxeram o ambiente gráfico 
para a vida do usuário (embora muita 
coisa ainda continuasse sendo feita via 
DOS), mas essa novidade tornou a com-
putação mais amigável.

A chegada do Windows 95 permitiu 
um aprendizado mais simples e maior 

LUCAS ALEXANDRE DE 
ALMEIDA

Um helicóptero da Marinha do Brasil levanta voo com um passageiro 
incomum: uma onça-pintada. Durante o transporte aéreo, os olhos assus-
tados do bicho, resgatado no Pantanal, em nada lembravam o felino des-
temido que costumava se aproximar dos barcos. Horas antes de entrar no 
helicóptero, o animal havia sido localizado por uma equipe de voluntá-
rios que auxiliam no resgate aos animais no Pantanal, que passa pelo pior 
período de queimadas das últimas décadas.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 16 de setembro de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Sinop será alvo de uma 
pesquisa epidemiológica a 
partir hoje (16). O estudo 
será realizado pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT), com o intuito de 
monitorar a infecção pela 
Covid-19 em Mato Grosso. 

A metodologia utilizada 
será a estratégia quantitativa 
e transversal. E, para a reali-
zação dos exames serão co-
letadas amostras sanguíneas. 

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Saúde, Gil-
berto Figueiredo, a pesquisa 
é segura, com margem de 
erro de 3%. Também estão 
na lista para serem pesquisa-
dos os municípios de Cuia-
bá, Tangará da Serra, Várzea 
Grande, Cáceres, Barra dos 
Garças, Rondonópolis, Água 
Boa, Juína e Alta Floresta. 

A previsão é de que sejam 
coletadas entre 250 e 700 
amostras por cidade, a va-
riante será julgada confor-
me o número populacional. 
Após a coleta, o material é 
encaminhado para Labora-
tório Central de Saúde Pú-
blica de Mato Grosso (La-
cen-MT), que leva em média 
48 horas para disponibilizar 
o resultado. As equipes en-
volvidas na pesquisa foram 
testadas há três dias e estarão 
utilizando Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). 
Após sete dias do término 
da coleta, os técnicos passa-

SAÚDE | O Governo fará pesquisa epidemiológica sobre Covid-19 em Sinop a partir de hoje (16)

Coleta de dados termina dia 23 de setembro 

Sinop é alvo de pesquisa 
do Governo sobre covid-19

rão por uma nova testagem. 
Além da SES, estão envol-

vidos no estudo a Univer-
sidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), a Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), os Escritó-
rios Regionais e Secretarias 
Municipais de Saúde dos 
municípios. 

O término da coleta de 
dados/processamento das 
amostras está previsto para 
23 de setembro.

A Secretaria Estadual de 
Saúde divulgou na segunda-
-feira (14) um Boletim Infor-
mativo com o panorama da 
situação epidemiológica da 
Covid-19 em Mato Grosso. 
O documento mostra que 
17 municípios do Estado 
configuram na classificação 
com risco moderado para o 
novo coronavírus: Cuiabá, 
Rondonópolis, Cáceres, Lu-
cas do Rio Verde, Sorriso, 
Várzea Grande, Primavera 
do Leste , Barra do Garças, 
Tangará da Serra, Sapezal, 
Campo Novo do Parecis, Pa-
ranatinga, Mirassol D’Oeste, 
Querência, Diamantino, Lu-
ciara e Nova Brasilândia.

As demais 124 cidades es-
tão na classificação de risco 
baixo, indicado pela cor ver-
de e não apresentam gran-
des riscos de contaminação. 
Nenhuma cidade de Mato 
Grosso foi classificada com 
risco muito alto, indicado 
pela cor vermelha que indi-
ca alerta máximo de conta-
minação.

Foto: Michel AlviM - SecoM/Mt

NO PANTANAL

Secretário da OAB MT diz que Bolsonaro 
proíbe Exército de combater incêndio 
DA REPORTAGEM

O secretário da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Mato Grosso, Flá-
vio José Ferreira, afirmou em 
entrevista ao Fórum Café, na 
manhã de ontem (15), que 
o Ministério da Defesa tem 
proibido o Exército de atu-
ar no combate aos incêndios 
no Pantanal. De acordo com 
ele, bombeiros e voluntários 
são os principais responsá-
veis por conter as chamas no 
bioma.

“O Ministério da De-
fesa proibiu o Exército de 
ajudar. Segundo o governo, 
a Marinha que deveria dar o 
suporte, mas deram suporte 
com apenas um helicóptero. 
Há também cinco aviões que 
não estão sendo utilizados. 
Quem está combatendo o 
fogo de maneira árdua lá são 
os bombeiros do Mato Gros-
so e voluntários”, disse. “É 
uma tristeza… Animais mor-
tos, falta de alimentação, se 
pensa no problema hoje e no 
amanhã também”, lamentou.

Em seguida, o secretá-
rio da OAB-MT disse que o 
governador do estado, Mau-
ro Mendes (DEM), chegou a 

pedir pessoalmente ajuda ao 
Exército, a qual foi negada. 
Ferreira também criticou o 
avanço do agronegócio no 
Pantanal e disse que o meio 
ambiente tem sido “desres-
peitado” na região há anos.

“O próprio governa-
dor do estado esteve com o 
general comandante da 13ª 
Brigada, que é o comandan-
te aqui do MT, pedindo aju-
da do Exército, e o general 
disse que não poderia fazer 
nada porque houve uma or-
dem do Ministério da Defesa 
de que quem deve apoiar o 
Pantanal é a Marinha”, conta. 
“Não entendemos isso. Pedi-
mos ao governo que autorize 
o Exército”, completou.

O total de focos de in-
cêndio no Pantanal bateu 
recorde histórico neste ano. 
Em boletim publicado nesta 
segunda-feira (14), o Institu-
to Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) divulgou que 
identificou 14.764 focos. Os 
dados vêm desde 1998 e se 
referem ao período do ano 
até o dia 13 de setembro.

O número é 214% maior 
do que os 4.699 registrados 
no mesmo período do ano 
passado, que já tinha sido o 

EDUCAÇÃO

Governo de MT 
investe R$ 150 milhões 
em construções e 
reformas de escolas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo do Estado 
de Mato Grosso intensificou 
a retomada de várias obras 
que estavam paradas no se-
tor educacional.

Ao todo, são 161 obras 
executadas, entre constru-
ções, reformas, edificação 
de quadras poliesportivas e 
manutenções preventivas e 
corretivas. Os investimentos 
chegam a R$ 150 milhões.

Só na região da Grande 
Cuiabá são 35 unidades esco-
lares em processo de conclu-
são de obras, ou que estão na 
lista para receber manuten-
ção preventiva.

No município de Barra 
do Bugres duas obras estão 
em andamento. O investi-
mento total é de R$ 8,4 mi-
lhões. Outras dez escolas 
também vão receber manu-
tenção preventiva.

Ainda na lista dos mu-
nicípios contemplados, está 
Rondonópolis. Duas obras 
estão recebendo investimen-
to na ordem de R$ 7,6 mi-
lhões. Outras três escolas es-
tão recebendo manutenção.

No município de No-
bres o Governo está con-
cluindo a reforma da EE 
Marechal Cândido Rondon 
localizada na comunidade 
de Coqueiral Quebó. A obra 
estava paralisada, foi reto-
mada em 2019 e será finali-
zada ainda este ano. O inves-
timento é de R$ 2 milhões.

Em Sinop as obras da 
nova escola no bairro Jardim 
das Orquídeas, que foram 
retomadas em 2019, estão 
em ritmo acelerado. A obra, 

no valor total de R$ 5,4 mi-
lhões, comtempla 18 salas 
de aulas e vai atender 1,6 mil 
alunos.

Em Lucas do Rio Verde 
um prédio novo com 16 sa-
las de aula vai comportar a 
EE Tarsila do Amaral. A obra, 
orçada em R$ 8,6 milhões, é 
construída em convênio com 
a Prefeitura Municipal, sen-
do R$ 8,3 milhões do Gover-
no do Estado e contrapartida 
da Prefeitura Municipal de 
R$ 350 mil.

O Governo do Estado 
está construindo também, 
em convênio com a prefei-
tura de Campo Verde, uma 
escola nova no bairro Jardim 
América. A obra está orçada 
em R$ 6,4 milhões, sendo R$ 
5,8 milhões recurso estadual 
e R$ 557 recurso municipal. 
A escola contará com 16 salas 
de aula.

Os investimentos em 
obras contemplam ainda 
escolas dos municípios de 
Cáceres, Canarana, Sorriso, 
Colniza, Ipiranga do Nor-
te, Glória D’Oeste, Itanhagá, 
Nova Olímpia, Paranaíta, 
Nova Xavantina, Porto dos 
Gaúchos, entre outros.

“Todas essas obras estão 
sendo realizadas com foco 
na melhoria da aprendiza-
gem dos alunos. Assim como 
nossos profissionais da edu-
cação precisam de um espa-
ço digno de trabalho, nossos 
alunos também precisam 
de um ambiente adequado 
para a construção do ensino-
-aprendizagem e o governo 
Mauro Mendes tem traba-
lhado muito com foco nessas 
metas”, ressalta a secretária 
Marioneide Kliemaschewsk.

Foto: AMAndA Perobelli/reuterS
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Apenas um helicóptero da Marinha deu suporte 

Apenas um helicóptero da Marinha deu suporte 

Presidente manterá o Bolsa Família 

NOVO RECUO

Bolsonaro desiste do Renda Brasil
DA REPORTAGEM

Após semanas de um 
impasse sobre a fonte de 
recursos para criar o Renda 
Brasil, o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) disse 
na manhã de ontem (15), 
que a criação do novo pro-
grama social está suspensa 
até 2022. “Até 2022, no meu 
governo, está proibido falar 
a palavra Renda Brasil. Va-
mos continuar com Bolsa 
Família e ponto final”, disse 
Bolsonaro, em uma rede so-
cial.

A decisão do presiden-
te foi tomada após a reper-
cussão de reportagens sobre 
os planos da equipe econô-
mica, liderada pelo ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, de cortar outras despe-
sas para abrir espaço no Or-
çamento e viabilizar o novo 
benefício, que seria mais 
amplo que o Bolsa Família.

A proposta mais recen-
te foi congelar por dois anos 
aposentadorias e pensões. 
A ideia foi defendida pelo 
secretário especial da Fa-
zenda, Waldery Rodrigues, 
em entrevista ao portal G1 
e confirmada pelo GLOBO 
com fontes que participam 
da elaboração da medida.

Ao comentar as decla-
rações, Bolsonaro disse que 
quem defende esse tipo de 
proposta merece um “cartão 
vermelho”. Ele negou tam-
bém negou a possibilidade 
de apertar regras de conces-
são do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), pago 
a idosos e pessoas com defi-
ciência pobres, mencionada 
em reportagem da “Folha 
de S.Paulo”. “Eu já disse há 
poucas semanas que eu ja-
mais vou tirar dinheiro dos 
pobres para dar para os pau-
pérrimos. Quem, por ventu-
ra, vier propor uma medida 

como essa eu só posso dar 
um cartão vermelho para 
essa pessoa. É gente que não 
tem o mínimo de coração, o 
mínimo de entendimento, 
sobre como vivem os apo-
sentados do Brasil. Pode ser 
que alguém da equipe eco-
nômica tenha falado sobre 

esse assunto, mas por parte 
do governo jamais vamos 
congelar salários de aposen-
tados, bem como jamais va-
mos fazer com que o auxílio 
para idosos e pobres com 
deficiência seja reduzida em 
qualquer coisa”, disse Bolso-
naro.

mais alto desde 2012. Sob o 
governo Bolsonaro, com Ri-
cardo Salles à frente do Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
os níveis de queimada no 
bioma batem recordes.

Em nota, o Ministério 

da Defesa diz que as “For-
ças Armadas” estão atuando 
no combate ao incêndio no 
Pantanal, mas fala somente 
de Marinha e Força Aérea 
Brasileira, sem citar o Exér-
cito.



Foto: Divulgação

PODE SACAR

Caixa paga abono salarial
para nascidos em setembro

MILHO

Preços recuam na maior parte
das regiões, mostra Cepea

Cerca de 734 mil trabalhadores da iniciativa privada podem sacar

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Caixa Econômica Fe-
deral iniciou nesta terça (15) o 
pagamento do abono salarial 
para os trabalhadores nas-
cidos em setembro que ain-
da não receberam por meio 
de crédito em conta. Para 
trabalhadores da iniciativa 
privada, os valores podem 
ser sacados com o Cartão 
do Cidadão e senha nos ter-
minais de autoatendimen-
to, unidades lotéricas e nos 
correspondentes Caixa Aqui, 
além das agências. Segundo o 
banco estatal, mais de 734 mil 
trabalhadores nascidos em 
setembro têm direito ao sa-
que do benefício, totalizando 
R$ 567 milhões em recursos 
disponibilizados neste lote.

Já para os funcionários 

DA REPORTAGEM

O menor interesse de 
compradores, que indicam 
ter estoques para o curto pra-
zo, tem pressionado os valo-
res do milho na maior parte 
das regiões acompanhadas 
pelo Cepea. Na praça de 
Campinas, base do Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa, a 
saca de 60 kg do milho re-
gistrou queda de 0,12% entre 
4 e 11 de setembro, fechando 
a R$ 58,99 na sexta (11) – no 
acumulado de setembro (até 

Foto: Divulgação
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Houve baixa de 3,69% até dia 11 de setembro

A partir de hoje, produtores podem plantar soja

DESDE ONTEM

Termina o vazio sanitário
DA REPORTAGEM

Depois desta terça (15), 
os produtores de soja de 
Mato Grosso poderão ini-
ciar o plantio. O vazio sani-
tário estará encerrado – o 
período proibitivo de culti-
vo de soja em Mato Grosso 
iniciou em 15 de junho. O 
objetivo é reduzir a sobre-
vivência do fungo causador 
da ferrugem asiática duran-
te a entressafra, atrasando 
assim a ocorrência da doen-
ça na safra seguinte.

Porém, apesar de os 
produtores rurais estarem 
liberados para o plantio, a 
grande maioria ainda deve 
aguardar as chuvas caírem 
no Estado. Segundo as pre-
visões, as precipitações só 
devem acontecer na última 
semana de setembro.

O vazio sanitário existe 
em Mato Grosso há 14 anos 
e é uma das medidas fitos-
sanitárias mais importantes 
para a prevenção e contro-
le da ferrugem asiática na 
soja. Apesar da pandemia, 
os técnicos do Instituto Ma-
to-grossense de Economia 

Agropecuária (Indea-MT) 
fiscalizaram mais de 3,5 mil 
propriedades durante o pe-
ríodo. Os números de ins-
peções, notificações e au-
tuações ainda estão sendo 
finalizados. A partir de hoje 
(16) já é permitido plantio.

Além disso, todas as 
áreas com plantio excepcio-
nal de soja também foram 
vistoriadas, as quais devem 
se manter durante todo o 
período de vazio sanitário 
livre de ferrugem asiática, 
com aplicações regulares de 
fungicidas registrados para 
o controle da doença.

A safra 2020/2021 co-
meçará a ser plantada no 
Estado e terá como data li-
mite para o plantio o dia 31 
de dezembro. “Após reali-
zar o plantio de sua lavoura 
o produtor deverá realizar 
o cadastro ou atualização 
do cadastro da Unidade de 
Produção junto ao Indea-
-MT, impreterivelmente 
até o dia 15 de fevereiro do 
ano seguinte”, informa Ana 
Paula Vicenzi, Coordenado-
ra de Defesa Sanitária Vege-
tal do Indea-MT.

AGRONEGÓCIO 

Plantio em Tocantins pode trazer consequências para Mato Grosso

Áreas estão infestadas
de ferrugem em Tocantins
DA REPORTAGEM

No Tocantins, o plantio 
de soja com autorização ex-
cepcional para acontecer du-
rante o vazio sanitário está 
trazendo preocupação para 
os produtores de soja locais 
e de três estados vizinhos. A 
permissão especial é basea-
da em um relatório técnico 
que garante que a ferrugem 
asiática não se propaga pela 
região. Entretanto, uma visi-
ta da reportagem constatou 
que praticamente todas as 
plantações locais apresen-
tam esporos e sinais da do-
ença.

O caso está acontecen-
do em um município com 
nome bastante sugestivo, 
Lagoa da Confusão, onde se 
concentra a maior área de 
varjões do estado (com 66 
mil hectares), considerada 
excepcional para produção 
de sementes, mas isso justa-
mente durante o vazio sani-
tário do estado, que vai de 1º 
de julho a 30 de setembro. 
Vale ressaltar que a medida 
fitossanitária contra a doen-
ça foi instaurada no estado 
há 14 anos e, desde então, já 
existe a menção dentro da 
portaria 219 (de 2006) pre-
vendo a possibilidade de au-
torizar cultivos de sementes 
de soja durante o vazio sani-
tário.

Segundo o secretário 
de Agricultura do estado, 
Tiago Dourado, a região tem 
uma condição singular que 
favorece essa exceção, cha-
mada percolação. Ela consis-
te na submersão das lavouras 

através de canais represados 
ao lado delas. Isso não só 
garante água para as plan-
tas durante o período seco, 
como também criaria uma 
condição para o combate da 
ferrugem asiática.

“Essas são as maiores 
regiões de várzeas contí-
nuas do planeta e reúnem 
uma condição de irrigação 
por submersão única para a 
produção de semente dentro 
do vazio sanitário naquela 
região. E é isso que temos 
defendido. O Ministério da 
Agricultura fez auditorias 
junto com a Agência de De-
fesa Agropecuária do esta-
do, um trabalho denso para 
conquistar isso. E só depois 
desse trabalho o ministério 
emitiu um parecer favorável 
para que isso pudesse ocor-
rer. Então houve esse traba-
lho de fiscalização e isso con-
tinua”, diz Dourado.

Em resumo, o secretá-
rio atesta que a inundação 
das áreas é capaz de evitar 
a propagação da ferrugem 
asiática e não criar a chama-
da ponte verde para as áreas 
de soja comerciais, que serão 
cultivadas após 30 de setem-
bro.

“A discussão é sobre 
a propagação. Mas não há 
tempo hábil para a propa-
gação, diz o relatório apre-
sentado pela a Agência de 
Defesa, justamente por causa 
dessa inundação. Então há 
um controle com relação a 
esse processo para que não 
haja nenhuma possibilidade 
de transmissão da ferrugem”, 
afirma Dourado.

PERMITIU PLANTIO | Plantio de soja teve autorização excepcional para acontecer durante o vazio sanitário 
Foto: Divulgação
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o dia 11), a baixa é de 3,69%.
Frete de milho e gerge-

lim faturou R$ 26 milhões 
para os transportadores em 
Água Boa.

Porém, especificamen-
te no fim da semana passada, 
os valores subiram, devido 
à retração dos produtores, 
que estiveram resistentes 
nas negociações envolven-
do grandes lotes. No campo, 
produtores brasileiros vol-
tam a ficar atentos ao clima, 
tendo em vista que o tempo 
seco pode dificultar o se-

públicos, vale o dígito final 
do número de inscrição do 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep). 

A partir desta terça-fei-
ra, fica disponível o crédito 
para inscritos com final 2.

Os trabalhadores que 
nasceram entre julho e de-
zembro recebem o abono sa-
larial do PIS ainda neste ano. 
Os nascidos entre janeiro e 
junho terão o recurso dispo-
nível para saque em 2021.

Os servidores públicos 
com o final de inscrição do 
Pasep entre 0 e 4 também 
recebem em 2020. Já as ins-
crições com final entre 5 e 9, 
recebem no ano que vem. 

O fechamento do calen-
dário de pagamento do exer-
cício 2020/2021 será no dia 
30 de junho de 2021.

A análise feita por esses 
pesquisadores teve a correla-
ção negativa em relação à vi-
zinhança, ou circunvizinhas 

às várzeas. Com esse resul-
tado mostrado no relatório, 
não tem problema nenhum, 
não teve aumento nenhum 

de caso de ferrugem duran-
te a safra nessas regiões cir-
cunvizinhas as várzeas”, diz 
Rodrigo Guerra, superin-

tendente do Ministério da 
Agricultura no Tocantins e 
representante da Comissão 
de Sementes e Mudas.

meio da soja em outubro e, 
consequentemente, atrasar o 
plantio do milho de segunda 
safra de 2020/21. No Sul, a 

falta de chuvas já preocupa 
agentes quanto ao desenvol-
vimento da temporada de 
verão.



A. DA S. FLORES, inscrita sob CNPJ nº 34.117.502/0001-
19, localizada na Rod MT 325 KM01, S/N, saída para Vila 
Jau Zona Rural, no município de Juara/MT, torna público 
que requer junto a SEMA/MT, a AMPLIAÇÃO E INCLUSÃO 
NA LICENÇA DE OPERAÇÃO 322205/2020 para atividade 
de picador de madeira. Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia 
(66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

WV COSTA MANUTENCAO INDUSTRIAL, estabelecido 
na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nº 945, Setor In-
dustrial, CEP: 78.557-527, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
33.173.359/0001-10, Torna Público que requereu junto a Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO da atividade 
de Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos 
e pneumáticos, exceto válvulas. Não foi determinado EIA/
RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-
3037

SINOPÃO POSTO DE MOLAS E MECANICA LTDA, CNPJ 
n° 33.027.554/0001-31 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: Manutenção e 
reparação de veículos automotores, localizada na Rua Co-
lonizador Ênio Pepino, n° 9263 ,  Bairro de Chácaras, muni-
cípio de SINOP-MT.

MINEIRO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CNPJ n° 
23.356.891/0001-44, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Moda-
lidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Avenida 
das Águias , N: 437 C, Bairro Maria Vindilina III, município 
de SINOP-MT.

DALMEI OFICINA E MECANICA LTDA - ME, CNPJ 
38.319.292/0001-00, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) para 
atividades de Manutenção e reparação de máquinas-fer-
ramenta / Manutenção e reparação de máquinas motrizes 
não-elétricas / Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária, localizada na AV 
Perimetral Sudeste, N 9899, fundos Dalmei, Centro, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

M. A. DA CRUZ CLINICA, inscrito no CNPJ: 
16.422.969/0001-90, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL”, situado à Av. Se-
bastião Alves Jr, nº 218B – sala B Bairro ZI001, Matupá-MT.

BEATRIZ FREY–ME CNPJ. 08.236.284/0001-21. Torna pú-
blico que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente a Renovação de LO–Licença de Operação 
de uma Serraria com Desdobramento e Benefi ciamento de 
Madeiras, localizada no município de Vila Rica/MT. Não de-
terminado EIA/RIMA.

Vagas de Emprego
1-Pessoa com Defi ciência;
2-Montador de Móveis, com experiência;
3-Zeladora, com experiência;
4-Secretária do Lar, com experiência e referência;
5-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
6-Enfermeira, com COREN ativo;
7-Marceneiro, com experiência;
8-Engenheiro de Produção, com experiência;
9-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
10-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
11-Contador, com experiência;
12-Fiscal Contábil, com experiência;
13-Gestão de Departamento Pessoal, com experi-
ência em escritório contábil;
14-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
15-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
16-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
17-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
18-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
19-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
20-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
21-Estoquista, com CNH AB;
22-Moto Boy, com experiência, CNH AB;
23-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
24-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
25-Vendedor (a), para boutique;
26-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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 014/2020 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 05/10/2020 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Obje-
to: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO 
DA PRAÇA DOS BEIJAS FLORES NO BAIRRO MÓDULO 04, MUNICÍPIO DE 
JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa 
do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-
3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site 
www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 15 de setembro de 2020.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

SEGUNDO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Rua das Nogueiras, 629 – Centro - Fone/Fax: (66)3531-2535/4555 opção 

3
Cx. Postal 266 – CEP: 78550-226 – Sinop – Mato Grosso

e-mail: registrocivil@2ofi ciosinop.com.br

CERTIDÃO

 Certifi co, a pedido de pessoa interessada, que DJANNAIRA KLEGIN DE 
ABREU, brasileira, solteira, Estudante, portadora da Certidão de Nascimento 
lavrada às folhas 248, do livro A/34, sob número 28778 expedida pelo 2º Ofício 
extrajudicial de Sinop, Estado de Mato Grosso e da Carteira de Identidade RG 
número 8437422-PC/PA(2ª via), expedida em 15/03/2018 e inscrita no CPF 
sob número 053.242.592-84, pretende alterar seu NOME de DJANNAIRA 
para DYANAIRA, em conformidade com o Art. 56 da Lei 6.015/73 e  Requeri-
mento assinado em 25/08/2020, passando doravante a chamar-se DYANAIRA 
KLEGIN DE ABREU. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Datada e 
passada nesta Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte (15/09/2020). Ofi cial Escrevente 
Ester Pereira dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 055/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO LÍQUIDO E AR COMPRI-
MIDO) EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO BLOCO C DO HOSPITAL RE-
GIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA. Sagrou-se vencedora a empresa OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS LTDA 
(CNPJ 13.657.269/0001-97), com o valor total de R$ 965.880,00 (Novecentos 
e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais). Na fase de habilitação a 
concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações con-
trárias a esta decisão.Peixoto de Azevedo-MT, 14 de setembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, vem a público divulgar a RETIFICA-
ÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
002/2.020, Processo Administrativo nº 009/2.020, a qual teve como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS DE AÇÕES E 
SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS DE SANEAMENTO BÁSICO EM COMUNI-
DADES RURAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E ME-
MORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS INTEGRANTES DO EDITAL E NOS 
TERMOS DO CONVÊNCIO 854882/2017, Onde se lê: tendo sido a empre-
sa vencedora JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
28.211.328/0001-76, com o valor global de R$ 2.184.130,43 (dois milhões, 
cento e oitenta e quatro mil, cento trinta reais e quarenta e três centavos).
Leia se tendo sido a empresa vencedora SOLUTIONS CORP ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.461.414/0001-67, com o valor 
global de R$ 2.197.327,85 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos 
e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Nova Xavantina – MT, 15 de setembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO  -MT 
AVISO  DE ADESÃO A ATA 17/2020

A prefeitura de Porto Esperidião torna público a ADESÃO A ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇO 17/2020. “SISTEMA CARONA” DO OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES. DETENTORA DA ATA A EM-
PRESA: DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EI-
RELI– CNPJ: 14.890.803/0001-73.

Porto Esperidião-MT, 15 DE SETEMBRO DE 2020 
MARTINS DIAS DE OLIVEIRA

PREFEITO.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020 
PROCESSO Nº 077/2020/CPL/PP 

 
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso 
torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a abertura de processo licitatório para Contratação de 
empresa especializada para conclusão da execução de obra de 
iluminação e urbanização de canteiro central à ser realizado na Av. 
Goiás, localizada neste Município. A abertura dos processos dar-se-á às 
08:00 horas do dia 30 de setembro de 2020, na Escola Municipal 
Domingos Azzolini, localizada na rua Domingos Azzolini, nº 703, Centro de 
Santo Antônio do Leste – MT. O edital completo poderá ser adquirido das 
07:00 as 11:00 h e das 13:00 as 17:00 h, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Santo Antonio do Leste situado a rua A, 367 Jardim Santa Inês, telefone 
(66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou pelo E-mail: 
(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). 
 

Santo Antônio do Leste – MT, 11 de setembro de 2020. 
 

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

Presidente da CPL

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
01/10/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de 
Um Alambrado no Município de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 
especificações constante 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.
Ipiranga do Norte-MT, 15 de Setembro de 2020.

Adisonir Schneiders de Paula

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2020

O Sr. ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de 

Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar 

que, após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, 

RATIFICOU, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no 

Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO nº 016/2020, a favor da contratação da empresa VACCARI E 

VACCARI LTDA cadastrada no CNPJ nº 05.059.586.0001-83, 

objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material 

para confecção  da mureta de concreto que será base para o fechamento 

em tela metálica da secretaria municipal de obras, mobilidade e serviços 

urbanos do município de Marcelândia - MT, no valor de R$ 9.018,00 (nove 

mil e dezoito reais). Marcelândia/MT, 14 de setembro de 2020.

Arnóbio Vieira de Andrade

Prefeito Municipal

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 15 de 
Setembro 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto a contratação 
de empresa para execução de drenagem de águas pluviais e 
pavimentação asfáltica no acesso ao laboratório industrial - parque 
tecnológico. Da qual foi vencedora a empresa: Iten 819248, L B O 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
05.164.192/0001-95 no valor de R$ 1.399.447,28. Não houve 
manifestação para interposição de recursos.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente da CPL em exercício

Nova Mutum - MT, 15 de Setembro de 2020.

DA TOMADA DE PREÇO N° 026/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020

Nova Mutum – MT, 15 de setembro de 2020.

O Município de Nova Mutum, comunica o cancelamento da licitação 
supracitada, por Conveniência Administrativa.

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE CANCELAMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2020 

 
O Município de Santo Antônio do Leste, através do seu 

Pregoeiro, designado pela portaria nº 389/2020 de 05 de setembro de 
2020, torna público que encontra-se instaurada a licitação, sob a 
modalidade de Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 017/2020, por 
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus 
anexos, em conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 
2019, subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, o que 
determina a Lei complementar n°123/2006, 147/2014 e suas alterações e 
demais exigências deste Edital. BJETO: Futura e eventual aquisição de 
materiais de informática. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir 
do dia 14 de setembro de 2020. DO ENCERRAMENTO DAS 
PROPOSTAS: Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a 
abertura da sessão pública. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Dia 25 de setembro de 2020, às 09:00 horas. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br . 
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço 
eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos 
integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço 
eletrônico acima mencionado. Maiores Informações e esclarecimentos 
sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no 
Departamento de Licitações, situado à Av. Goiás, n° 367, Jardim Santa 
Inês – Santo Antônio do Leste–MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 
11:00 horas e no período da tarde das 13:00 h as 17:00 horas, pelo 
Telefone/Fax: (0xx) 66-3488-1080/1292 ou e-mail: 
licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br.  

 
Santo Antônio do Leste/MT, 11 de setembro de 2020. 

 
TONY FERNANDO BARRETO DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO 

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 020/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
FINALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE 
POLÍCIA CIVIL (554,48M²), LOCALIZADA NA AVENIDA LOS ANGELES 
ESQUINA COM RUA SACRAMENTO, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TOMADA DE PREÇOS N° 020/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - TOMOGRAFIAS E 
RADIOGRAFIA PANARÂMICA, VOLTADOS A ATENDER AO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
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Direção dividida, contrato
firmado e logo cancelado
DA REPORTAGEM

O Atlético-MG che-
gou a fechar a contratação 
do meia Thiago Neves, 35 
anos. As conversas, que vi-
nham acontecendo nos úl-
timos dias, chegaram a um 
desfecho na segunda-feira. 
Um pré-contrato foi assi-
nado (com a condicionante 
dos resultados dos exames 
médicos), e o jogador era es-
perado na manhã de ontem 
em Belo Horizonte. A infor-
mação vazou. A torcida se 
revoltou nas redes sociais. O 
negócio foi cancelado.

Assim como fez com 
dezenas de outros jogadores 
desde que chegou ao Atléti-
co, Jorge Sampaoli solicitou 
à diretoria a contratação de 
Thiago Neves. O treinador 
entende que o meio-campo 
criativo do elenco é caren-
te e que o jogador agregaria 
valor. O primeiro impacto 
na direção foi extremamente 
negativo. A maior parte dos 
dirigentes era contra. O trei-
nador insistiu e convenceu 
uma parte dos cartolas, mas 
não todos. Sette Câmara, o 
presidente, foi convencido.

As partes chegaram a 
um acordo: o contrato ela-
borado tinha validade até o 
fim do Brasileirão. O salário 

na carteira de trabalho era 
consideravelmente mais bai-
xo do que aquele que Thiago 
Neves recebia no Cruzeiro 
(mais de R$ 500 mil) e no 
Grêmio, mas havia a previ-
são de bônus por produtivi-
dade e metas.

O relógio marcava 
20h47 (de Brasília) quando o 
jornalista Cadu Doné, na Rá-
dio Itatiaia, noticiava o acer-
to encaminhado entre Atlé-
tico e Thiago Neves. Estava, 
de fato, tudo certo entre as 
duas partes. Na sequência, 
mais uma informação im-
portante: o jogador, que está 
no Rio, preparava as malas e 
chegaria a BH. A notícia atin-
giu milhares de atleticanos 
pelas redes sociais.

A repercussão não foi 
nada positiva. Muito pelo 
contrário. Em todas as en-
quetes promovidas pelos ve-
ículos de imprensa, a maio-
ria esmagadora da torcida 
votava contra a contratação. 
A maior torcida organizada 
atleticana chegou a postar 
um comunicado dizendo 
que “esse pilantra não veste 
a camisa do Galo”. A pressão 
ficou insustentável.

Às 22h21, o repórter 
Túlio Kaizer, do portal Su-
peresportes, noticiava que 
o Atlético havia desistido da 

Foto: Divulgação

Thiago Neves é extremamente mal visto pela torcida atleticana 

NEVES NO GALO | Meia era um desejo de Sampaoli, mas pressão da torcida fez a diretoria atleticana cancelar negócio

6 MESES DEPOIS

Veja quem está fora e quem
joga pelo Inter na retomada

Víctor Cuesta e Edenílson estão entre as baixas

DA REPORTAGEM

Faz tanto tempo que até 
parece outra vida... Mas o 
Inter volta a respirar a at-
mosfera da Libertadores 
seis meses após o empa-
te em 0 a 0 no Gre-Nal da 
Arena. O Colorado retoma 
a competição continental 
nesta quarta-feira, às 18h15, 
contra o América de Cali, 
no Beira-Rio, pela 3ª roda-
da do Grupo E.

Um hiato de exatos 188 
dias separa as duas partidas 
e apresenta ao técnico Edu-
ardo Coudet uma legião 
de desfalques em todos os 
setores para escalar a sua 
equipe na partida. No últi-
mo domingo, o treinador 
fez preservações na derrota 
por 1 a 0 para o Goiás, na 
Serrinha. Por tabela, deu al-
gumas pistas do time para a 
Libertadores.

Eduardo Coudet tem 
um total de 10 desfalques 
para o duelo com o Amé-
rica de Cali. Seis deles são 
heranças do empate em 0 a 
0 no Gre-Nal da Arena, que 
acabou em confusão com 
oito expulsos. Moisés, Ede-
nílson, Víctor Cuesta e Pra-
xedes foram os quatro colo-
rados que receberam cartão 
vermelho. Eles cumprem 
suspensões com prazos di-
ferentes para o retorno. 
Musto e Marcos Guilher-
me também são ausências, 
devido ao terceiro cartão 
amarelo.

A lista de baixas aumenta 
com o departamento médi-
co. Paolo Guerrero rompeu 
o ligamento cruzado do jo-
elho direito e não atua mais 
na temporada. Peglow, Yuri 
Alberto e William Pottker se 
recuperam de lesões mus-
culares e também não estão 

DA REPORTAGEM

Depois de um respiro 
de alívio, o Grêmio voltou 
ao seu “normal” dentro do 
atual Brasileirão. O Trico-
lor empatou em 1 a 1 com 
o Fortaleza na Arena, neste 
domingo, pela 10ª rodada, e 
deu mais uma mostra de es-
tar em adaptação a uma nova 
realidade de jogo.

E com uma constante os-
cilação de desempenho. O 
time só teve “vida” com Luiz 
Fernando, que ficou 25 mi-
nutos em campo antes de ser 
expulso. Tudo isso, a três dias 
da retomada da Libertado-
res, com duelo contra a Uni-
versidad Católica, no Chile, 
nesta quarta, às 20h30. Já são 
16 jogos depois da retomada 
do futebol na pandemia. E o 
Grêmio, até agora, conta os 
minutos bem jogados duran-
te o período. Quando parece 
que vai engrenar, como na 
vitória sobre o Bahia, apre-
senta dificuldades para furar 
a marcação do Fortaleza. São 
seis empates no Brasileiro.

NÃO ENGRENOU

Grêmio ainda
busca encaixe
para retomada
da Libertadores

O roteiro tem se repeti-
do. O Grêmio não consegue 
se movimentar para forçar 
o adversário a dar espaços. 
Ao deparar com uma equi-
pe mais fechada, abre o jogo 
para o lateral, geralmente 
Orejuela, e simplesmente 
apela aos cruzamentos. Fo-
ram 15 finalizações, sete para 
fora.

O Grêmio teve vida ape-
nas enquanto Luiz Fernando 
esteve em campo. Foi quan-
do houve o lance do pênal-
ti, no qual Luiz encontrou 
Everton na área, e ele aca-
bou derrubado. Diego Souza 
converteu a cobrança depois 
de perder, mas o lance ser in-
validade por invasão na área.

A expulsão fez o jogo se 
arrastar até o fim sem gran-
des chances para os dois la-
dos. E aí confirmou o sexto 
empate do Grêmio no Brasi-
leirão, o 10º do ano. No total, 
são 14 vitórias e cinco derro-
tas em 2020. Um rendimen-
to com altos e baixos, sem 
firmar uma regularidade até 
aqui no ano.

PALMEIRAS

Luiz Adriano treina com bola e
pode ser reforço na Libertadores

Titulares do Palmeiras no treino em La Paz

Luiz Fernando deu vida ao time, mas ficou 25 minutos só em campo

DA REPORTAGEM

O elenco do Palmeiras 
realizou treino em La Paz, 
na Bolívia, onde a equipe 
enfrentará o Bolívar, hoje, às 
20h30, pela Libertadores. A 
atividade foi no Estádio Ra-
fael Mendoza, do The Stron-
gest. 

A principal novidade foi 
a presença do atacante Luiz 
Adriano, que não enfrentou 
o Sport, no fim de semana, 
por conta de uma mialgia 
na coxa esquerda. Assim, ele 
deve voltar ao time na quar-
ta.

O camisa 10 participou 
de uma atividade técnica, 
em campo reduzido, com os 
jogadores que não iniciaram 
o duelo do último domin-
go sem qualquer limitação. 
Ainda houve um trabalho de 
finalizações na sequência.

Os titulares fizeram ape-
nas exercícios regenerativos. 
O meia Lucas Lima ficou no 
hotel da equipe, em recu-
peração de um trauma no 
pé esquerdo sofrido contra 

Foto: Cesar greCo Foto: gonzalo Fuentes

o Sport. Com o retorno de 
Luiz Adriano, o Palmeiras 
deve ir a campo com: We-
verton; Mayke (Marcos Ro-
cha), Felipe Melo (Luan), 
Gómez e Matías Viña; Patri-

Foto: riCarDo Duarte

ck de Paula, Gabriel Meni-
no, Zé Rafael e Lucas Lima; 
Wesley e Luiz Adriano.

No duelo com o Bolívar, 
o Palmeiras enfrentará os 
3.640 metros de altitude de 

La Paz. 
O clube decidiu chegar 

um dia antes do que o nor-
mal em La Paz justamente 
para o elenco se ambientar 
melhor com a altitude.

à disposição.
O Colorado é líder da 

chave com quatro pontos. 
Mesma pontuação do Grê-
mio, vice-líder devido ao 

saldo de gols. O América é 
o terceiro colocado, com 
três pontos. E a Universi-
dad Católica está na lanter-
na, sem pontuar.

contratação. E aí? O que fa-
zer com o contrato? Para não 
haver risco de imbróglio ju-
dicial, as duas partes (Atlético 
e Thiago Neves) precisariam 
desistir do vínculo assinado 

- ou seja: “rasgar” o contra-
to. A diretoria percebeu que 
Thiago Neves não seria bem-
-vindo no Atlético. Cancelou 
o acordo. Aos veículos de 
imprensa, argumentou que 

o que existia era apenas um 
trato verbal, que foi desfeito. 
Não era. 

O contrato assinado 
ainda renderia discussão. 
Representantes da diretoria 

do Galo e do staff de Thiago 
Neves iniciaram uma nego-
ciação ainda na noite dessa 
segunda. Em pauta, claro, o 
pré-contrato que foi assina-
do, mas não cumprido.



C.N.PARECIS

Balneário Rio Verde
passará por reforma
DA REPORTAGEM

Portal Campo Novo

O ponto turístico mais 
famoso de Campo Novo do 
Parecis está passando por 
reforma e deverá apresentar 
novas normativas para os 
frequentadores. 

O Balneário Rio Verde 
tem fama nacional por ser 
um local de belezas exube-
rantes e vegetação preserva-
da.

Por isso, uma ampla 

reforma nos quiosques, res-
taurante, banheiros, chalés 
e quadras esportivas deve 
acontecer quando uma nova 
administração assumir o lo-
cal, no próximo dia 3 de ou-
tubro.

Uma reclamação anti-
ga dos usuários era a ques-
tão do som automotivo: 
muita gente aproveitava 
para transformar o local em 
campeonatos de som, o que 
deve ser ceifado a partir de 
agora.
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DA REPORTAGEM

O Governo Estadual de-
cretou situação de emer-
gência em Mato Grosso 
por causa dos incêndios 
florestais. O decreto irá 
valer por 90 dias, poden-
do ser prorrogado. Com 
o documento, as auto-
ridades poderão adotar 
as medidas necessárias 
à prevenção e combate 
das queimadas, poden-
do comprar materiais 
sem precisar de licitação, 
suspender a execução de 
contratos administrativos 
sem que isso gere direito 
de rescisão ao contratado 
e também poderão deixar 
de atender aos resultados 
fiscais e suspender os pra-
zos para retorno de gastos 
com pessoal e dívida.

Após a publicação do 
decreto, que está em uma 
edição extra do Diário 
Oficial, o governo deve 
pedir auxílio federal para 
reforçar as ações de en-
frentamento. Mato Gros-
so já registrou 34,4 mil 
focos de queimadas do 
início do ano até segunda 
(14), de acordo com o Ins-
tituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe).

Neste período, os mu-
nicípios que tiveram mais 
focos de incêndios foram 
Poconé, Barão de Melgaço 
e Cáceres. Só no Pantanal, 
foram registrados mais de 

10 mil focos.
INCÊNDIOS
NO PANTANAL
Dados do Prevfogo, o 

Centro Nacional de Pre-
venção e Combate aos 
incêndios florestais do 
Ibama, em 2020 mostram 
que a área queimada no 
Pantanal já passou de 2,3 
milhões de hectares, sen-
do 1,2 milhão em Mato 
Grosso e mais de 1 milhão 
em Mato Grosso do Sul.

Essa área de mais de 2 
milhões representa quase 
10 vezes o tamanho das ci-
dades de São Paulo e Rio 
de Janeiro juntas. O Pan-
tanal é o bioma brasileiro 
mais afetado pelas quei-
madas proporcionalmen-
te, mas em Mato Grosso 
os incêndios estão espa-
lhados por todo o estado.

As queimadas aumen-
taram no Pantanal a par-
tir de julho, quando a es-
tiagem ficou ainda mais 
intensa. Os dias estão tão 
secos que o clima fica pa-
recido ao de um deserto, 
com umidade abaixo dos 
10%. Mas o problema não 
é só o clima. Uma reser-
va particular teve metade 
da área de mais 100 mil 
hectares destruída. Se-
gundo perícia do Corpo 
de Bombeiros, as chamas 
vieram de fazendas que 
estão próximas e que fo-
ram queimadas de forma 
criminosa, intencional.

Foto: Andre Penner

Brigada de incêndio tenta controlar chamas em ponto de queimada

MT: situação de emergência por 
causa de incêndios florestais
EM CHAMAS |  Somente no Pantanal, foram registrados mais de 10 mil focos

PROUNI

Inscrições para bolsas remanescentes 
do Prouni já estão abertas
DA REPORTAGEM

As inscrições para o 
processo seletivo de bolsas 
remanescentes do Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni), para o segundo se-
mestre deste ano, começa-
ram ontem (15) e vão até o 
dia 30 de setembro. Ao todo, 
serão ofertadas cerca de 90 
mil bolsas. O estudante in-
teressado deve acessar a pá-
gina do Prouni na internet.
As vagas remanescentes são 
aquelas que não foram ocu-
padas no decorrer do pro-
cesso seletivo regular. A dis-
ponibilidade dessas bolsas 
ocorre por desistência dos 
candidatos pré-selecionados 
ou falta de documentação, 
por exemplo. De acordo com 
o Ministério da Educação, 
nesta edição o prazo de ins-
crição será único, tanto para 
candidatos não matriculados 
na instituição de ensino su-

Foto: MArcello cAsAl Jr.

Foto: divulgAção

Ao todo, serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas 

Balneário é um dos principais pontos turísticos de Campo Novo

perior para a qual desejam se 
inscrever para disputar uma 
bolsa, como para candidatos 
já matriculados na mesma 
instituição para a qual que-
rem fazer a inscrição.

O Prouni é o progra-

ma do governo federal que 
oferece bolsas de estudo in-
tegrais e parciais (50%) em 
instituições particulares de 
educação superior. Para con-
correr às bolsas integrais, o 
estudante deve comprovar 

renda familiar bruta mensal, 
por pessoa, de até 1,5 salário 
mínimo. Para as bolsas par-
ciais (50%), a renda familiar 
bruta mensal deve ser de até 
três salários mínimos por 
pessoa.

Restos mortais de um jacaré são vistos após incêndio florestal em Poconé
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