
INFRAESTRURA OPERAÇÃO BRASIL VERDE

Governo Federal investe R$ 
40 bilhões em ferrovias

Exército brasileiro reforça sua
atual no estado de Mato Grosso

O Governo Federal, através do ministério da Infraestrutura, anunciou que está 
investindo mais de R$ bilhões em recursos para o desenvolvimento nos próximos anos 
do sistema ferroviário brasileiros.
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Na oportunidade, Governo do Estado e Exército reforçaram a parceria para atu-
ação em conjunto em importantes ações em prol da população mato-grossense. Um 
exemplo é a Operação Verde Brasil 2, que mobilizou milhares de militares estaduais e 
federais.         Página -12

DIVULGAÇÃO SECOM MT

MICHEL ALVIM

AUTORIDADE MÁXIMA

Presidente Bolsonaro está no 
Nortão para visitar usinas 

BOLSONARO FAZ
TOUR PELO NORTÃO
E MOVIMENTA HOJE
SINOP E SORRISO 

GOVERNO FEDERAL 
DESTINA R$ 10 MI 
PARA MATO GROSSO
COMBATER INCÊNDIOS

PELA PRIMEIRA VEZ 
SORRISO RECEBE 
VISITA DE UM 
PRESIDENTE 

SINOP RECEBE HOJE 
SEGUNDO PRESIDENTE 
COM CARACTERÍSTICAS 
MILITARES NA HISTÓRIA
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VISITA PRESIDENCIAL AJUDA FLORESTAL BOLSONARO EM SORRISO PRESIDENTES MILITARES

A chegada está prevista para às 7h30 e há informações de que 
logo em seguida, o presidente embarque em um helicóptero para 
sobrevoar o município de Sinop. Depois a comitiva presidencial 
em encaminha para a inauguração informal da Inpasa. Lá ele 
fará uma visita de reconhecimento naquela que é a maior produ-
tora de Etanol de Milho do continente.                                 Página -10



    

O prazer sexual, como o da boa mesa, é divi-
no, e os católicos não deveriam hesitar em apro-
veitá-lo. Assim falou o papa Francisco em entre-
vista a Carlo Petrini, num livro que acaba de ser 
publicado na Itália.

Em termos doutrinários e fi losófi cos, o papa 
não disse nada que os principais ideólogos da igre-
ja não tenham afi rmado séculos atrás. Bastaria ci-
tar Santo Tomás de Aquino (1225-1274), o Doutor 
Angélico. Em sua obra capital, a “Suma Teológica”, 
a palavra “prazer” aparece 1.530 vezes em mais de 
4.000 páginas de texto – a título de comparação, 
“igreja” aparece 1.627 vezes.

Simplifi cando bastante o pensamento do au-
tor, o prazer pode ser considerado bom quando 
nos leva a agir racionalmente, e mau quando nos 
faz atuar contra a razão. Prazeres corpóreos são, 
portanto, mais suspeitos do que os intelectuais, 
mas mesmo eles podem ser legítimos, desde que 
exercidos com temperança e objetivos corretos.

Isso vale para o sexo. Não escapou ao Doutor 
Angélico que a “prática dos atos venéreos é suma-
mente necessária ao bem comum, que é a conser-
vação do gênero humano”.

Se essa é a linha ofi cial da Igreja Católica há 
uns 800 anos, por que nos acostumamos a pensar 
na instituição como um órgão repressor? Porque 
há sempre uma diferença entre a teoria e a práti-
ca e, na prática, a igreja exerceu papel muito mais 
censório do que promotor dos prazeres.

Parte da explicação está nas exigências da pro-
paganda. Para expandir-se, a igreja teve de voltar-
-se contra religiões e fi losofi as que com ela rivaliza-
vam. O epicurismo, muito popular nos primeiros 
séculos da era cristã, foi uma das vítimas.

A igreja promoveu verdadeira campanha con-
tra a doutrina, que descrevia erradamente como 
hedonismo inconsequente, voltado para a obten-
ção do prazer a qualquer custo. Ao fazê-lo, acabou 
criando para si a imagem de inimiga do prazer, ta-
refa que, na maior parte do tempo, exerceu com 
zelo. A ideia de redenção através do sofrimento, 
tão nuclear para o cristianismo, orna bem com isso.

Houve períodos, possivelmente sob infl uência 
de outros papas como Francisco, em que a Igre-
ja Católica mostrou maior tolerância para com os 
prazeres, incluindo os da cama, ou, pelo menos, 
optou por não reprimir autores de obras que po-
deriam ser consideradas escandalosas. Prova de 
que, como toda instituição humana, a igreja nunca 
foi inteiramente coerente, nem mesmo uniforme 
em suas práticas.

Editorial

Prazeres divinos

Ranking dos Políticos - Facebook

ISOLAMENTO
A primeira-dama Virginia Mendes testou 

positivo para Covid-19. Ainda de acordo com 
o comunicado, ela está bem e segue em iso-
lamento. Por ser transplantada, terá acom-
panhamento médico. “A primeira-dama está 
bem, cumprindo isolamento social em casa, 
e receberá todos os cuidados e acompanha-
mentos necessários por ser transplantada 
renal”, disse o Executivo na nota. Em tempo: 
O governador Mauro Mendes chegou a pe-
gar a Covid em junho. Algum tempo depois, 
já curado, apresentou problemas com uma 
pneumonia e foi internado em um hospital 
de São Paulo

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 fi cará bem!

ESTRATÉGIA
ELEITORAL
A defi nição do vereador Marcelo Bussiki 

(DEM) para ser vice na chapa de Roberto Fran-
ça (Patriota) à Prefeitura de Cuiabá saiu após 
uma reunião com o governador Mauro Mendes 
(DEM), no Palácio Paiaguás. Assim que foi con-
fi rmado, Bussiki deu o tom de como deverá se 
posicionar na campanha: com críticas à ges-
tão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que é 
candidato à reeleição. “Tivemos prisão e afas-
tamento de secretários das pastas de saúde e 
educação. Cuiabá merece uma administração 
decente. Nunca foi tão envergonhada como 
nessa administração”, afi rmou.

Crédito: Reprodução
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Simplifi cando bastante o pensamento do autor, o 
prazer pode ser considerado bom quando nos leva 
a agir racionalmente, e mau quando nos faz atuar 
contra a razão“ “

O trabalho tem vários signifi cados: ga-
rantir a sobrevivência, ter o que fazer, pagar 
as contas, enriquecer, ter uma utilidade no 
mundo. Vários são os sentimentos também 
entorno dele: vibração, cansaço, adrenalina, 
desânimo, força, fraqueza, desafi o, estresse, 
paixão, decepção.

Um dia desses tive uma aula sobre a di-
ferença entre as palavras união e unidade, 
com um empresário nota dez. Muito se fala de 
união nas empresas, mas o que lhe une a um 
grupo? O motivo que une você a alguém e a 
algo é o que fará a diferença quando falamos 
de motivação.

A grande questão aí, demonstrada por 
esse empresário, foi que quando uma equipe 
se une por motivos exclusivamente externos, 
como salário, benefícios, obrigações, regras... 
a empresa pode sim conseguir alcançar a 
união de uma equipe, mas não a unidade. E 
engajamento com comprometimento profun-
do, só se conectarmos as pessoas neste nível, 
ele expressou, refl eti e concordei.

No meu dia a dia, ainda percebo muitos 
empresários resistentes quando falamos da 
importância da clareza sobre os valores, mis-
são e visão de suas empresas, depositando re-
almente toda a sua confi ança com exclusivi-
dade aos fatores externos (salário, benefícios, 
palestras motivacionais) importantes, mas de 
efeitos limitados.

Essa postura reforça que esse grupo ainda 
não entendeu sobre o poder de “descobrir” a 
essência contida dentro de si, no que se pro-
põe a fazer através do seu negócio. Quando eu 
falo em descobrir, estou falando realmente no 
aspecto de deixar ser visto por todos aqueles 
que estão unidos na realização do trabalho.

Quando cada um compreende o propósi-
to daquele negócio existir para além da sua 
função, será o momento, no qual cada pessoa 
poderá ser tocada e convidada a um chama-
do de realização através do trabalho, que terá 
mais força de fazer sentido para ela, porque a 
conectará pelo coração, pelo que a faz  sentir-
-se desafi ada e motivada a continuar.

Motivação interna meu caro, e não as ex-
ternas de duração rápida, estou falando aqui 

de longa duração, pois quando encontramos o 
motivo do porquê fazemos o que fazemos den-
tro da gente, encontramos uma força incrível 
de seguirmos e lutarmos por aquele ideal.

Para que você compreenda a diferença en-
tre a função e missão de uma empresa, darei 
um exemplo: Uma pessoa que morava em uma 
pequena área rural, cuja lateral é atravessada 
por uma estrada, com poucos recursos no per-
curso, passa a receber pessoas em sua casa 
que pediam para usar o banheiro e ou beber 
água.

Vendo essa necessidade dos viajantes, este 
morador tornou aquela casa um restaurante 
que com o passar dos anos, se tornou uma rede 
em várias BRs do Brasil. Qual a função deste 
negócio? Vender alimento e bebida.

Qual a missão deste negócio? Apoiar e aco-
lher os viajantes em suas necessidades, com 
uma boa alimentação e com banheiros limpos. 
A essência do motivo deste negócio ter come-
çado lá atrás.

Deste modo, quando menciono junto aos 
empresários, que para descobrir no sentido de 
tirar o cobertor e reconhecer a sua missão, é 
preciso responder a algumas questões: O que 
o motivou a começar? O porquê você faz o que 
faz dentro do seu negócio?

Qual foi e é o seu grande objetivo, quando 
iniciou isto aqui, o que tornou e ainda man-
tém este negócio VIVO (com letras maiúscu-
las) servindo a sociedade por longos períodos, 
evoluindo e gerando novos pontos de servidão, 
ou seja, o grande motivador interno que gera a 
unidade entre fundador, colaboradores, clien-
tes e sociedade.

Você já parou para pensar nisso? Dar um 
passo além da função do seu negócio? O cha-
mado maior pelo que foi convocado a fazer, 
isso vai gerar a unidade das pessoas, a cone-
xão entre elas a nível interno, ou seja, a maior 
fonte de comprometimento, engajamento e 
produtividade.

CYNTHIA LEMOS É PSICÓLOGA 
EMPRESARIAL

O grande segredo das empresas 
com colaboradores engajados

O revolucionário Windows 95 – Pronto para o futuro?
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custava muito, pensar em adequar o har-
dware por conta do software não soava 
bem.

Mas não teve como “fugir” disso. O 
Windows 95 
foi ganhando 
espaço, seus 
recursos foram 
se mostrando 
extremamente 
úteis e os usu-
ários acabaram 
se “obrigando” 
a evoluir. Nessa 
fase, como em 
muitas outras, 
podemos dizer 
que o Windows 
“arrastou” o de-

senvolvimento do setor.
Alguns recursos lançados em tal 

versão do sistema operacional sequer 
chegaram a funcionar, por serem inviá-
veis ou mesmo pela utilidade proposta 
não atrair o usuário. Mas a esmagadora 
maioria dos recursos “futuristas” fi zeram 
(e ainda fazem) parte do nosso dia a dia.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Dentre os recursos futuristas do Windows 95 estava 
o gerenciamento de energia. Extremamente evoluído 
se comparado ao seu antecessor ele foi responsável 
por grandes mudanças no computador e demais 
dispositivos, mesmo gerando controvérsias em seu 
lançamento.
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O lançamento do Windows 95 trouxe 
ao mundo da computação pessoal algo 
surpreendente: um sistema operacional 
pronto para o futuro. Sim, de fato o siste-
ma contava com re-
cursos e funções que 
incompatíveis com a 
realidade da época, 
mas que, em algum 
tempo, passariam a 
existir. Não, a equi-
pe de Bill Gates não 
tinha uma “bola de 
cristal”, apenas es-
tavam desde os pri-
mórdios desenvol-
vendo os sistemas 
operacionais para a 
nova linha de com-
putadores da IBM e sabiam muito bem 
para onde o mercado estava andando. E 
sim, muita coisa que foi implantada no 
sistema operacional acabou por “forçar” 
novas tendências.

Quando o sistema foi apresentado, 
inclusive, muita gente acreditou que o 
mesmo era um “exagero”, completamen-
te fora da realidade do mercado. Mas o 
“mercado” da computação pessoal es-
tava começando a dar sinais de que iria 
“decolar”.

É mais do que evidente que as máqui-
nas da época iriam “enroscar” para rodar 
um sistema tão mais “pesado” que seu 
antecessor. Em uma época onde upgra-
des eram extremamente restritos e tudo 

CYNTHIA LEMOS

O vice-prefeito de Acorizal, Benedito Figueiredo, o ‘Dito Pinga’, 58 anos, 
morreu em decorrência da Covid-19, quarta (16). Ele começou a sentir os 
primeiros sintomas do novo coronavírus na quinta passada. O estado de 
saúde se agravou e no sábado ele foi internado em uma UTI no Hospital 
Metropolitano, em Várzea Grande, onde faleceu. Como não poderá ser fei-
to o velório, a família fez um cortejo fúnebre nesta quinta pela manhã, no 
Cemitério Municipal de Acorizal.
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DA REPORTAGEM

Com o prazo para os par-
tidos políticos definirem as 
candidaturas e as coligações 
para a disputa das eleições 
municipais encerrado na 
quarta (16), foram lançados 
oito candidatos à Prefeitura 
de Cuiabá. Dentre os nomes 
dos candidatos que buscam 
governar o município nos 
próximos quatro anos estão 
três advogados, um admi-
nistrador de empresas, um 
vereador, um radialista, um 
servidor público e o próprio 
prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB), que busca reeleição.

A partir de agora, os oito 
candidatos precisam ter os 
nomes confirmados pela Jus-
tiça Eleitoral para disputar 
a eleição que está marcada 
este ano para o dia 15 de no-
vembro, em função da pan-
demia do novo coronavírus. 
Veja a seguir quem são os 
candidatos:

Emanuel Pinheiro (MDB): 
Após longo período de de-
finição de chapa, o atual 
prefeito de Cuiabá teve sua 
candidatura à reeleição lan-
çada no último dia 15, em 
convenção que ele próprio 
não participou. Com 55 anos 
de idade e mais de 30 anos 
dedicado a vida pública, Pi-
nheiro conta com o apoio de 
11 partidos (PP, PTB, PL, PV, 
PSDB, PTC, PMB, SD, Repu-
blicanos, PSB e PCdoB) em 
sua coligação.

Julier Sebastião (PT): Com 

PREFEITURA DE CUIABÁ |  Emanuel Pinheiro busca a reeleição, enquanto Gisela Simona será única mulher a concorrer

8 nomes são lançados para a disputa 
uma chapa pura, o PT lan-
çou nesta quarta-feira (16) a 
candidatura do ex-juiz fede-
ral Julier Sebastião da Silva, 
51 anos, com a professora 
universitária Vera Bertoline 
de vice. Atualmente traba-
lhando com advogado, Ju-
lier esteve na magistratura 
por quase 20 anos e deixou 
o cargo em 2014 para entrar 
na política.

Gisela Simona (Pros): Uma 
das candidatas à deputada 
federal em 2018, com mais 
de 50 mil votos, a advogada 
Gisela Simona, de 43 anos é 
a única mulher concorren-
do pelo cargo. O Maestro da 
orquestra da UFMT, Fabrício 
Carvalho, do PDT foi defini-
do como o candidato a vice 
na chapa. Especialista em 
direito do consumidor, ela 
também foi por muitos anos 
superintendente do Procon.

Abílio Júnior (Podemos): 
Maior oposicionista do pre-
feito Emanuel Pinheiro 
(MDB) na Câmara Munici-
pal, o vereador Abílio, de 36 
anos, teve sua candidatura 
lançada com o apoio do PSC 
e do Cidadania, que indicou 
o também vereador Felipe 
Wellaton como candidato a 
vice.

Paulo Henrique Grando 
(Novo): Com a oficialização 
de sua candidatura em con-
venção online no início do 
mês, o consultor em gestão 
Paulo Henrique Grando, de 
45 anos, se tornou o primei-
ro candidato da história do 

APÓS ADIAMENTO

11 lançam candidatura pela vaga no Senado

SINOP

Conheça os 6 candidatos à Prefeitura

REGIÃO SUL

Rondonópolis 
terá oito candidatos 
a prefeito

DA REPORTAGEM

Após o adiamento da 
eleição suplementar ao Se-
nado (que deveria ocorrer 
em 26 de abril), 11 candidatos 
irão disputar a vaga deixada 
pela senadora cassada Selma 
Arruda (Podemos) no pleito 
que ocorre em 15 de novem-
bro, junto com as eleições 
municipais. A lista inclui ser-
vidor federal, advogado, pro-
dutor rural, ex-procurador 
da Justiça, militares e uma 
única mulher. Os candidatos 
confirmados em convenções 
têm até 26 de setembro para 
solicitarem seus registros de 
candidatura à Justiça Eleito-
ral. Já no dia seguinte, 27, po-
derão fazer propaganda po-
lítica, inclusive na internet. 
A maioria dos candidatos (9) 
também tiveram seus nomes 
lançados em março, durante 
convenções que acabaram 
suspensas em decorrência da 
pandemia da Covid-19. Entre 
eles está Carlos Fávaro (PSD), 
que ocupa temporariamente 
a vaga de Selma no Senado. 
Com o apoio do PP, PTB, PV 
e MDB, terá a empresária 
Margareth Buzetti (PP) como 
primeira-suplente, e José La-
cerda (MDB) como segundo.

O ex-deputado federal 
Nilson Leitão (PSDB) vai dis-
putar a vaga com Júlio Cam-
pos (DEM) na primeira su-
plência e Zé Márcio Guedes 
(PL) na segunda respectiva-
mente. O tucano considera 
que sua chapa contempla o 
Nortão, a Baixada Cuiabana 
e a região Sul – numa refe-

DA REPORTAGEM

Os quase 100 mil elei-
tores de Sinop – um dos 
maiores colégios eleitorais 
de Mato Grosso – vão poder 
optar entre 6 candidatos ao 
cargo de prefeito nas eleições 
deste ano. Para surpresa geral, 
a atual prefeita, Rosana Mar-
tinelli (PL), confirmou candi-
datura em convenção parti-
dária realizada na quarta (16), 
mas logo em seguida recuou 
e confirmou a desistência. Há 
rumores de que a primeira 
mulher a chefiar o Execu-
tivo municipal deve apoiar 
um antigo opositor: Roberto 
Dorner. Roberto Dorner (Re-
publicanos), empresário, tam-
bém está na lista. A chapa é 
composta pelo produtor rural 
e ex-presidente da Câmara de 
Sinop, Dalton Martini (Patrio-

DA REPORTAGEM

As convenções partidá-
rias, que se encerraram an-
teontem (16), confirmaram 
que Rondonópolis terá um 
total de oito candidatos à 
prefeito, número considera-
do bastante alto, o que pode 
beneficiar o atual prefeito e 
candidato à reeleição, José 
Carlos do Pátio (SD), já que 
os candidatos da oposição à 
atual gestão  entram bastante 
divididos no pleito.

Um dos favoritos do 
pleito, Pátio contará com o 
apoio da máquina pública 
e de um rol de partidos que 
incluem o PSD, o PTB, PP, 
PCdoB, PV e Rede. Como 
seu vice ele escolheu o em-
presário Aylon Arruda (PSD), 
presidente licenciado do 
Sindicato Rural e lideran-
ça do agronegócio local. Ao 
mesmo tempo que contará 
com o apoio de servidores 
públicos contratados da pre-
feitura, o candidato à reelei-
ção terá que responder pe-
los pontos negativos da sua 
gestão, considerada pouco 
eficiente. Um de seus prin-
cipais concorrentes deverá 
ser o empresário e vereador 
Thiago Muniz, do Democra-
tas, que terá como seu vice 
o também empresário e ex-
-vereador Ibrahim Zaher, do 
PSB, e contará com o apoio 

rência à base de seus suplen-
tes. Dois partidos de esquer-
da encabeçam chapa para o 
Senado. O PT vai concorrer 
com o deputado estadual 
Valdir Barranco, que terá 

do MDB, PSC e PDT.
Candidato do Repu-

blicanos, o empresário Luiz 
Fernando de Carvalho, o 
Luizão, terá como vice a 
também empresária Mar-
chiane Fritzen, do PSL, e 
contará com o apoio do Po-
demos e do PSDB.

O PT lançou chapa 
pura e terá como candidato 
a prefeito o médico Kleber 
Amorim, com a professora 
Beatriz Oliveira de vice. Tido 
como novidade na política, o 
empresário Cláudio Ferrei-
ra, o Paisagista, do Democra-
cia Cristã, terá como vice o 
contado Reginaldo Anjos, do 
Patriotas.

Atual vice de Zé do Pá-
tio, o empresário Ubaldo 
Barros (Cidadania) é outro 
que concorrerá com chapa 
pura, tendo como candida-
to a vice o patrulheiro ro-
doviário aposentado Eliézio 
Nascimento, do próprio 
Cidadania. Outra novidade 
do pleito é a candidatura do 
coronel do Corpo de Bom-
beiros, Vanderlei Bonoto 
(PRTB), que concorrerá com 
chapa pura, tendo o pastor 
Ageu Ramos Bernardino 
como seu candidato a vice. 
Já o PSOL lançou o profes-
sor Kleison Teixeira como 
candidato a prefeito em uma 
chapa pura, que terá como 
vice Marcelino Dias.

duas mulheres na suplência, 
a ex-reitora da UFMT, Maria 
Lúcia (PCdoB), na primeira, 
e a ex-vereadora por Cuiabá 
Enelinda Scala, na segunda.Já 
o Psol mantém como em ou-

tros pleitos e não fez coliga-
ção. Terá o Procurador Mau-
ro junto de Gonça de Mello 
na primeira suplência e Van-
derley Guia, na segunda. O 
trio é da baixada cuiabana.

partido Novo para prefeitura 
de Cuiabá. Nascido em Barra 
do Garças, mas vivendo na 
capital por mais de 30 anos, 
Grando conta com o empre-
sário Alvani Laurindo como 
vice.

Aécio Rodrigues (PSL): 
Com 29 anos, o advogado 

Aécio Rodrigues é o candi-
dato mais jovem na disputa 
pela prefeitura de Cuiabá. 
Presidente estadual do PSL, 
ele terá apoio do PRTB, que 
indicou o professor Luiz An-
tônio Carvalho como vice.

Gilberto Lopes (Psol): Ser-
vidor público federal, Gil-

berto Lopes foi oficializado 
como candidato a prefeito 
de forma discreta, em con-
venção virtual. Com chapa 
pura o partido terá Itei Silva 
Daltro como vice.

Roberto França (Patrio-
ta): Mais experiente entre os 
nomes lançados, o radialista 

Roberto França, 71 anos, já 
foi prefeito de Cuiabá por 
dois mandatos entre o fim 
dos anos 90 e o início dos 
anos 2000. A sua candidatu-
ra recebeu o apoio do DEM, 
do governador Mauro Men-
des, que indicou o vereador 
Marcelo Bussiki como vice.

ta), como vice. Pioneiros em 
Sinop, Dalton e Dorner são 
ligados ao agronegócio e che-
garam a se enfrentar nas elei-
ções de 2016, quando ambos 
foram candidatos ao cargo de 
prefeito. Doner ficou em se-
gundo lugar, com 33,96% dos 
votos, e Dalton em terceiro, 
com 26,48%.

Juarez Costa (MDB), 
hoje deputado federal e ex-
-prefeito da cidade por dois 
mandatos, tentará retornar ao 
cargo. Ele forma chapa com 
Billy Dal Bosco, do Demo-
cratas, como candidato a vice. 
Ambos terão apoio do DEM, 
PSB, PP, PTB, Pros, PSD e 
PV. O médico Jorge Yanai 
(Podemos) também está na 
disputa. Ele concorre ao lado 
da sargento Lucélia Alves do 
Santos, como vice. Os nomes 
foram anunciados em con-

venção partidária no sábado. 
Yanai é primeiro suplente do 
senador Wellington Fagun-
des (PL) e ex-deputado esta-
dual. Já disputou a Prefeitura 
de Sinop em 1988, mas per-
deu. Pelo PSL, o candidato é 
o delegado Sérgio Ribeiro. O 
nome do vice que compõe a 
chapa ainda deve ser anuncia-
do. Ele é delegado licenciado, 
tem 43 anos e vai disputar o 
cargo pela primeira vez. Con-
correndo pela primeira vez 
como candidato, o Professor 
Roberto Arruda é a aposta do 
PT. O partido lançará chapa 
com Rebeka Vieira (PC do B) 
para vice. Arruda é diretor do 
campus da Unemat e renun-
ciou ao cargo para concorrer. 
Pelo PRTB, Marcelo Stachin 
concorre pela primeira vez 
às eleições, tendo o Dr. André 
Maximino como vice.



Foto: Divulgação

PARA O COMÉRCIO

Brasil e Paraguai reabrem
parcialmente suas fronteiras

MELHORES RESULTADOS

Saiba como fazer a implantação
correta da pastagem na fazenda

Acordo permite reativação parcial das atividades comerciais

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Brasil e o Paraguai 
decidiram reativar o comér-
cio entre as cidades frontei-
riças de Foz do Iguaçu, no 
Paraná, e Ciudad del Este, 
no Paraguai; Mundo Novo, 
em Mato Grosso do Sul, e 
Salto del Guairá, o Paraguai; 
e Ponta Porã (MS) e Pedro 
Juan Caballero, no Paraguai. 
Os dois países assinaram 
uma ata bilateral que per-
mite a reativação parcial do 
comércio. O acordo prevê 
a criação de pontos comer-
ciais próximos das frontei-

DA REPORTAGEM

O investimento na me-
lhora das áreas de pasto é 
um dos caminhos apontados 
para quem busca aumentar 
a eficiência da propriedade. 
Mas você sabe quais são os 
primeiros passos na hora 
de implantar as forrageiras? 
Segundo a zootecnista Ma-
riane Ferro, que é instrutora 
credenciada junto ao Senar 
Mato Grosso, tudo começa 
pela análise do solo. É fun-
damental conhecer a com-
posição do terreno, para que 
suas deficiências possam ser 
corrigidas a fim de que a o 
desenvolvimento das gra-

Foto: Divulgação

Rumo recolheu 5 bilhões antecipadamente

JUNTO AO GOVERNO

Concessionária antecipa 
R$ 5,1 bi para andamentos 
da Ferronorte
DA REPORTAGEM

Após ter o projeto de 
implantação destravado, a 
empresa de logística Rumo, 
concessionária da Ferro-
norte, recolheu, antecipa-
damente o valor de R$ 5,1 
bilhões referentes a anteci-
pação parcial das outorgas 
das concessões da Malha 
Paulista e dos tramos cen-
tral e sul da Ferrovia Norte-
-Sul (FNS).

A antecipação do pa-
gamento de outorga pela 
Rumo é o maior dessa mo-
dalidade na história do Mi-
nistério da Infraestrutura e 
abre início ao processo de 
investimentos na melhoria 
da Malha Paulista, que re-
sultará na ampliação de ca-
pacidade de transporte de 
cargas até o porto de San-
tos. Essa melhoria permiti-
rá transportar mais cargas a 
partir de Mato Grosso, com 
a implantação da malha vi-
ária de Rondonópolis até 
Cuiabá e depois para o Nor-
te do estado.

Segundo informações 
da assessoria de impren-
sa, a expansão dos trilhos é 
compromisso da empresa 
após a aprovação, pelo Tri-

bunal de Contas da União, 
da prorrogação antecipada 
da concessão da Malha Fer-
roviária Paulista e a viabili-
dade econômica do empre-
endimento já foi aprovada 
e aguarda aprovação do 
Ibama (projeto ambiental) 
e Agência Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(ANTT) do projeto técnico. 
A malha norte da concessio-
nária Rumo prevê a cons-
trução, em Mato Grosso, de 
três novos terminais para 
o transporte da produção 
agrícola e industrial.

A concessionária pre-
tende expandir os trilhos 
de Rondonópolis, onde 
possui o maior terminal de 
cargas da América do Sul, 
em direção a Campo Verde, 
Cuiabá, Nova Mutum e Lu-
cas do Rio Verde. Segundo 
o presidente da Rumo, João 
Alberto Abreu, existem três 
frentes de trabalho em an-
damento. Uma delas é a de 
engenharia. O projeto está 
sendo desenvolvido há mais 
de um ano. Ele pontuou que 
há também a necessidade 
de seguir com todos os trâ-
mites ambientais e licenças. 
Esse trabalho também foi 
iniciado há mais de um ano.

AGRONEGÓCIO 

Nas áreas de sequeiro, plantadeiras só entram em cena após chuva

Produtores iniciam plantio da
safra 2020/21 em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Um dia após o fim do 
vazio sanitário da soja em 
Mato Grosso, as plantadeiras 
já começam a fazer barulho. 
Em Sorriso, município que 
ostenta a maior área desti-
nada à cultura no mundo 
(mais de 600 mil hectares), 
os trabalhos tiveram início 
na quarta (16). As semen-
tes eram lançadas no solo 
em uma das áreas do grupo 
Gemmi, que deve semear 
cerca de 5 mil hectares da 
oleaginosa neste ciclo. Ge-
rente do grupo, Elias Belé 
registrou as imagens deste 
primeiro dia de plantio, que 
– inicialmente – será feito 
apenas nos 300 hectares co-
bertos pelo pivô de irrigação. 
Nos demais talhões, a movi-
mentação começará apenas 
quando a chuva – que anda 
sumida na região – voltar a 
dar as caras. Quem também 
aguarda o retorno das chuvas 
é o agricultor Clairton Pa-
vlack, que vai cultivar 1800 
hectares de soja em Nova 
Mutum. Ele diz que está com 
as plantadeiras “engatadas”, 
mas não vai ligar os motores 
dos tratores enquanto não 
houver umidade suficiente 
para semear com segurança. 
Além da estiagem, ele tam-
bém está preocupado com a 
ocorrência de incêndios em 
áreas próximas à proprieda-
de e chegou a suspender a 
aplicação de adubo com re-
ceio de prejuízos. “Estamos 
com as sementes no jeito… 
mas o clima está muito seco, 
tem muita fumaça e fogo 
por todo lado.  Temos adu-

bo para jogar mas vamos es-
perar a chuva, porque como 
está queimando muito na 
região, vai que a gente joga 

SOJA | Por enquanto, o cultivo começa somente em fazendas que possuem pivô de irrigação 
Foto: Divulgação
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míneas que forem cultiva-
das possa atender às expec-
tativas. Para esta correção, 
entra em cena o calcário. 
A instrutora explica que a 
dosagem e o tipo do calcá-
rio (dolomítico, calcítico ou 
magnesiano) será defini-
da conforme o diagnóstico 
obtido na análise do solo. A 
adubação vem na sequência, 
também obedecendo os ní-
veis de nutrientes baseados 
na análise do solo. Mariane 
destaca que nesta hora o 
foco deve estar no forneci-
mento de fósforo, já que o 
elemento terá papel impor-
tante no desenvolvimento 
do das forrageiras. Os de-

ras de cada país. Além disso, 
traz procedimentos para re-
alização de compras pelos 
cidadãos dessas cidades. Os 
requisitos aduaneiros mi-
gratórios e sanitários deter-
minados por cada país de-
vem ser respeitados. Os dois 
países fecharam as frontei-
ras em março em virtude da 
expansão do novo coronaví-
rus no continente. Segundo 
o Ministério da Saúde do 
Paraguai, o país tem 29.298 
pessoas contaminadas e 552 
mortos por Covid-19. Já o 
Brasil está com 4,4 milhões 
de casos e 134,1 mil mortos 
pela doença.

mais nutrientes, como o fer-
ro – por exemplo – também 
merecem atenção. 

Mas, em caso de haver 

necessidade de priorizar o 
investimento, o ferro deve 
ser o escolhido, segundo 
Mariane.

o adubo e corre o risco de 
perdê-lo. É um ano muito 
perigoso”, comenta.

CHEGADA

DAS CHUVAS
Principal estado pro-

dutor de soja do Brasil, Mato 
Grosso deve destinar mais 

de 10,2 milhões de hectares 
para o cultivo do grão nesta 
safra, a maior área de todos 
os tempos no estado. A es-

timativa do Imea é de que 
destes campos saiam mais de 
35,18 milhões de toneladas 
da oleaginosa.

Existem técnicas corretas para implantar forrageiras

Foto: Divulgação



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-

VENDAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO Nº 009/2020 – OBJETO: O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
de Prestação de Restruturação de Leis da Câmara Munici-
pal, em consonância com a Cláusula nona do instrumento 
originário QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICI-
PAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT E e a empresa P. H. da C. 
Ferreira Assessoria Pública – ME, CNPJ 09.517.508/0001-
36 com sede à Rua Paineiras Brancas nº 08, QD. 19, Bairro 
JD dos Ipês CEP: 78.088-610 – Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. Data 11/09/2020 
– Vigência 12/09/2020 à 10/11/2020.

PAULO HENRIK FRONSAK ALVES 01103077120, portador 
do CNPJ: 37.784.254/0001-58, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Sinop/MT, a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da 
Innovar  Serralheria, localizada na Av. Itaúbas, n 8064, Jar-
dim das Rosas, no município de Sinop/MT.

 L L CARDOSO FIGUEIREDO – CNPJ: 23.727.544/0001-
55, localizado na Av. Mato Grosso, 906-S, Sala 02, bairro 
Alvorada, , município de Lucas do Rio Verde/MT torna pú-
blico que requereu junto a SAMA/LRV-Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a 
Renovação de Licença de Operação - RLO para a atividade 
de “Atividade de Clínica Odontológica”. Responsável Técni-
co: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

MJ SOLUCOES AGRICOLAS EIRELI, CNPJ 
20.294.824/0001-29, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de 
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 
/ Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns 
gerais e guarda-móveis, localizada na Rua San Diego, N 
1734,  QUADRA 27 - LOTE 02, Jardim Tropical, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PRO-
JETOS 3544-0266)

EDVALDO A. DE OLIVEIRA - ME, inscrito no CNPJ: 
00.121.179/0001-35, localizada Avenida Guarantã, Nº 3650, 
Bairro Industrial, no município de Guarantã do Norte/MT, 
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente – SEMA, a AAF – Autorização Ambiental 
de Funcionamento para resserragem de madeiras em em-
preendimento de comércio de madeiras em geral. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (PLANEF 66-3552-1146)

MADEIRAS NORTÃO EIRELI, inscrito no CNPJ: 
08.071.676/0001-88, localizada Avenida Airton Senna, Nº 
674, Setor II, no município de Novo Mundo/MT, torna público 
que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
– SEMA, a AAF – Autorização Ambiental de Funcionamen-
to para resserragem de madeiras em empreendimento de 
comércio de madeiras em geral. Não foi determinado EIA/
RIMA. (PLANEF 66-3552-1146)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 28.009.080/0001-65, no 
uso de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia Ge-
ral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 09 de outubro de 2020, por 
meio de Videoconferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link 
para os endereços eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@
holdbackconsultoria.com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da 
manhã, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Parecer da Hold 
Back Consultoria quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da 
CORIM; (II) Parecer da contabilidade quanto a tributação incidente sobre a 
venda dos imóveis da CORIM; (III) Parecer da Nelson Wilians e Advogados 
Associados quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CO-
RIM. Nada mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 057/2020 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM LOCAÇÃO DE ESCA-
VADEIRA HIDRÁULICA, MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO E DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”.  Sagrou-se vencedora as empresas ASC OBRAS DE TER-
RAPLENAGEM LTDA (CNPJ 22.114.957/0001-00) com o valor total de R$ 
365.200,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais) e LS LOCA-
ÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI (CNPJ 32.259.531/0001-90) com o valor 
total de R$ 133.600,00 (Cento e trinta e três mil e seiscentos reais). Na fase 
de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não 
houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 17 de se-
tembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
PREGOEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTTRONORMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através do seu pre-
sidente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA 
COMPANHIA HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A, ASSOCIA-
DOS E NÃO ASSOCIADOS A ENTIDADE CONVOCANTE, INTEGRANTES 
DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, BEM COMO, 
DAS CIDADES DE: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder – 
Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do 
Norte - Juara - Lucas do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova Canaã 
do Norte - Nova Santa Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo 
Horizonte do Norte - Nova Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo 
Mundo - Paranaíta - Peixoto de Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Car-
mem – Sorriso – Santa Rita do Trivelato - Terra Nova do Norte – Tabaporã 
– Tapurah - União do Sul e Vera; nos termos das disposições contidas no 
Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do artigo 19°, para participarem 
da Assembleia a ser realizada em formato virtual, conforme previsto no artigo 
12 da Lei 14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 2020, para tratarem sob 
os seguintes assuntos:
1) Deliberação e aprovação da proposta encaminhada pela compa-
nhia para fechamento de ACT visando a implantação do Programa de Parti-
cipação nos resultados e Substituição da entrega da cesta básica por cartão 
vale alimentação;
2) Demais assuntos inerentes a pauta;
A Assembleia será realizada no dia 24 de setembro de 2020, via plataforma 
Whatsapp e registro de presença através do docs. Google, com início as 08hs-
00min, em primeira convocação, com a maioria dos presentes e em segunda 
convocação as 09hs00min com qualquer número dos presentes, ficando a 
assembleia permanente até as 17hs00min do dia.

Sinop – MT 17 de setembro de 2020
________________________________________

Jaime Sales de Oliveira
Presidente – SINTTRONORMAT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTTRONORMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através do seu 
presidente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA TODOS OS FUNCIONÁRIOS 
DA EMPRESA RD BLOCOS E PISOS DE CONCRETOS EIRELI, ASSOCIA-
DOS E NÃO ASSOCIADOS A ENTIDADE CONVOCANTE, INTEGRANTES 
DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, BEM COMO, 
DAS CIDADES DE: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder – 
Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do 
Norte - Juara - Lucas do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova Canaã 
do Norte - Nova Santa Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo 
Horizonte do Norte - Nova Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo 
Mundo - Paranaíta - Peixoto de Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Car-
mem – Sorriso – Santa Rita do Trivelato - Terra Nova do Norte – Tabaporã 
– Tapurah - União do Sul e Vera; nos termos das disposições contidas no 
Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do artigo 19°, para participarem 
da Assembleia a ser realizada em formato virtual, conforme previsto no artigo 
12 da Lei 14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 2020, para tratarem sob 
os seguintes assuntos:
1) Deliberação e aprovação da proposta encaminhada pela compa-
nhia para fechamento de ACT visando a implantação do Programa de Parti-
cipação nos resultados e Substituição da entrega da cesta básica por cartão 
vale alimentação;
2) Demais assuntos inerentes a pauta;
A Assembleia será realizada no dia 25 de setembro de 2020, via plataforma 
Whatsapp e registro de presença através do docs. Google, com início às 08hs-
00min, em primeira convocação, com a maioria dos presentes e em segunda 
convocação as 09hs00min com qualquer número dos presentes, ficando a 
assembleia permanente até as 17hs00min do dia.

Sinop – MT 17 de setembro de 2020
________________________________________

Jaime Sales de Oliveira
Presidente - SINTTRONORMAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA -  MT
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO

##TEX Pregão Presencial Nº 039/2020- Registro De Preços Objeto: Registro 
De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Um Veículo Novo, Zero Qui-
lometro, Tipo Camionete (Stander), Ano De Fabricação E Modelo, No Mínimo 
20/20, Combustível: Flex, 4 Portas, Capacidade Para 5 Passageiros, Incluindo 
O Motorista, Tanque De Combustível Com Capacidade De Superior A 70 Li-
tros, Motor Potencia Mínima 2.0, 16 Válvulas, Transmissão Manual, Potencia 
Minima De 163 Cv (Etanol) E 159 (Gasolina); Tração 4x2, Freios Abs Nas 04 
Rodas, Capacidade Da Caçamba De No Mínimo, 1.050,00 Litros, Ar Condicio-
nado, Vidros Elétricos, Trava Elétrica, Airbag, Protetor De Caçamba, Direção 
Hidráulica Ou Superior, Rodas Aro 17” Ou Superior, Controle De Estabilida-
de, Computador De Bordo Com Informações De Viagem, Do Veiculo E De 
Consumo, Banco Do Motorista Com Ajuste De Distancia, Inclinação E Altura, 
Cor Branca, Jogo De Tapetes, Equipado Com Os Demais Acessórios Exigidos 
Pelo Contran, Garantia De No Mínimo, 12 (Doze) Meses Contra Defeitos De 
Fabricação, Devidamente Emplacado E Licenciado, Primeira Documentação 
Por Conta Da Empresa Contratada, Veiculo Entregue Sem Custo Adicionais 
Para A Prefeitura Municipal De Cláudia - Mt. A Prefeitura Municipal De Cláudia/
Mt Torna Público Que No Dia 01 De Outubro De 2020, Estará Recebendo Pro-
postas, Para Abertura Às 08h00min,Do Pregão Presencial Para As Aquisições 
Supracitadas. O Edital Estará Disponível No Site Www.Claudia.Mt.Gov.Br Ou 
Poderá Ser Obtido Junto À Secretaria Municipal De Administração, Durante 
O Horário De Expediente. Maiores Informações Poderão Ser Obtidas Junto À 
Comissão Permanente De Licitação, Na Prefeitura Municipal, Em Horário De 
Expediente Através Do Telefone (66) 3546-3100. Cláudia/Mt, 17 De Setembro 
De 2020. Altamir Kurten - Prefeito Municipal

##ASS SHIRLEY YOTZCHETZ
##CAR Pregoeira Oficial

EXPOENTE AGROPECUÁRIA S/A - CNPJ nº 24.759.190/0001-93 - NIRE nº 
51300016192. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, o relatório da Administração e cópia das demons-
trações financeiras a que se refere a Lei nº 6.404/1976, art. 133, relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2019. DEMONSTRAÇÃO DO RESUL-
TADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 À 31/12/2019. Receita bruta - serviços 
prestados à vista R$ 116.005,18. Deduções (R$ 10.034,45). Receita líqui-
da R$ 105.970,73. Lucro bruto R$ 105.970,73. Despesas operacionais (R$ 
67.298,39). Despesas administrativas (R$ 29.404,54). Despesas trabalhistas 
(R$ 37.893,85). Despesas c/ impostos, taxas e contribuições (R$ 2.149,87). 
Despesas financeiras (R$ 73,93). Receitas financeiras R$ 261,35. Resultado 
Operacional R$ 36.709,89. Resultado antes do IR e CSL R$ 36.709,89. Pro-
visões para IR e CSL (R$ 8.909,20). Lucro líquido do exercício R$ 27.800,69. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2019 À 31/12/2019. 
Atividades operacionais: Resultado do período R$ 27.800,69. Redução nos 
estoques (R$ 151.156,76). Aumento em fornecedores R$ 4.550,54. Aumento 
em contas a pagar e provisões R$ 168.111,06. Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais R$ 49.305,53. Atividades de investimento: Compras 
de imobilizado (R$ 9.278.730,00). Aquisição de ações/cotas (R$ 29.305,92). 
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (R$ 9.308.035,92). Ati-
vidades de financiamento: Integralização de capital R$ 9.307.830,00. Em-
préstimos tomados R$ 5.000,00. Pagamento de empréstimos/debêntures 
(R$ 5.000,00). Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos R$ 
9.307.830,00. Aumento nas disponibilidades R$ 49.099,61. Disponibilidades 
no início do período R$ 20.307,20. Disponibilidades no final do período R$ 
69.406,81. Nova Canaã do Norte/MT, 17 de setembro de 2020. LORIVAL AN-
TONIO SGUISSARDI - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 028/2020 Processo Licitatório Nº 041/2020 A Prefeitu-
ra Municipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira 
Oficial Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público 
Aos Interessados Que Realizará Licitação No Dia 02/10/2020, Às 08h00, Para 
O Registro De Preço Para Futura E Eventual Aquisição De Ambulância, Em 
Atendimento Da Secretaria Municipal De Saúde, Conforme Especificações Do 
Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço 
Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Ci-
dade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 
11h00min. Novo Mundo, Mt, 17 De ,Setembro De 2020. Luciana Da Silva Be-
tarelo Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº 029/2020 Processo Licitató-
rio Nº 042/2020 Tipo: Menor Preço Por Item A Prefeitura Municipal De Novo 
Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira Oficial, Designada Pela 
Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que 
Realizará Licitação No Dia 01/10/2020, Às 08h00, Objetivando  O  Registro 
De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Emulsão Asfáltica, Areia, Ci-
mento E Equipamento Para Execução De Pavimentação Asfáltica, Em Aten-
dimento A Secretaria De Obras Do Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme 
Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Dis-
ponível 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 E No Site Oficial Do Município: Www.Novomun-
do.Mt.Gov.Br  Novo Mundo, Mt,17 De Setembro De 2020. Luciana Da Silva 
Betarelo Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 054/2.020
A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu pregoeiro, 
vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 054/2.020, processo administrativo nº 075/2.020, o qual tem por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. Empresa vence-
dora do certame VALLE COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 35.656.327/0001-09, com o valor global de R$ 30.600,00 
(trinta mil e seiscentos reais).

Nova Xavantina – MT, 17 de setembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 062/2.020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público 
que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016-2020 - objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS HOSPITALARES. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 
21/09/2.020 às 8h00 (horário de Brasília - DF); DO ENCERRAMENTO DAS 
PROPOSTAS: dia 01/10/2.020 às 12h00 (horário de Brasília - DF); DATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01/10/2.020 às 12h30 (horário de Brasí-
lia - DF); INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01/10/2.020 às 
13h00 (horário de Brasília - DF). Nos termos do art. 4º- G da Lei nº 13.979/20, 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br O EDITAL e todos os elementos 
integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço 
eletrônico mencionado e sites https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pre-
gao-eletronico&ano=2020 e www.bll.org.br . Maiores informações e esclare-
cimentos sobre o certame pelo e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br .
Nova Xavantina – MT, 17 de setembro de 2.020.

Walmir Arruda Costa
Pregoeiro Oficial.
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ABERTURA: 05 de outubro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 05 de outubro 
às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de serviço de restauração do pavimento asfáltico com 
aplicação de lama asfáltica em diversas ruas no município de Campo 
Novo do Parecis, de acordo com o Convênio nº008/2014 firmado entre a 
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana e o 
Município de Campo Novo do Parecis. 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 5108 / 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 17 de setembro de 2020.

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 036/2020, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
produtos de serralheria com sua devida instalação, teve como 
vencedoras as  empresas: NATHANN L. PERINI com o valor total de R$ 
331.500,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), IVONEI 
ZAMBERLAN –ME, com o valor total de R$ 307.500,00 (trezentos e sete 
mil e quinhentos reais) e LF ENGENHARIA E METALURGICA EIRELI, 
com o valor total de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 17 de setembro de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Presidente da Comissão de Permanente Licitação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2020

COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 
SORRISO - COOPERRISO    CNPJ 26.898.986/0001-52     NIRE 51400010196

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTI-
GRANJEIROS DE SORRISO - COOPERRISO, Sr. Ivaldino Hahn, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os 
cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2020, a ser realizado 
na sede da cooperativa, sito a Rua Dr. Ari Luiz Brandao, 1402, Sala 02 – Bair-
ro Nova Prata, no município de Sorriso – MT, no dia 30 de Setembro do ano 
de 2020, ás 17:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados 
votantes, ás 18:00 horas com metade mais um dos cooperados em segunda 
convocação, e as 19:00 horas terceira e ultima convocação com no mínimo 10 
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Pare-
cer do Conselho Fiscal do exercício 2019, compreendendo:
 -Relatório da gestão
 -Balanço geral
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho 
Fiscal
-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no 
primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios. 
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados.
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal.
V – Assuntos gerais de interesse da cooperativa.

Aptos a votar: 33
Impedidos de votar: 00

Sorriso – MT, 18 de Setembro de 2020. 

Ivaldino Hahn
Diretor-Presidente
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Ivaldino Hahn 
Diretor-Presidente 

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020
O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, 
designada através da Portaria Municipal Nº 230, de 22 de Junho de 2020, 
no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal 10.520 de 17 
de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e Decreto Federal Nº 10.024/2020, torna público que sagrou-se 
vencedora do Pregão Eletrônico n.º 008/2020, para “Registro de Preços 
para futura e eventual Aquisição de Suprimentos de Informática (toner, 
cartuchos e cilindros), compatíveis, para atender as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT a seguinte Empresa:  NBB 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 10.820.186/0001-89, localizada 
na Rua Goiás, N°. 862, Sobreloja, Bairro Higienópolis na cidade de 
Catanduva – São  Paulo, CEP: 158.04-010, vencedora do item n.° 01, 02, 
03,04, 05, 06, 08, 10, 10, 15, 16  e 17, do lote 001: com valor global de R$ 
20.769,94 (Vinte Mil, Setecentos e Setecentos e Sessenta e Nove e 
Noventa e Quatro Centavos).
Ipiranga do Norte – MT, 17 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Silas de Oliveira Rezende

A Secretaria Municipal de Saúde, vem através deste COMUNICAR que a  
Audiência Pública que aconteceria no dia 18/09/2020, ás 15hrs na 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio virtual, ao vivo,  com finalidade 
de apresentar do Relatório Detalhado do Quadrimestre (RDQA) de 
Setembro á Dezembro/2019, Relatório Detalhado do Quadrimestre 
(RDQA) de Janeiro a Abril/2020 e Relatório Detalhado do Quadrimestre 
(RDQA) de Maio a Agosto de 2020, devido isolamento de um dos técnicos 
essenciais para a realização, foi ADIADA para o dia 02/10/2020, ás 15hr 
na Secretaria Municipal de Saúde. O link para a live da WEB Audiência, 
será disponibilizado no site https://www.marcelandia.mt.gov.br/. Sem 
mais para o momento. Marcelândia 17 de setembro de 2020.

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUNICADO

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 

licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Setembro 2020, com 

início às 09:10, tendo como objeto pregão eletrônico visando o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, para 

atender às necessidades da secretaria de cidadania e assistência social e 

seus departamentos, bem como os programas sociais das quais foram 

vencedoras as empresas: Itens 829396, 829956, COMERCIAL LUAR 

LTDA inscrita no CNPJ sob o número 02.545.557/0001-33 no valor de R$ 

15.750,00; Itens 230273, 823672, 823691, 829367, 829381, 829409, 

837954, RICARDO VICENTE SOHN-ME inscrita no CNPJ sob o número 

08.117.493/0001-56 no valor de R$ 70.075,00. Foram fracassados os 

itens: 824888. Não houve manifestação de recursos.

Nova Mutum – MT, 17 de Setembro de 2020.

Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

AVISO DE PUBLICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020
Objeto: Concessão de uso de área aeroportuária externa (conforme 
mapa anexo) a título oneroso, denominada lote 4B, medindo 1350 m², no 
aeroporto municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, em Nova Mutum-MT, 
medindo 30 m (frente) por 45 m (profundidade), destinada a exploração 
de Posto de Abastecimento de Aeronaves (PAA). Data de Abertura: 20 de 
outubro de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: Maior Oferta. Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400. Nova 
Mutum - MT, 17 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2020

Nova Mutum - MT, 16 de Setembro de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 16 de Setembro de 2020, 
com início às 14:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa para transporte intermunicipal e 
municipal de pacientes da rede municipal de saúde, a hospitais 
credenciados pela rede sus, e demais secretarias e usuários dos 
programas sociais. Das quais foram vencedoras as empresas: Lote 002 - 
Itens 826153, VIA NOVA TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 21.121.434/0001-10 no valor de R$ 
184.500,00; Lote 001 - Itens 227562, 227563, 829047, 833213, Lote 003 - 
Itens 829076, 829077, 829079, 833176, Lote 004 - Itens 829080, 829081, 
829083, 833177, Lote 005 - Itens 829084, 829085, 829087, 833178, 
GILBERTO DE OLIVEIRA TRINDADE & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ 
sob o número 05.133.264/0001-37 no valor de R$ 1.301.839,90. Não 
houve manifestação para interposição de recursos.

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Setembro de 2020, 
com início às 13:30hs, tendo como objeto o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais elétricos diversos, conexões 
hidráulicas para irrigação e materiais elétricos para iluminação pública. 
Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 174763, 834145, 
837731, 837732, 837733, 837742, 837748, 837750, T R DA COSTA 
LEITE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 34.703.826/0001-39 no valor 
de R$ 23.659,63; Itens 7887, 168100, 182040, 182931, 184833, 198590, 
224073, 819652, 820153, 822582, 824279, 825332, 825346, 825841, 
826624, 826626, 826703, 827647, 828069, 828090, 828094, 829665, 
830682, 832959, 832960, 832972, 832977, 832979, 833000, 833149, 
837144, 837728, 837729, 837740, 837743, 837747, 837757, 837758, 
837867, 837926, 837927, DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS inscrita 
no CNPJ sob o número 37.227.550/0001-58 no valor de R$ 75.974,65; 
Itens 223767, 820895, 826617, 826622, 832962, 832976, L.D.P.L. 
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
37.476.686/0001-00 no valor de R$ 13.295,20; Itens 14917, 164815, 
169201, 204797, 213216, 221646, 820155, 822584, 825217, 825287, 
825344, 826625, 826627, 827326, 832965, 832973, 832978, 832981, 
832986, 832987, 833001, 837141, 837726, 837727, 837741, 837755, 
DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI inscrita 
no CNPJ sob o número 05.020.986/0001-85 no valor de R$ 30.313,06; 
Itens 231118, 830817, 830818, 830819, CADORE BIDOIA E CIA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 26.552.687/0011-33 no valor de R$ 
5.248,80. Foram fracassados os itens: 140723, 165864, 175723, 176073, 
176099, 177432, 199587, 203023, 221181, 223508, 176070, 176075, 
176098, 224154, 819296, 820150, 826618, 826620, 827337, 830820, 
832963, 832964, 832968, 832998, 832999, 837746, 837756, 837925, 
837940. Não houve manifestação para interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 17 de Setembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2020

Pregoeiro

Presidente da CPL em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 027/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 16 de Setembro de 2020, 
com início às 09:00hs, tendo como objeto a contratação de pessoa 
jurídica para execução de pintura da escola municipal 04 de julho. Da qual 
foi vencedora a empresa: Itens 165461, RETA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 00.541.815/0001-
88 no valor de R$ 242.054,66. Não houve manifestação para interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 17 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

Objeto: contratação de empresa para construção de covas em alvenaria 
no Cemitério Municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data 
de Abertura: 05 de outubro de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor 
preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

TOMADA DE PREÇOS N° 028/2020

Nova Mutum - MT, 17 de setembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/2020, que se realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA 
MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público a retificação do resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM CBUQ NO PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, NO ENTORNO DO LAGO DO ROTA 
DO SOL NA AV. BLUMENAU, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, ONDE-SE-LÊ: SAGROU-SE 
vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 
17.254.689/0001-83, Valor Global da Licitação de R$ 154.754,44. LEIA-
SE: SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, 
CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, Valor Global da Licitação de R$ 
154.745,45.

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 017/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO 
BASCULANTE E CAMINHÃO COM CANHÃO DE INCÊNDIO, HORAS 
DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE 
CARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR EMPRESA 
CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI CNPJ/CPF Nº 20.141.998/0001-51 
ITENS VENCEDORA - 843073 - R$1.094,00, - 835816 - R$189,00, - 
843071 - R$179,80, - 843072 - R$57,90, - 835814 - R$993,00, VALOR 
T O TA L  R $  R $ 1 . 3 2 3 . 2 8 0 , 0 0 ;  E M P R E S A R E A L  T E R R A 
TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 37.567.852/0001-75 ITENS 
VENCEDORA - 843070 - R$273,10, - 835818 - R$282,00, VALOR TOTAL 
R$ R$501.370,00; EMPRESA MOACIR JOSE GATTO CNPJ/CPF Nº 
27.426.350/0001-70 ITENS VENCEDORA - 835815 - R$121,00, VALOR 
TOTAL R$ R$84.700,00 VALOR TOTAL GERAL R$1.909.350,00.

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiros

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

 
 
 

 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001185-19.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 39.015,36 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES (REQUERIDO)  
IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES (REQUERIDO)  
MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES (REQUERIDO)  
RONALDO SOUZA AMARAL (REQUERIDO)  
MARIA JOSE DE ALMEIDA AMARAL (REQUERIDO)  
SONIA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)  
ELIANE PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)  
SIRLEI ANTONIA MARINS (REQUERIDO)  
PAULO WAGNER (REQUERIDO)  
MARILENE PEREIRA DA SILVA WAGNER (REQUERIDO)  
WAGNER ANTONIO (REQUERIDO)  
SIDNEY SATYRO DA SILVA (REQUERIDO)  
KATIA AMARO DIAS DO SACRAMENTO SATYRO 
(REQUERIDO) 

 

JEOVANE MAURICIO DE SOUZA (REQUERIDO)  
ALEXANDRA DE SOUZA (REQUERIDO)  
MARCELO GOMES DA LUZ (REQUERIDO)  
FERNANDA SALDANHA GOMES DA LUZ (REQUERIDO)  
ROBERTO ALVES SOUZA (REQUERIDO)  
ELIANE COSTA BARBOSA (REQUERIDO)  
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)  
ELIAMAR DE SOUZA DOBIGINSKI (REQUERIDO)  
ANTONIO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)  
APARECIDO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)  
MARIA FRANCISCA SOUSA (REQUERIDO)  
GEDEONE PAIXAO CAVALCANTE (REQUERIDO)  
ROSANE DA SILVEIRA DUFEK (REQUERIDO)  
EDSON IVO DE SOUZA (REQUERIDO)  
EVANUCI LEITE NETO DE SOUZA (REQUERIDO)  
GEOMAR ROCHA (REQUERIDO)  
SANDRA FORTES (REQUERIDO)  
LEANDRO MATOS DA SILVA (REQUERIDO)  
REGIANE JOAO (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES (ADVOGADO) 
 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 

PROCESSO 1001185-19.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
 
POLO PASSIVO REQUERIDO: OSMAR NECHI, OSVALDO NECHI, ALTINO ONO MORAES, DEBORAH 
JESUS GONCALVES CARDNES MORAES, MIRDI NICHI, REGINA CELIA SIMOES DE MORAES, IVO 
FABRICIO SIMOES DE MORAES, MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES, RONALDO SOUZA 
AMARAL, MARIA JOSE DE ALMEIDA AMARAL, SONIA DA SILVA SIQUEIRA, ELIANE PINHEIRO DA 
SILVA, SIRLEI ANTONIA MARINS, PAULO WAGNER, MARILENE PEREIRA DA SILVA WAGNER, 
WAGNER ANTONIO, SIDNEY SATYRO DA SILVA, KATIA AMARO DIAS DO SACRAMENTO SATYRO, 
JEOVANE MAURICIO DE SOUZA, ALEXANDRA DE SOUZA, MARCELO GOMES DA LUZ, FERNANDA 
SALDANHA GOMES DA LUZ, ROBERTO ALVES SOUZA, ELIANE COSTA BARBOSA, MANOEL 
FRANCISCO DOS SANTOS, ELIAMAR DE SOUZA DOBIGINSKI, ANTONIO GONCALVES DE SOUZA, 
APARECIDO DA SILVA SANTOS, MARIA FRANCISCA SOUSA, GEDEONE PAIXAO CAVALCANTE, 
ROSANE DA SILVEIRA DUFEK, EDSON IVO DE SOUZA, EVANUCI LEITE NETO DE SOUZA, GEOMAR 
ROCHA, SANDRA FORTES, LEANDRO MATOS DA SILVA, REGIANE  
JOAO ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal 
de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel área de 
25,668,00m2 parte de um todo maior conhecido como lote 01 do Loteamento Missioneira, 
localizado no Município de Sinop, objeto da matrícula n. 31.763, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 
80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 39.015,36 (trinta e nove mil, quinze reais 
e trinta e seis centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
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Filhos de Dener resgatam carro para 
iniciar reforma e documentário
DA REPORTAGEM

Nesta semana, os três fi-
lhos de Dener - Denis, Felipe 
e Dener Matheus - resgata-
ram o carro do pai, falecido 
em 1994, em acidente fatal 
na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
O Mitsubishi branco (ainda 
com as placas DNR-0010) 
estava guardado há 26 anos 
na garagem do vice-presi-
dente de futebol do Vasco, 
José Luis Moreira.

O paradeiro do veículo 
foi revelado após reporta-
gem do Globo Esporte sobre 
a carreira e a vida de Dener. 
Os filhos do craque entraram 
em contato com Zé Luís, que 
é dono de frota de táxi e tem 
empresa bem perto da sede 
de São Januário, para recu-
perar o carro. O veículo vai 
servir de fio condutor de sé-
rie documental que vai con-
tar a história de Dener. Re-
lembre aqui.

Advogado, Dener Ma-
theus, filho mais novo, foi 
responsável por dar entrada 
na papelada. Emocionados, 
os filhos do craque viram 
pela primeira vez o veícu-
lo. A intenção da reforma é 
contar a história do pai, fa-
zer exposição nos três clubes 
em que ele jogou e arrecadar 
donativos. Tudo isso sendo 

registrado no documentário. 
As filmagens já começaram. 
O carro será levado para São 
Paulo, onde vive a família.

A reforma deve durar 
40 dias, preveem os sócios 
da Dimensions, oficina que 
fazia o “Lata Velha”, de Lu-
ciano Huck, na TV Globo. 
Eles encontraram um “carro 
doador”, ou seja, um mode-
lo idêntico para transferir 
peças e iniciar o serviço. 
Os filhos de Dener também 
conseguiram patrocínio da 
Mitsubishi e da Mizuno, 
marca de material esportivo 
que patrocinava o pai.

Depois das filmagens 
no galpão ao lado do Vasco, 
a equipe foi até a Lagoa para 
fazer imagens no local do 
acidente na Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Era o local prefe-
rido de Dener na Cidade Ma-
ravilhosa.

MORTE ANTES
DO TRI
Dener teve três filhos 

com a mulher Luciana Gabi-
no, que vai dar depoimento 
na série. Eles tentaram jo-
gar futebol, mas nenhum se 
profissionalizou. A família se 
divide entre a Vila Ede, onde 
Dener nasceu e cresceu, e 
Santos, onde mora a mãe do 
craque, dona Vera.

Foto: Raphael ZaRko

Após 26 anos, filhos de Dener resgatam carro de acidente

APÓS 26 ANOS | Guardado em galpão, Mitsubishi será fio condutor de série para contar história do craque

SANTOS

Novo uniforme 3 ainda precisa
de aprovação do Conselho

Novo uniforme é azul claro

DA REPORTAGEM

O Santos lançou nes-
ta semana o novo terceiro 
uniforme para a tempora-
da, na cor azul claro e com 
escudo retrô. O modelo, 
porém, não passou por 
aprovação do Conselho De-
liberativo, fator obrigatório 
para camisas que não são as 
tradicionais (branca ou lis-
trada). A nova camisa teve 
aprovação de grande parte 
dos torcedores, mas possi-
velmente não será utilizada 
antes do aval dos conselhei-
ros. O presidente do Con-
selho Deliberativo, Marce-
lo Teixeira, confirmou que 
não houve reunião para 
aprovação ou rejeição ao 
modelo. Também disse que 
não há data prevista para a 
votação e que enviará um 
ofício à diretoria pedindo 

esclarecimentos sobre o 
caso.

“Em caráter excepcional, 
e sempre dentro das cores 
branca e preta, o SANTOS 
poderá vir a utilizar unifor-
mes com combinação dis-
tinta em calção e meias por 
força de regulamento de 
determinada competição 
esportiva. Todavia e tam-
bém em caráter excepcio-
nal, a utilização de outras 
cores, além do branco e do 
preto, em uniforme oficial, 
somente poderá ser feita 
mediante aprovação prévia 
do Conselho Deliberativo”.

O Santos e a Umbro, 
fornecedora de material es-
portivo do clube, iniciarão a 
venda do novo terceiro uni-
forme a partir desta sexta-
-feira. Se mantiver o preço 
das camisas 1 e 2, custará R$ 
259,99.

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro vem enxu-
gando o grupo que vem trei-
nando na Toca da Raposa 
(com empréstimos e retor-
nos de atletas ao Sub-20), 
abrindo espaço para novas 
caras, que vem chegando ao 
clube aos poucos. O time 
ainda está em busca de con-
tratações – inclusive já tem 
Ângulo treinando no CT –, 
mas ainda precisa reverter a 
decisão da Fifa que o impe-
diu de registrar novos atletas.

O clube mineiro já apre-
sentou recurso à entidade 
maior do futebol e aguarda 
uma resposta. Não há um 
prazo estabelecido, mas o 
Cruzeiro espera que seja rá-
pido, com a possibilidade de 
o time poder se reforçar na 
Série B.

A Raposa já tem Ivan Ân-
gulo, que chegou empres-
tado no começo do ano, fez 
uma partida, foi requisitado 
novamente pelo Palmeiras 
(foi pouco utilizado lá) e vol-
tou à Toca da Raposa. Mas 
precisa da liberação da Fifa 
para registrar o jovem co-
lombiano. O Cruzeiro ainda 
está também em busca de 

CRUZEIRO

Elenco da Raposa 
sofre com saídas e 
retornos ao Sub-20

um lateral esquerdo. No mo-
mento, só tem o jovem Ma-
theus Pereira, que assumiu 
a titularidade e vem sendo 
elogiado interna e externa-
mente. Entretanto, o clube 
busca mais um jogador, no 
mercado, para dar opções ao 
técnico Ney Franco.

O setor, inclusive, foi o 
que mais “sofreu” com o 
regime de saídas de atletas. 
Giovanni e João Lucas pas-
saram a não estar mais nos 
planos da Raposa e foram li-
berados para procurar outro 
clube. Patrick Brey recebeu 
proposta da Alemanha, mas 
a situação ainda não evoluiu, 
e o jogador continua sem 
ficar à disposição. Marcelo 
Hermes rompeu contrato e 
acertou com o Marítimo, de 
Portugal.

Mas o time ainda teve ou-
tras saídas recentemente: o 
zagueiro Arthur foi empres-
tado ao América-MG. Judi-
van rompeu contrato e foi 
para o Botafogo-SP. Ainda há 
os atletas que voltaram para 
o Sub-20: mais recentemen-
te, os atacantes Caio Rosa e 
Riquelmo. Anteriormente, já 
haviam voltado o lateral Da-
nilo e o atacante Alejandro.

SÉRIE B

Vitória mantém Cuiabá na
parte de cima da tabela

Cuiabá reassume a vice-liderança da Série B 

Ivan Angulo já voltou a treinar no Cruzeiro 

DA REPORTAGEM

Em partida atrasada pela 
3ª rodada da Série B, o Cuia-
bá foi até Alagoas e conquis-
tou uma vitória fundamental 
fora de casa para a sequência 
do Campeonato Brasileiro 
2020. Diante do CSA no Es-
tádio Rei Pelé, em Maceió, o 
Dourado venceu de virada e 
assumiu a vice-liderança da 
Série B. No primeiro tempo, 
o CSA entrou mais ligado, 
com mais intensidade. Após 
alguns sustos no goleiro João 
Carlos, o time da casa abriu o 
placar aos 26 minutos, com 
o atacante Rodrigo Pimpão.

O Cuiabá se soltou um 
pouco mais após sair atrás 
no placar e conseguiu buscar 
o empate ainda no primei-
ro tempo. Aos 41 minutos, 
o atacante Maxwell chegou 
bem pela ponta e finalizou 
com perfeição, vencendo o 
goleiro estreante Matheus 
Mendes e empatando a par-
tida antes do intervalo.

No segundo tempo, o 

Foto: thiago CaRvalho

Foto: gustavo aleixo

Cuiabá do técnico Marcelo 
Chamusca teve maior do-
mínio da bola. O gol da vi-
rada demorou, mas chegou. 
Aos 36 minutos, Maxwell 
arriscou da entrada da área 
e a bola bateu na mão do za-
gueiro Alan Costa, que resul-

Foto: Divulgação

tou em pênalti. O meia Elvis 
cobrou, fez seu primeiro gol 
na Série B e garantiu três 
pontos para o Dourado fora 
de casa. Com o triunfo, o 
Cuiabá reassume a vice-lide-
rança da competição, com 18 
pontos em nove jogos, uma 

partida a menos que o líder 
Paraná, que está com 20 
pontos. Já o CSA, segue na 
lanterna, com quatro pontos 
em oito jogos. Na 10ª roda-
da, o Cuiabá recebe o Oeste, 
sábado (19), às 20h, na Arena 
Pantanal.

O Vasco, último time 
de Dener, somente quitou a 
indenização em outubro de 
2015. O clube carioca não 
havia feito seguro de vida 
para o jogador, que chegou 

emprestado pela Portuguesa. 
Na noite anterior ao aciden-
te, Dener estava acertando 
detalhes de sua transferência 
para o Stuttgart da Alema-
nha.

O carro de Dener foi 
um presente da Portuguesa 
de renovação de contrato. O 
jogador exigiu o veículo para 
assinar com a Lusa e voltar 
a treinar em 1993. A Mitsu-

bishi Eclipse, carro raro na 
época no Brasil, permaneceu 
no Rio para perícia, por de-
cisão judicial. À época, José 
Luis Moreira guardou o ve-
ículo.



SINOP

Motociclista é 
encontrado morto
ao lado de moto 
em vala
DA REPORTAGEM

Só Notícias

Um motociclista foi 
encontrado morto ao lado 
de uma Honda Titan, preta, 
em uma vala de escoamen-
to de água na manhã desta 
quinta (17), no cruzamento 
das avenidas Jequitibás com 
Itaúbas, na região do Setor 
Industrial Norte, em Sinop. 
Não há qualquer informa-

ção preliminar quanto as 
possíveis causas do acidente.

Uma equipe do Cor-
po de Bombeiros de Mato 
Grosso chegou a ser aciona-
da, mas a vítima já se encon-
trava sem vida. Polícia Civil 
e uma equipe da Perícia Ofi-
cial e Identificação Técnica 
(Politec) foram ao local para 
uma análise e apontar pos-
síveis causas de como o aci-
dente aconteceu.
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca, abriu processo licitatório 
para contratação de empresa 
de engenharia para executar 
obras de pavimentação de 
35,9 km da MT-040/299, em 
Itiquira.

A obra vai permitir uma 
nova rota de acesso por via 
asfaltada ao Terminal Ferro-
viário e contribuir para o de-
senvolvimento do agronegó-
cio e da economia de Mato 
Grosso. 

A pavimentação será re-
alizada na MT-040/299 no 
trecho que vai do entronca-
mento da MT-461, passando 
pela sede de Itiquira, até che-
gar ao Terminal Ferroviário. 
O valor estimado da licitação 
para a realização das obras é 
de R$ 32,2 milhões.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, a pavimentação 
deste trecho atende a uma 
determinação do governa-
dor Mauro Mendes para 
melhorar a logística para o 
escoamento de grãos. A obra 
vai impactar sobremaneira 
no custo do frete, o que oca-
sionará o seu barateamento 
e dará aos produtores um 

maior incentivo para au-
mentar a produção agrícola.

Além disso, vai contri-
buir com o desenvolvimen-
to do próprio município de 
Itiquira, que terá mais uma 
alternativa asfaltada para 
chegar até a BR-163, pelas 
rodovias MT-370 e MT-299, 
e também o acesso ao termi-
nal ferroviário facilitado. O 
terminal de Itiquira funcio-
na desde 2012, compreende 
aproximadamente 6 km de 
extensão e tem movimenta-
ção estimada de 2,5 milhões 
de toneladas por ano, em di-
reção ao Porto de Santos.

A licitação para a pavi-
mentação do trecho será 
na modalidade Regime Di-
ferenciado de Contratação 
(RDC), do tipo menor preço. 
A sessão pública de abertura 
das propostas será realizada 
no dia 8 de outubro, às 9h, na 
sala de reuniões da própria 
Sinfra.

Tanto o projeto executivo, 
quanto demais documenta-
ções complementares, assim 
como o edital, encontram-se 
disponíveis no site da Sin-
fra para consulta. Eventuais 
esclarecimentos de dúvidas 
quanto ao edital poderão 
ser solicitados, preferencial-
mente, via e-mail cpl@sin-
fra.mt.gov.br, até cinco dias 
anteriores à sessão pública.

Foto: Lenine Martins

Licitação para asfaltar novo
acesso ao Terminal de Itiquira
LOGÍSTICA |  Serão asfaltados 35,9 km da MT-040/299; pavimentação vai melhorar escoamento de grãos

FERRUGEM

Túnel que estava sendo construído
é encontrado por agentes em Sinop

JUARA

Irmãos fazendeiros: suspeitos
de mandarem matar advogado

DA REPORTAGEM

Durante vistoria de ro-
tina na Penitenciária Dr. Os-
valdo Florentino Leite Fer-
reira, o Ferrugem, de Sinop, 
policiais penais localizaram, 
a construção de um túnel 
em uma das alas da unidade. 
Além do início da escavação, 
os profissionais também de-
tectaram violação na tranca 
da grade da cela. Ao todo, 41 
presos teriam acesso ao tú-
nel.

De janeiro até agora é 
a terceira tentativa de fuga 
frustrada na unidade penal 
de Sinop. Em janeiro foi en-
contrado um início de túnel 
e, em agosto, outro flagrante. 
A Penitenciária de Sinop tem 
pouco mais de 890 presos.

Ao detectar a violação 
da estrutura, os policiais pe-
nais instauraram um Proce-
dimento Administrativo Dis-
ciplinar (PAD) para apurar o 
envolvimento de cada recu-
perando na tentativa de fuga 
e, de imediato, fez a obra de 
reparo.

DA REPORTAGEM

Dois irmãos fazendei-
ros que são apontados como 
mandantes do homicídio do 
advogado Milton Queiroz 
Lopes, 51 anos, em março, 
em Juara, foram presos nesta 
quinta-feira (17), na proprie-
dade rural deles, localizada 
no município. 

Milton foi baleado den-
tro do escritório dele e mor-
reu enquanto tentava fugir 
em direção à rua. Além de-
les, um homem suspeito de 
participação no crime tam-
bém foi preso.

Outras três pessoas já 
tinham sido presas durante 
as investigações por suspeita 
de envolvimento no crime. 
Segundo a polícia, existe um 
sétimo suspeito que está sen-
do investigado. Ainda não 
foi informada a motivação 
do crime. Em agosto, os po-
liciais civis de Juara prende-
ram em Presidente Prudente 
o suspeito de ter intermedia-
do as negociações entre os 

Foto: sesp/Mt

Foto: Facebook/reprodução

Foto: divuLgação

Túnel foi descoberto no presídio Ferrugem em Sinop 

Advogado Milton Queiroz Lopes foi assassinado em Juara 

Caso foi registrado em Sinop 

mandantes e os homens que 
assassinaram a vítima Ele te-
ria recebido R$ 150 mil para 
ajudá-los e um terço do va-
lor foi pago aos dois homens 
que mataram o advogado. 

Novo acesso ao Terminal Ferroviário de Itiquira será asfaltado 

Ele morava em Sinop e tinha 
fugido para São Paulo, de-
pois do crime.

O crime ocorreu às 8h 
na Rua Belo Horizonte, Cen-
tro da cidade. Milton, que 

estava sentado na mesa do 
escritório, foi baleado no 
rosto. Ele ainda correu em 
direção à rua para fugir, mas 
não resistiu, caiu na calçada 
e morreu.
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BEM -VINDO AO NORTÃO 
BOLSONARO
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Mendes estará com Bolsonaro na visita ao Nortão nesta sexta

Governo destina R$ 10 milhões
para combater queimadas em MT
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo Federal de-
finiu que vai enviar R$ 10 
milhões ao Governo de Mato 
Grosso para que sejam inves-
tidos no reforço ao combate 
aos incêndios florestais que 
vêm ocorrendo com mais in-
tensidade nas últimas sema-
nas. A decisão foi anunciada 
pelo ministro de Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho na quarta-feira (16).

De acordo com o que 
informou o governador 
Mauro Mendes, os recursos 
serão utilizados principal-
mente para a contratação 
de aeronaves, de reforço das 
equipes de combate aos in-
cêndios, de resgates aos ani-
mais silvestres e à compra de 
retardantes (insumo que au-
xilia no controle do avanço 
das chamas).

“O Governo de Mato 
Grosso não tem medido es-
forços e já investiu mais de 
R$ 20 milhões nas operações 
de combate aos incêndios 
florestais. Vínhamos contro-
lando os focos com a atua-
ção incisiva de várias equi-
pes do Corpo de Bombeiros, 
ICMbio, Exército Brasileiro, 
Sema, Prefeituras e voluntá-
rios, porém nos últimos dias 
tivemos várias ocorrências 
de grande porte, e essa ajuda 
financeira vai contribuir no 
combate aos incêndios”, res-
saltou Mendes.

Para o ministro Mari-
nho, o Governo Federal está 
atento e solidário ao com-

bate desde que as primei-
ras ocorrências de incêndio 
ocorreram no estado. 

“A nossa vinda aqui é 
muito mais do que trazer re-
cursos e ratificar um decre-
to que define que o estado 
se encontra em calamidade 
pública em função dos in-
cêndios, ela se dá por orien-
tação do presidente para 
demostrar o compromis-
so do Governo Federal  no 
combate aos incêndios e no 
apoio necessário para que o 
Governo do Estado empre-
enda os esforços necessários 
e possíveis para enfrentar 
essa grave crise”, reforçou o 
Marinho.

O governador desta-
cou o empenho do Gover-
no Federal na realização de 
políticas públicas voltadas à 
manutenção de patrimônios 
ecológicos e áreas de preser-
vação ambiental no centro-
-oeste brasileiro.

“Quero mais uma vez 
agradecer ao Governo Fede-
ral. Eu posso dizer em nome 
do povo mato-grossense que 
estamos felizes e contempla-
dos com muitas políticas do 
Governo Federal, neste ano 
de 2020. A decretação do es-
tado de calamidade foi com 
o objetivo de ter reconheci-
mento e ajuda na implemen-
tação da infraestrutura ne-
cessária para o combate aos 
incêndios, assim como novas 
contratações de aeronaves”, 
pontuou o governador.

A secretária Estadual 
de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti reforçou a impor-

RECURSO BEM-VINDO | Estado recebeu a verba da União para ajudar no combate aos incêndios florestais
Foto: Mayke toscano

tância do uso de retardan-
te no contra fogo. O agente 
químico desenvolvido no 
Estado do Espírito Santo já 
foi utilizado em outros paí-

ses com eficácia, como Chile, 
Canadá e Estados Unidos.

“Nesse momento, a uti-
lização do retardante como 
umas das estratégias para 

conter estes incêndios de 
grandes proporções e difí-
cil combate, pode também 
auxiliar nessa resposta mais 
rápida como outros países 

do mundo tem empregado. 
Os recursos que vieram se-
rão essenciais para efetivar 
este planejamento”, afirmou 
a secretária.

Foto: chico RibeiRo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

AJUDA AOS VIZINHOS

MS também contará com ajuda
EXPANSÃO

União investe 
R$ 40 bilhões
nas ferrovias 
em Mato Grosso

EM OUTUBRO

TáxiGov começará a operar em Cuiabá

Estado vizinho também receberá verba para combate a incêndios

Governo espera economizar R$ 5 milhões por ano 

Projeto vai criar competição entre operadores 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo Federal libe-
rou R$ 3,8 milhões para aju-
dar o Mato Grosso do Sul no 
combate aos incêndios, em 
especial na região do Panta-
nal. O anúncio da verba foi 
feito durante reunião no es-
tado, pelos ministros da Agri-
cultura, Tereza Cristina, e do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, com o go-
vernador Reinaldo Azambu-
ja. O repasse se soma a outros 
R$ 562,8 mil já transferidos 
pela União para auxiliar no 
enfrentamento ao fogo.

O ministro Rogério Ma-
rinho explicou que, a partir 
do decreto de calamidade, 
é possível para o estado ou 
município receber recursos 
da União e falou sobre a libe-
ração do montante anuncia-
do. “Esse [valor] foi o fruto de 
um plano de trabalho cons-
truído com a Defesa Civil do 
Mato Grosso do Sul e com a 
nossa Defesa Civil [nacional]. 
Esse recurso vai ser utiliza-
do, preferencialmente, nas 
questões das horas de voo, 
na compra de combustível e 
equipamentos que vão propi-
ciar aos brigadistas condições 
de enfrentarem o processo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo Federal, por 
meio do ministério da Infra-
estrutura, anunciou que está 
investindo mais de R$ bi-
lhões em recursos para o de-
senvolvimento nos próximos 
anos do sistema ferroviário 
brasileiros.

“O que está sendo plan-
tado agora vai fazer com que 
a participação do modo fer-
roviário na matriz [de trans-
portes] dobre nos próximos 
oito anos. Isso vai criar com-
petição entre os operadores 
e vai ter repercussão imedia-
ta no frete”, disse o ministro 
durante a conferência onli-
ne Indústria em Debate: In-
fraestrutura e Retomada da 
Economia, promovido pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Freitas ci-
tou ainda como exemplo as 
obras da concessão da Ferro-
grão que vai interligar Sinop 
a Itaituba/PA.

Uma análise do Tribu-

DA REPORTAGEM

Os servidores públicos 
federais de Cuiabá come-
çarão a utilizar o TáxiGov a 
partir de outubro. Ao todo, 
28 órgãos e entidades parti-
ciparão do processo para im-
plantação do projeto federal 
de transporte administrativo 
na capital do Mato Grosso e 
região metropolitana. A ex-
pectativa do governo é de 
uma economia de R$ 5 mi-
lhões por ano. No atual mo-
delo, o custo do transporte 
com servidores é de R$ 7,4 
milhões. Com a implantação 
do TáxiGov, o governo espera 
pagar 67% do valor atual gasto 
com este serviço.

“Cerca de oito mil servi-
dores poderão ser atendidos 
com a implantação do Táxi-
Gov em Cuiabá. Entre os ór-
gãos que utilizarão o modelo 
estão a Universidade Federal 
do Mato Grosso (UFMT), vá-

do incêndio que está sendo 
acometido aqui no Pantanal”, 
disse.

De acordo com o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, os recursos vão au-
xiliar na contratação de 200 
horas de voo para o com-
bate às chamas, locação de 
helicópteros e a compra de 

nal de Contas da União indi-
ca que projeto deva atrair R$ 
12 bilhões em investimentos, 
e o trecho da Ferrovia Norte-
-Sul, que vai ligar o Porto de 
Itaqui/MA ao Porto de San-
tos/SP e terá R$ 2,8 bilhões 
de investimento.

Freitas destacou que 
entidades ambientais inter-
nacionais estão assessorando 
na elaboração de projetos 
para que já “nasçam com 
o selo verde”. “Precisamos 
fazer projetos sustentáveis 
por uma razão muito sim-
ples, para ter acesso a mais 
uma forma de funding (fi-
nanciamento). A gente sabe 
que os fluxos financeiros vão 
estar atrelados aos padrões 
ambientais”. O ministro ci-
tou também a renovação de 
concessão de duas estradas 
de ferro administradas pela 
mineradora Vale, a Estrada 
de Ferro Vitória a Minas e a 
Estrada de Ferro Carajás, que 
vai permitir o investimento 
privado de R$ 17 bilhões na 
malha ferroviária.

rios campi do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Mato Grosso 
(IFMT), Defensoria Pública 
do estado, Ministério Público 
Federal e tribunais regionais 
Eleitoral, Federal e do Traba-
lho”, explica a secretária-ad-
junta de Gestão da Secretaria 
Especial de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digi-
tal do ME, Elise Gonçalves.

Para ela, isso demonstra 
o quanto boas experiências 
do governo federal podem 
ser compartilhadas com ou-
tros entes da Federação. O 
valor final do pregão foi de 
R$ 2.459.760,80 e a previsão 
anual é de que sejam rodados 
878.486 km. Por cada qui-
lômetro rodado, o governo 
pagará R$ 2,80 para a Vip 
Service Club – a empresa 
vencedora da licitação.

A licitação permitiu a 
contratação de serviços de 
táxi/transporte individual 

equipamentos para a conten-
ção e extinção do fogo, como 
mangueiras, esguicho, abafa-
dores, sopradores e piscinas 
flexíveis.

Desde o final de sema-
na, o secretário nacional de 
Proteção e Defesa Civil, co-
ronel Alexandre Lucas, está 
na região para auxiliar a co-

de passageiros, ou prestação 
de serviço de transporte por 
locação de veículos, com área 
de atuação em Mato Grosso. 
O contrato terá duração de 12 

ordenação das ações, além de 
apoiar a elaboração de planos 
de trabalho para a solicitação 
de recursos federais. “Esta-
mos aqui no Mato Grosso do 
Sul para trazer os recursos e o 
apoio técnico para a resposta 
aos incêndios florestais que 
tenham acometido o Panta-
nal”, disse. 

meses. Os carros devem ter 
quatro portas, ar-condiciona-
do e monitoramento via apli-
cativo com GPS, conforme 
exigências do contrato.



Antigo aeroporto, em 1972, bem diferente do que é hoje Aeroporto homenageia o presidente militar, que visitou a cidade na década de 80

Bolsonaro em Sinop: elo com a
histórica visita de Figueiredo
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Dia 18 de setembro de 
2020 será uma data marcan-
te para Sinop. Pela segunda 
vez na história, um presi-
dente da ala militar estará 
visitando o município para 
conhecer um pouco do de-
senvolvimento local. Claro 
que a estadia aqui será rá-
pida, coisa de horas, porque 
Jair Messias Bolsonaro (sem 
partido) fará uma inaugura-
ção e receberá homenagens 
e, em seguida, se deslocará 
para Sorriso. Mas vale o re-
gistro.

A vinda de Bolsonaro 

representa a outra ponta de 
um presidente da mesma 
ideologia que também este-
ve presente em Sinop. Entre 
1964 e 1985, o Brasil esteve 
sob um regime militar, no 
qual os presidentes eram 
todos determinados pelo 
Exército Brasileiro. Em 1974, 
a cidade foi fundada, e cin-
co anos depois emancipada. 
Em 1982, João Batista Figuei-
redo conhecia o município 
recém criado.

Sinop tinha apenas oito 
anos de fundação e uma in-
fraestrutura ainda precária. 
Nenhuma rua era asfalta-
da à época. Segundo relatos 
históricos, por conta disso e 

DATA HISTÓRICA | Na década de 80, município recebeu João Batista Figueiredo, que dá nome ao aeroporto
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Foto: Museu Histórico

de outras reclamações, uma 
população, de certa forma 
insatisfeita, não via com 
bons olhos a presença de Fi-
gueiredo na cidade. Porém, 
Ênio Pipino, um dos funda-
dores, reuniu-se com toda a 
população e a convenceu da 
importância que teria a vin-
da de um presidente ao mu-
nicípio. E assim o foi, tanto 
que o então Chefe do Exe-
cutivo federal recebeu uma 
importante homenagem: 
seu nome foi dado a uma das 
principais portas de entrada 
de Sinop – o Aeroporto Mu-
nicipal Presidente João Ba-
tista Figueiredo.

Trinta e oito anos de-

pois, novamente um presi-
dente da República vem a 
Sinop. Os tempos são outros, 
afinal, João Figueiredo foi o 
último da Era Militar. Logo 
depois, o país reivindicou 
pelo voto democrático. Res-
salve histórico: Tancredo 
Neves foi eleito, mas fale-
ceu antes de assumir, dando 
lugar a José Sarney (entre 
os presidentes que coman-
daram esta nação de forma 
direta, sem o voto popular, 
estão Itamar Franco, que 
substitui Fernando Collor, e 
Michel Temer, no lugar de 
Dilma Rousseff, eleitos, mas 
derrubados por impeach-
ment).

Jair Bolsonaro concor-
reu à eleição presidencial de 
2018 e derrotou Fernando 
Haddad no segundo turno. 
Militar de carreira, segue 
princípios ideológicos ba-
seados na disciplina que sua 
formação exige. Assim como 
qualquer outro político, tem 
seguidores fieis e opositores 
ferrenhos. Nada que o aba-
le, nada que o faça mudar o 
trato.

Bolsonaro estará nesta 
sexta-feira em Sinop par-
ticipando da inauguração 
informal da Inpasa – maior 
usina de etanol de milho da 
América do Sul. No local, 
também receberá homena-

gens, como o Título de Ci-
dadão Sinopense, concedido 
pela Câmara de Vereadores, 
entre outras organizadas por 
entidades e pelo Poder Exe-
cutivo local.

Depois do evento em 
Sinop, o presidente vai até 
Sorriso onde visita a usina de 
etanol da FS e participa do 
lançamento da safra nacio-
nal de soja.

Na semana em que co-
memorou 46 anos de fun-
dação, a visita de outro pre-
sidente de ideologia militar 
agita a cidade, em um elo 
que emana saudosismo e 
crescimento, em uma Sinop 
que se faz grande a cada dia.

Foto: José roberto Gonçalves

VISITA PRESIDENCIAL

Agenda de Jair Bolsonaro no Nortão

Comitiva esteve em Sinop durante a semana ajustando detalhes da visita 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A visita do presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do), movimenta o Nortão de 
Mato Grosso na manhã de 
hoje (18). A previsão é que o 
avião presidencial da Força 
Aérea Brasileira chegue no 
aeroporto municipal João 
Batista Figueiredo.

A chegada está prevista 
para às 7h30 e há informa-
ções de que logo em seguida, 
o presidente embarque em 
um helicóptero para sobre-
voar o município de Sinop. 
Depois a comitiva presi-
dencial em encaminha para 
a inauguração informal da 
Inpasa. Lá ele fará uma visita 
de reconhecimento naquela 
que é a maior produtora de 
Etanol de Milho do conti-
nente.

No local já está prepa-
rada uma grande receptivi-
dade ao presidente da Repú-
blica. Bolsonaro vai receber 

de forma oficial o título de 
cidadão sinopense – honra-
ria concedida pela Câmara 
de Vereadores. O Sindicato 
Rural de Sinop também pre-
parou uma homenagem ao 
presidente em parceria com 
a Prefeitura de Sinop.

Assim que a visita à 
Inpasa for concluída, Bolso-
naro e sua comitiva se enca-
minham para Sorriso. Lá, o 
presidente vai se encontrar 
com o prefeito Ari Lafin no 
lançamento da safra nacional 
de soja. Na Capital Nacional 
do Agronegócio, o Chefe do 
Executivo também visitará a 
unidade da FS Bioenergia.

Às 11h, entregará títulos 
de propriedades rurais para 
moradores de Nova Ubiratã, 
município vizinho de Sorri-
so.

Tanto em Sinop, quanto 
em Sorriso, o presidente Jair 
Bolsonaro contará também 
com o acompanhamento do 
governador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes (DEM).
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Lafin vai emplacar pautas locais com o presidente 

Sorriso recebe um presidente
pela primeira vez na história
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O prefeito Ari Lafin 
(PSDB) está comemorando 
a visita do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
hoje (18) na cidade de Sor-
riso. É a primeira vez que 
um presidente da Repúbli-
ca visita a Capital Nacional 
do Agronegócio. “Estamos 
trabalhando de forma bas-
tante intensa desde a última 
segunda-feira com as equi-
pes presidenciais que estão 
aqui em nosso município. 
Ontem pela manhã realiza-
mos uma reunião que dizia 
respeito sobre a segurança 
presidencial, e dessa forma 
tenho certeza que hoje será 
um dia importantíssimo 
para a história da nossa ci-
dade”, revelou Lafin.

O prefeito ainda apon-
tou o carinho que o pre-
sidente tem com Mato 
Grosso, em especial com 
Sorriso e disse que a ex-
pectativa com a visita é de 
uma boa recepção e que vai 
aproveitar a oportunidade 
para discutir com Bolsonaro 
temas importantes, como a 
duplicação da BR-163. 

“Primeiramente a ex-
pectativa é a boa recepção, 
se o presidente está vindo 
aqui é porque ele tem um 
carinho especial pelo estado 
de Mato Grosso, pela região 
e especialmente por Sorriso. 
Então o primeiro fator é o 
agradecimento verdadeiro. 
Em segundo, claro, temos 
temas como a duplicação da 
BR-163 que vamos levar até 
a sua equipe, e ele também 
já é conhecedor dessa cau-
sa”, disse. 

Lafin ainda apontou 
outras questões importan-
tes que farão parte da pau-
ta com o presidente, como 
a questão do anel viário e o 
precário setor das telecomu-
nicações. “Temos questões 
voltadas também ao nosso 
anel viário, por exemplo, 
que é algo que precisamos 
de investimento. São R$ 40 
milhões em investimentos.

Nossas telecomunica-
ções é um dos nossos pro-
blemas a serem enfrenta-
dos, a tecnologia no campo, 
e na cidade, que hoje temos 
dificuldades com a inter-
net local e até mesmo com 

ligações. Então são alguns 
assuntos interesse de toda a 
região, e que hoje teremos 
a oportunidade de estreitar 
laços disso com o presiden-
te”, comentou.

PARCERIAS

VISITA INÉDITA | Prefeito classificou visita como um dia marcante e histórico para a Capital do Agronegócio
Foto: Mayke toscano

Na semana passada 
tanto Lafin, quanto a pre-
feita de Sinop, Rosana Mar-
tinelli (PL), estiveram em 
Brasília para reforçar o con-
vite ao presidente Bolsona-
ro. 

“Tanto eu quanto a 

prefeita de Sinop, fomos até 
Brasília na semana passada, 
reforçamos o convite em 
parceria com o Sindicato 
Rural de Sorriso, Aproso-
ja, e todo o setor agrícola, 
reforçando isso através do 
ministério da Agricultura”, 

revelou. 

PONTO
FACULTATIVO
E hoje, nesta visita do 

presidente foi decretado 
ponto facultativo no mu-
nicípio de Sorriso, além da 

visita do presidente, por ser 
o lançamento do plantio de 
soja oficialmente da safra 
2021. “Então diante da mag-
nitude disso tudo estamos 
decretando ponto faculta-
tivo em nosso município”, 
falou Lafin.

Foto: Michel alvin Foto: sérgio liMa

AÇÕES CONJUNTAS

Exército se reúne com Mauro
Mendes e reforça parceria

INCENTIVO

Governo Federal aprova plano de
ação a profissionais de cultura

Um exemplo é a Operação Verde Brasil 2 

O formulário ficará aberto durante 45 dias 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes recebeu a visita ins-
titucional de generais e co-
ronéis do Exército Brasileiro, 
na manhã de ontem (17), no 
Palácio Paiaguás, em Cuiabá. 
Na oportunidade, Governo 
do Estado e Exército reforça-
ram a parceria para atuação 
em conjunto em importantes 
ações em prol da população 
mato-grossense. 

Um exemplo é a Ope-
ração Verde Brasil 2, que 
mobilizou milhares de mi-
litares estaduais e federais 
para o combate ao desma-
tamento ilegal e incêndios 
florestais em Mato Grosso. 
“Discutimos alguns projetos 
e soluções que podem trazer 
melhorias para a população 
mato-grossense. Temos uma 
interlocução muito boa com 
o Exército e vamos continu-
ar a estreitar essas relações. 
Estamos abertos a todo e 
qualquer projeto em prol do 
nosso povo”, afirmou o go-
vernador. 

Participaram da reunião 
o secretário-chefe da Casa 
Civil, Mauro Carvalho; o ge-
neral da 13º Brigada de Infan-
taria Motorizada, Reinaldo 
Salgado Beato; o general de 
Exército Júlio Cesar de Arru-
da, chefe do Departamento 
de Engenharia e Construção; 
o general de Divisão Marce-
lo Arantes Guedon, diretor 
de Obras de Cooperação); o 
general de Brigada Paulo Alí-

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secre-
taria de Estado de Cultu-
ra, Esporte e Lazer (Secel), 
apresentou o plano de ação 
para execução da Lei Aldir 
Blanc em Mato Grosso. O 
documento, que traz todas 
as ações de competência do 
Estado, foi aprovado na Pla-
taforma + Brasil, ferramenta 
do Governo Federal que ope-
racionaliza os recursos da lei 
recém-regulamentada.

Dentre as ações previs-
tas, o plano elaborado pela 
Secel contempla a transfe-
rência direta do auxílio emer-
gencial aos trabalhadores da 
cultura, bem como editais e 
prêmios que abrangem todos 
os segmentos culturais. Com 
a aprovação, a previsão é que 
os recursos sejam liberados 
ao Estado até o dia 26 de se-
tembro, conforme agenda de 
pagamentos do Ministério 
do Turismo.

“Recebemos a informa-
ção de que nosso plano de 
ação foi aprovado pelo Go-
verno Federal. É uma etapa 
fundamental que conquista-
mos! E na apresentação desse 
plano, teremos a satisfação 
de contar com o governa-
dor Mauro Mendes, que faz 
questão de apoiar as inicia-
tivas para a retomada das 
atividades do setor cultural 
mato-grossense”, informa o 
secretário da Secel, Alberto 
Machado.

pio Branco Valença, diretor 
de Património imobiliário 
e Meio Ambiente; o coronel 
Luciano José Flores, assis-
tente pessoal do general Jú-
lio; o coronel César Alexan-

Para se cadastrar, o 
profissional da cultura deve 
acessar a multiplataforma 
de soluções digitais Estado 
do Amanhã (www.estado-
doamanhã.com.br). A pla-
taforma, que é gerida pela 
Secel em cooperação com 
a Central das Organizações 
do Estado de Mato Grosso 
(Cordemato), vai receber os 
dados que serão analisados, 
validados e aprovados para 
transferência de recursos di-

dre Carli, comandante do 3° 
Grupamento de Engenharia, 
e o tenente-coronel Marton 
Daniel Grala, comandante do 
9º Batalhão de Engenharia e 
Construção.

retamente aos trabalhadores.
Com formulário que 

atende as exigências regula-
mentadas pelo Governo Fe-
deral, o sistema possui apa-
rato técnico e científico do 
Núcleo de Pesquisas Econô-
micas e Sociais e do Núcleo 
de Tecnologia da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT). O formulário ficará 
aberto durante 45 dias cor-
ridos para preenchimento e 
envio dos dados.


