
QUEIMADAS

Nos próximos dias, a pedido do governador Mauro Mendes (DEM), o Minis-
tério da Justiça e Segurança Pública vai enviar para Mato Grosso, agentes 
das forças da Segurança Nacional para auxiliar no combate aos incêndios 
fl orestais que vêm preocupando o estado nas últimas semanas.         Página -4

PROBLEMAS EM SÉRIE

Dome tem que remontar
desfi gurado Flamengo

Goleada sofrida, cobranças, pressão, vulcão ativo, lesão de Ga-
bigol e seis jogadores com Covid-19... A passagem do Flamengo no 
Equador tem sido turbulenta, especialmente para o técnico Domènec 
Torrent, que no domingo foi obrigado a cancelar o treino.     Página - 6

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

MAYKE TOSCANO - SECOM/MT

DIVULGAÇÃO

A chuva que caiu na madrugada de domingo (20) na região do 
Pantanal de Mato Grosso, embora considerada fraca, amenizou 
os focos de calor na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a 
chuva que caiu em Poconé diminuiu a velocidade de propagação 
das chamas e amenizou as frentes de incêndio.                  Página -7

DEDO NA FERIDA

Chuva diminui focos de
incêndio após estiagem

Farristas 
emporcalham 
as ruas 
de Sinop 
Como já mencionamos na seção 
Imagem do Dia, da página 2, tem 
sido cada vez mais frequente ver 
pelas ruas de Sinop, especialmen-
te nos bairros mais afastados e 
menos povoados, lixo esparrama-
do. Esta é uma situação recorren-
te, não exclusiva da cidade, mas 
que faz questionar sobre a educa-
ção de seu povo.         Página  -7

Segurança Nacional ajudará MT

MUITO LIXO 
É RETIRADO 
DO RIO LIRA
EM SORRISO

SINOP ESTREIA
COM DERROTA 
NA SÉRIE D
DO BRASILEIRO

MT PODE TER 
UM MILHÃO DE 
INFECTADOS 
POR COVID-19

ESCOLAS DO 
INTERIOR SE 
DESTACAM NO 
IDEB
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Quando a onda conservadora produzida pelas 
urnas de 2018 refluiu, a dúvida sobre a perenidade 
do movimento instalou-se imediatamente. Imagi-
nou-se que o exercício do poder logo colocaria à 
prova as capacidades da legião de figuras exóticas 
deixadas na praia da política, Jair Bolsonaro à fren-
te.

Quase dois anos depois, a gestão tumultuada 
do presidente e as agruras de governadores eleitos 
como símbolos da antipolítica, a exemplo do afas-
tado Wilson Witzel (PSC-RJ), parecem ter estabele-
cido os limites daquele movimento.

A definição das candidaturas às eleições muni-
cipais de novembro, concluída na quarta (16), pa-
rece refletir essa perda de brilho da onda bolsona-
rista. A necessidade dos partidos de lançar nomes a 
prefeito para alavancar suas chapas de vereadores, 
por causa do fim das coligações proporcionais, le-
vou a uma pulverização recorde de candidaturas.

Metade dos atuais mandatários nas capitais 
buscará a reeleição, apostando que o grande nú-
mero de concorrentes favorecerá os que já gozam 
de alguma popularidade. Antevendo isso, Bolso-
naro tem procurado manter distância da eleição 
para evitar o ônus de derrotas, no máximo ceden-
do apoios velados a aliados como Marcelo Crivella 
(Republicanos) no Rio.

Mas a recuperação de sua popularidade e a 
noção tardia de que o prefeito Bruno Covas (PSDB) 
partiria em boas condições em São Paulo o fizeram 
abrir uma exceção. Na última hora, o presidente 
incentivou a entrada do deputado Celso Russo-
manno (Republicanos) no jogo paulistano, muito 
porque vê a coalizão de Covas como uma antessala 
do que irá enfrentar em 2022.

Uniram-se ao tucano MDB e DEM, além de 
outras sete siglas, inclusive algumas que apoiam 
Bolsonaro no Congresso. O gerente de tal consór-
cio é o governador João Doria (PSDB), antípoda do 
presidente. Registre-se a ironia que o lançamen-
to de Russomanno representa --um deputado do 
centrão como estrela solitária do bolsonarismo na 
largada da corrida eleitoral.

Se a política tradicional parece recuperar al-
gum fôlego, o mesmo não se pode dizer da esquer-
da. Em São Paulo, o PT de Jilmar Tatto corre o ris-
co de virar linha auxiliar do PSOL de Guilherme 
Boulos. Antigos aliados, como o PSB e o PDT, que 
há muito deixaram de confiar no petismo lulocên-
trico, se descolaram. O espectro de um novo mas-
sacre eleitoral, como o sofrido em 2016, assombra 
o PT.

Editorial

Apostas na largada

Ranking dos Políticos - Facebook

EFEITO
PANDEMIA
O deputado estadual Luis Amilton Gi-

menez quer inserir no calendário oficial de 
eventos de Mato Grosso o “Dia Estadual em 
Memória dos Cidadãos que Faleceram em 
Decorrência da Covid-19”. A data escolhida 
seria o dia 3 de abril, quando foi registrada 
a primeira morte pela doença em MT, em 
Lucas do Rio Verde. O projeto de lei ainda 
prevê que a data também sirva para home-
nagear os profissionais da saúde que atua-
ram na linha de frente à pandemia.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo co-
ronavírus, o Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação neste perío-
do, porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

RACHADINHA
O Jornal o Globo fez uma crítica à falta 

de pressa do Senado em decidir sobre o se-
nador Flávio Bolsonaro, acusado de praticar 
“rachadinha” no tempo em que era deputado 
estadual pelo Rio de Janeiro. “O presidente 
do Conselho de Ética, Jayme Campos, ainda 
não anunciou sequer se o caso vai ou não ser 
debatido pelo colegiado. Ele pode arquivá-lo 
se assim quiser”. Conforme a nota, Jayme 
argumenta dizendo que não recebeu o pedi-
do porque está fora de Brasília por causa da 
pandemia.

Crédito: José Roberto Gonçalves
IMAGEM DO DIA

conta toda a aventura sexual, e do fato de não 
se proteger no sexo, mas para seu engano era 
sua mãe, que enfarta ali mesmo

Se a política tradicional parece recuperar algum 
fôlego, o mesmo não se pode dizer da esquerda“ “

Era uma quinta-feira chuvosa, Alexan-
dre estava deitado na cama pensando so-
bre as mudanças em sua vida, pois agora 
era um universitário, estudante de medi-
cina, e morava em uma república. Fora 
criado em um apartamento na Capital, e 
estava acostumando-se com a vida no in-
terior.

Filho único, foi criado por uma mãe 
super protetora, um amor materno sufo-
cante. A mãe tinha ciúmes de todas as 
mulheres que tentavam se aproximar do 
filho, arruinando todos os seus namoros. 
A escolha de uma universidade no inte-
rior foi uma forma de escapar do controle 
e obsessão da mãe.

Do pai nunca soube, pois numa noite 
quente o pai saiu para comprar cigarros e 
nunca mais voltou. E essa é a história que 
a família contava. Alexandre era um su-
jeito boa pinta, mas ansioso, nunca sabia 
a hora certa de esquentar um flerte. E às 
vezes, por conta de sua afobação, perdia a 
oportunidade com as mulheres.

Telefone toca, é Jonas seu amigo de 
classe e baladeiro de plantão, que o con-
vida para um barzinho retro recém-inau-
gurado.

- Alexandre, pega um Uber e vem pra 
cá, tá cheio de gatinhas, e eles fazem uma 
porção de tilápia fantástica.

- Mas Jonas, não tá muito tumultuado 
aí?

- Tá nada, as mesas estão espaçadas e 
todos estão de máscaras, vem logo!

Alexandre pulou da cama, vestiu-se 
e chamou um Uber. Chegando lá, notou 
uma ruiva linda olhando para ele. E logo 
sentiu a ansiedade, medo de ficar nervoso 
e falar bobagens.

- Jonas você viu, a ruiva fica me olhan-
do, o que eu faço? Estou nervoso, inseguro.

- Calma Alê, sorria pra ela, vai lá e cha-
ma ela para sentar conosco, cara, é muito 
gata.

Alê toma uma dose de absinto e vai de 
encontro à gata, suando e gaguejando per-
gunta:

- Você vem sempre aqui?
A ruiva olha para Alê e ri escandalosa-

mente, mas responde que é a primeira vez, 
e que havia escolhido ele.

- Como assim me escolhido?
Maliciosamente ela responde que é 

muito fã de Eminen, e que Alê é muito pa-
recido com o cantor estadunidense, e isso 
a deixou louca. Alexandre volta à mesa de 
Jonas e conta o ocorrido, deixando o amigo 
sem palavras.

- Ela me deixou com medo, sabe uma 
mulher daquelas, parece uma modelo, di-
zendo que me quer, nem sei o que fazer.

- Para com isso, Alê, hoje é seu dia de 
sorte! Quem dera fosse comigo. Seja ho-
mem e tome a iniciativa.

Alexandre voltou para a mesa da ruiva 
e chamou para ir a sua casa. E pronto, ela 
aceitou. Chegando lá ela praticamente ar-
rancou a roupa dele e abusou do corpo de 
Alê de todas as formas possíveis. Na eufo-
ria e já grogue por conta do álcool, não se 
lembrou de usar preservativo.

De manhã acorda só e sonolento, a ruiva 
tinha partido, o telefone toca, acreditando 
que era Jonas conta toda a aventura sexu-
al, e do fato de não se proteger no sexo, mas 
para seu engano era sua mãe, que enfarta 
ali mesmo.

Nietzsche: Aquilo que se faz por amor 
está sempre além do bem e do mal.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: o 
universitário

Feito para cair?
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nessa discussão. Celular, evidentemente, 
não foi feito para cair. Por ser um dispo-
sitivo bastante complexo, com compo-
nentes de tamanho bastante reduzido, 
quedas podem, mesmo que sem causar 
danos aparentes, comprometer a “saú-

de” do aparelho. Porém, 
o “mundo perfeito” não 
existe, e em alguns ca-
sos, o celular pode ir ao 
chão. A frequência com 
que isso acontece, claro, 
depende do usuário.

Dessa forma, se você 
é habitualmente desas-
trado, descuidado ou 
relapso com seu apa-
relho, procure comprar 

um celular com telas mais resistentes 
e baratas. Se você, porém, for cuidadoso 
e sem histórico de quedas frequentes, 
pode pensar em investir em algo mais, 
digamos, “sensível”. Eu, sinceramen-
te, mesmo sem histórico de problemas, 
prefiro aparelhos mais “resistentes”. Vai 
saber, né?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Além do nosso perfil e “histórico” relacionado a que-
das do celular também precisamos levar em consi-
deração o acaso. Pode ser que você seja cuidadoso, 
nunca tenha deixado o aparelho levar um tombo e 
alguma situação fora do normal leve o dispositivo a 
cair. Eu, sinceramente, já passei por isso, e tive muita 
sorte em ter um celular resistente. É sempre impor-
tante pensar bem e ver o que realmente vale a pena.
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Costumo aproveitar a tecnologia para 
estar por dentro das informações (e pro-
blemas) de equipamentos e produtos que 
tenho ou pretendo ter. Por conta disso 
participo de alguns grupos na internet, 
para me inteirar e, claro, ajudar quem 
precisa (quando meu 
conhecimento for sufi-
ciente). Normalmente, 
então, estou nos grupos 
relativos aos carros e 
do celular que tenho 
no momento. Nos car-
ros mais ajudo que sou 
ajudado, por ser “dinos-
sauro” no assunto e gos-
tar muito de mecânica 
(mas, claro, sempre é 
possível aprender ou encontrar alguma 
dica interessante), e no grupo de celular 
fico “no meio”, com bons conhecimentos, 
mas sempre aprendendo algo legal.

Recentemente no grupo de Xiao-
mi que participo no Facebook (sim, me 
aventurei na compra do Chinês meses 
atrás, antes da “explosão” do dólar, por 
conta da quantidade de comentários que 
ouvia sobre a marca) começou a históri-
ca discussão sobre resistência do celular 
à queda. Como o fabricante disponibiliza 
aparelhos com tela LCD, mais resisten-
tes e baratas, e com telas AMOLED, mais 
sensíveis e caras, o “quebra pau” em 
torno do tema “celular não foi feito para 
cair”, como sempre, “pegou fogo”.

Existem, sim, duas lógicas “corretas” 

EDUARDO FACIROLLI

Educação. Não é apenas ser cordial com outro ser humano. Ser educa-
do é ter boas práticas e boas maneiras, tanto dentro quanto fora de casa. 
Mas parece que uma parte dos sinopenses não tem essa educação básica. 
Poderíamos compará-los a porcos, mas nem estes são tão sujos – e nem 
fazem tanta sujeira. Esta foto, tirada no bairro Aquarela das Artes, retra-
ta noites de festa em locais afastados, consumo de bebidas alcoólicas e 
energéticos e nenhuma consideração ao zelo do local. Uma pena.
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Visita ocorreu na manhã de ontem na capital do agro 

Estado solicitou ajuda do Ministério da Justiça 

Projeto quer que estabelecimentos mantenham
 placas informativas 

Resultados são acima da média estadual
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DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Em entrevista à Rádio 
Centro América, o secretário 
de Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, apontou que os 
números de infectados em 
Mato Grosso pela covid-19, 
deve ser maior do que o nú-
mero oficial apresentado até 
aqui. Até o fechamento des-
ta edição, o estado de Mato 
Grosso computava 113.186 
casos com 3.279 óbitos, mas 
na projeção do secretário 
este número deve represen-
tar apenas uma parcela dos 
casos reais, podendo eles se-
rem até dez vezes maior.

“A própria Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
preconiza que entre 8 a 10 
vezes [o dado divulgado] 
deve ser o número correto. 
Ou seja, se temos em Mato 
Grosso em torno de 110 mil 
casos, é muito provável que 
já tenhamos de 800 mil a 1 
milhão o número de cida-
dãos infectados”, afirmou.

A projeção de Figueiredo 
se dá pelo fato de que ape-
nas as pessoas que procuram 
atendimento acabam en-
trando na contabilidade de 
infectados.

Para ajudar a chegar em 
um número mais real de ca-
sos, o Governo iniciou na se-
mana passada uma pesquisa 
em todo o estado para buscar 
quantificar os habitantes in-

COVID-19 EM MT |  Estimativa foi dada pelo secretário estadual de Saúde, Gilberto FigueiredoUbiratã

Casos podem ser de 1 milhão
fectados pela covid-19.

“Queremos saber quantos 
por cento da nossa popu-
lação já teve contato com o 
coronavírus, para que pos-
samos entender como é 
que está essa imunidade em 
rebanho no nosso Estado 
para que possamos entender 
como é que está essa imuni-
dade em rebanho no nosso 
Estado”, explicou.

De acordo com o secretário 
a estimativa é que tenham o 
resultado da pesquisa até o 
final desse mês de setembro, 
para que decisões estratégi-
cas sejam todas pela pasta.

Na visão de Figueiredo, a 
covid-19 consome muito re-
curso do poder público.

“Hoje, temos 445 leitos de 
UTI-covid cativos, neste mo-
mento, com recursos públi-
cos em Mato Grosso. Cada 
leito desses tem um custo 
mínimo mensal de R$ 600 
mil. Temos mais leitos para 
covid do que para outras 
enfermidades. Assim como 
leitos de enfermaria. Temos 
um número substancial de 
leitos de enfermaria neste 
momento disponibilizados, 
livres, sem nenhum pacien-
te. Temos 641 leitos cativos. 
Isso quer dizer um leito hos-
pitalar em que a cama está 
vazia, mas que eu só posso 
utilizar para paciente covid, 
não posso utilizar para outro 
paciente”, explicou o secre-
tário.

REFORÇO NECESSÁRIO

Segurança Nacional vem para 
combater os incêndios em MT

EDUCAÇÃO

Escolas do interior têm bons índices no Ideb  

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Projeto quer obrigar 
postos a demonstrar 
emissão de gases de 
efeito estufa em MT

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Nos próximos dias, a 
pedido do governador Mau-
ro Mendes (DEM), o Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública vai enviar para Mato 
Grosso, agentes das forças 
da Segurança Nacional para 
auxiliar no combate aos in-
cêndios florestais que vêm 
preocupando o estado nas 
últimas semanas.

De acordo com o secre-
tário da Casa Civil, Mauro 
Carvalho, essa ajuda não se 
limitará apenas para a região 
pantaneira, mas também 
para as demais regiões do 
estado.

“É uma ajuda extrema-
mente importante do Go-
verno Federal junto ao Es-
tado, que não tem medido 
esforços no combate aos in-
cêndios. Estamos solicitando 
não só ajuda de pessoas, mas 
de helicópteros, aeronaves 
e estrutura. Esses detalhes 
saberemos na semana que 
vem, assim que o Ministério 
da Justiça determinar o en-
vio das forças de segurança 
nacional”, afirmou Carvalho.

Ao todo, R$ 22 milhões 
em recursos já foram inves-
tidos no combate às queima-
das no estado. O Governo do 
Estado também tem adotado 
uma política de Tolerância 
Zero com os autores de cri-
me ambientais, ao todo R$ 
189 milhões em multas já fo-
ram aplicadas em 2020.

DA REPORTAGEM

Escolas estaduais de 
Mato Grosso tiveram óti-
mos resultados no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), eta-
pa do ensino fundamental.  
As cinco melhores notas 
são acima de 7,0 e as três 
primeiras estão empatadas 
com índice 7,5. São duas es-
colas estaduais de Rondo-
nópolis - La Salle e Sagrado 
Coração de Jesus, além da 
EE Monte Verde.

As dez melhores notas 
do Ideb das séries iniciais 
da rede estadual são de uni-
dades escolares localizadas 
em municípios do interior.  

Entre as escolas com 
ótimos desempenho estão 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual, 
Paulo Araújo (Progressis-
tas) apresentou na Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT) projeto de 
lei n° 802/20, que obrigam 
os postos de combustíveis a 
manter em local visível ao 
consumidor, placa informa-
tiva de quantidade de emis-
são de gases de efeito estufa 
por litro para cada tipo de 
combustível. Para justificar o 
projeto de lei, o progressista 
destacou uma pesquisa reali-
zada pela União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Única), 
mostrando que o uso do 
etanol nos automóveis no 
Brasil, nos últimos 17 anos, 
evitou a emissão de uma 
quantidade de dióxido de 
carbono equivalente ao peso 
de 100 milhões de elefantes.

“Uma pesquisa da Úni-
ca, revela que com o uso do 
etanol, no total, deixaram de 
ser emitidos cerca de 515 mi-

“O Governo do Estado 
já destinou R$ 22 milhões 
para o combate aos incên-
dios. O Governo Federal, 
em função do decreto de 
calamidade do governador, 
destinou mais R$ 10 milhões 
via Ministério do Desenvol-

lhões de toneladas de gases 
de efeito estufa, desde o lan-
çamento dos carros flex no 
Brasil no início do ano 2000. 
Esse biocombustível, pro-
duzido a partir da cana-de-
-açúcar, é capaz de reduzir as 
emissões em até 90% quando 
comparado com a gasolina. 
Então penso que com essa 
placa informativa nos pos-
tos fica o consumidor ciente 
da emissão de poluentes na 
atmosfera de acordo com o 
combustível que escolher”, 
disse Araújo.

O parlamentar ressal-
tou ainda que a medida visa 
estimular o consumo de 
etanol, um biocombustível 
renovável e com menor inci-
dência de prejuízos ao meio 
ambiente. “Os consumidores 
de etanol só têm a ganhar, 
assim como a nossa atmosfe-
ra. Temos que pensar no que 
é melhor para nossas vidas e 
fazer a escolha certa na hora 
de abastecer nossos veículos” 
concluiu Paulo Araújo.

vimento Regional”, disse.
A secretária estadual de 

Meio Ambiente, Mauren La-
zzaretti, disse que todos os 
esforços estão sendo feitos 
para resolver o problema, 
com uma união entre vários 
setores.

“O que estamos mobi-
lizados é para fazer o con-
trole dessa situação, com 
toda a comunidade científi-
ca, ambiental, testando no-
vas alternativas para mitigar 
impactos, como o uso de re-
tardantes”, afirmou.

a EE Cleufa Hubner, em 
Sinop que também come-
mora o índice de 7,1 assim 
como a EE Luiza Nunes 
Bezerra (a 709 quilômetros 
a médio-norte de Cuiabá) 
que obteve nota 7,0. São 
indicadores que superam a 
média estadual de 5,6.

O diretor da EE Mon-
te Verde, Osmar Boing, que 
ficou muito satisfeito com 
o resultado, lembra que a 
escola superou o índice de 
2017 que foi de 7,3 subindo 
para 7,5. No entendimento 
do gestor, a nota alcança-
da não é fruto do acaso ou 
sorte, mas uma conquista 
resultante de muito traba-
lho, empenho e dedicação 
dos profissionais e princi-
palmente da participação 

dos pais na vida escolar de 
seus filhos.

“Mesmo com tantas 
dificuldades os resultados 
alcançados por nós nos 
mostram que estamos no 
caminho certo e que pre-
cisamos continuar unidos 
em busca de nossos obje-
tivos enquanto instituição 
escolar que está a todo o 
momento preocupado com 
a qualidade da educação e 
com a formação integral de 
nossos estudantes”, salienta.

Na EE Cleufa Hubner, 
a diretora Patrícia Guima-
rães Pereira ressalta que 
a equipe gestora e os pro-
fissionais da educação têm 
uma dedicação extrema à 
educação pública de quali-
dade. 



Foto: Rovena Rosa

TURISMO

Metade das operadoras vende já
viagens para novembro e dezembro

FGTS

Trabalhadores nascidos em
dezembro recebem crédito

Em abril, 54% das operadoras não realizaram nenhum negócio

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Em agosto, metade das 
operadoras de turismo ven-
deu viagens para os meses 
de novembro e dezembro, 
segundo balanço divulgado 
pela Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo 
(Braztoa). As operadoras são 
empresas que montam paco-
tes e programas de viagens, 
que são comercializados pe-
las agências de turismo, e os 
membros da associação re-
presentam 90% dos roteiros 
de lazer vendidos no Brasil. 
A associação avalia que o se-
tor passa por uma retomada 
gradual e lenta, depois de ter 
sido duramente impactado 
desde março pela pandemia 
de Covid-19, que exige o 
distanciamento social como 
principal medida de pre-
venção. Em abril, 54% das 

DA REPORTAGEM

Trabalhadores nasci-
dos em dezembro recebem 
o crédito do saque emer-
gencial do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) de até R$ 1.045. 

O pagamento é feito 
por meio da conta poupan-
ça digital da Caixa Econô-
mica Federal. 

De acordo com o ban-
co, 4,9 milhões de pessoas 

Foto: Divulgação

Trecho MT-129 será pavimentado até o mês que vem

EM OUTUBRO
Amex estima finalizar 10 km
de pavimentação na MT-129
DA REPORTAGEM

A grande movimen-
tação de máquinas na MT-
129, na saída de Gaúcha do 
Norte sentido Paranatinga, 
é a concretização de um so-
nho de décadas. A primeira 
ligação asfáltica do municí-
pio é graças a uma parceria 
público-privada (PPP) fir-
mada entre o Governo do 
Estado e a Associação dos 
Usuários da Rodovia MT-
129 e Extensão (AMEX MT-
129). Os trabalhos seguem 
avançando e a expectativa é 
finalizar 10 km do primeiro 
trecho em outubro.

“O andamento dos tra-
balhos está dentro da ex-
pectativa, está indo muito 
bem. Conseguimos dissol-
ver a dificuldade registrada 
logo no início da obra com 
maquinários. Nossa expec-
tativa é deixar pronto 15 km 
de terraplanagem este ano, 
sendo 10 km com a pavi-
mentação asfáltica. Creio 
que lá pelo dia 10 de outu-
bro já esteja sendo finaliza-
do estes 10 primeiros km de 
asfalto”, disse o presidente 
da Associação, Ari do Prado.

Para concretizar a 
obra, Ari comentou que é 
necessária uma boa arreca-

dação e voltou a defender 
que a classe produtora paga 
sim muito imposto, mas 
este asfalto é um jeito desse 
imposto voltar para Gaúcha 
do Norte. “Para esses 39 km, 
o governo está investindo 
cerca de R$ 28 milhões, e 
também concordo que a 
gente paga imposto demais 
e teríamos que ter já este as-
falto há muito tempo. Con-
cordo, mas precisamos tirar 
um pouco do bolso agora, 
para pegar um tanto de vol-
ta. Se não fizermos isso, nós 
vamos ficar sem asfalto e 
nosso imposto vai de todo 
jeito”, defendeu.

A rodovia tem exten-
são de pouco mais de 118 
km (cerca de 80 em Gaúcha 
do Norte e o restante em 
Paranatinga) e está dividi-
da em três trechos para o 
projeto de pavimentação. O 
primeiro que teve convênio 
assinado no final de maio e 
está sendo pavimentado é 
de 39,042 Km, está localiza-
do na saída da cidade e tem 
obra no valor de R$ 32 mi-
lhões. Na parceria, o Gover-
no do Estado vai custear 85% 
da obra e a Amex MT-129 os 
outros 15% com arrecadação 
junto aos produtores rurais 
e toda sociedade.

AGRONEGÓCIO 

Ronda ostensiva para evitar roubos e furtos nas propriedades 

PM reforça patrulhamento rural 
com o fim do vazio sanitário
DA REPORTAGEM

Com o término do pe-
ríodo de vazio sanitário da 
soja em Mato Grosso, a Po-
lícia Militar, por meio do pa-
trulhamento rural, intensifi-
ca o policiamento ostensivo 
e a fiscalização para prevenir 
crimes de roubos e furtos 
de defensivos, insumos e 
maquinários nas proprie-
dades rurais a partir desta 
semana. Em Rondonópolis, 
o programa Patrulha Rural 
da PM reforça as ações com 
visitação em fazendas e áre-
as de plantio para garantir a 
segurança de 328 áreas ca-
dastradas junto à polícia na 
região. Para este período, a 
PM vem mobilizando mais 
de 350 policiais militares 
que passam a reforçar ainda 
mais as ações de policiamen-
to ostensivo em mais de 15 
mil propriedades rurais de 
Mato Grosso. Desde a última 
quinta (17), produtores rurais 
estão autorizados a plantar 
soja no Estado; já que encer-
rou os três meses do período 
de vazio sanitário, iniciado 
em junho deste ano. O co-
mandante da 14º Companhia 
Independente de Força Tá-
tica, tenente-coronel Gleber 
Candido explica que as ações 
de segurança pública no 
campo visam inibir os rou-
bos de defensivos agrícolas, 
tendo em vista o aumento da 
circulação e armazenamento 
de tais produtos nas proprie-
dades. “O desenvolvimento 
dos meios de comunicação 
entre a comunidade rural e 
a polícia, possibilita a dimi-
nuição do tempo de resposta 
e o auxílio das ferramentas 

de inteligência para tomada 
de decisão nas ações de se-
gurança, bem como o desen-
volvimento de estratégias re-
gionais de cerco e contenção 
para repressão de ilícitos. 
Em 2020 foi possível alcan-
çar importantes resultados, 
tal qual a redução de mais de 
20% de furtos em proprieda-
des rurais”, conta o tenente-
-coronel. De março a 4 de 
abril, a PM prendeu 14 pes-
soas envolvidas em quadri-
lhas especializadas em rou-
bos e furtos de defensivos 
agrícolas em Mato Grosso. 
As ações de repressão à prá-
tica criminosa ocorrem nas 
cidades de Rondonópolis, 
Primavera do Leste e Vera. 
Mais de 150 galões e cente-
nas de fardos de produtos 
líquido, granulado e em pó 
foram recuperados pelos po-
liciais militares. Treze armas 
de fogo foram apreendidas 
nestas diligências com os 
suspeitos. “O policiamento 
rural nunca parou, mas nes-
te período reforçamos com 
medidas simples e eficazes 
como o contato direto com 
a PM por meio de aplicati-
vos, grupos de mensagens 
que recebem solicitações, 
respondem dúvidas e de-
núncias relativas à seguran-
ça”, destaca o comandante 
da Força Tática de Rondo-
nópolis, Gleber Candido. 
O uso de tecnologias como 
GPS e aplicativos de celular 
são grandes aliados que au-
xiliam os policiais militares 
a agirem rápido; detendo as 
quadrilhas em flagrante e 
recuperando os defensivos 
agrícolas e os maquinários 
dos produtores rurais.

ABERTO O PLANTIO | Policiamento ostensivo e fiscalização para prevenir crimes de roubos e furtos
Foto: Divulgação
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recebem R$ 3 bilhões na 
poupança social digital.

Apesar de a Medida 
Provisória 946, que insti-
tuiu o saque emergencial, 
ter perdido a validade, a 
Caixa manteve o calendá-
rio de saques, com base 
no princípio da segurança 
jurídica. Ao todo, o gover-
no pretende injetar R$ 37,8 
bilhões na economia, be-
neficiando cerca de 60 mi-
lhões de pessoas.

operadoras não realizaram 
nenhuma venda, enquanto 
em agosto o percentual foi 
de 21%.

O faturamento das 
empresas ainda segue bem 
abaixo de 2019, segundo o 
balanço divulgado. Para 40% 
das empresas, o faturamen-
to em agosto teve uma per-
da de 90% em comparação 
com agosto do ano passado. 
Apesar disso, 87,5% das ope-
radoras de turismo conside-
ram que agosto foi melhor 
ou igual a julho. A expecta-
tiva do setor é que o segun-
do semestre de 2020 tenha 
um faturamento menor que 
a metade do registrado no 
mesmo período em 2019. 
Essa é a previsão de 71% das 
operadoras, que lidam com 
a redução da capacidade de 
todos os serviços relaciona-
dos ao turismo, como voos, 
restaurantes, hotéis e outros 

Anunciado como ins-
trumento de ajuda aos tra-
balhadores afetados pela 
pandemia do novo coro-
navírus, o saque emergen-
cial permite a retirada de 
até R$ 1.045, considerando 
a soma dos saldos de todas 
as contas no FGTS. 

O valor abrange tanto 
as contas ativas quanto as 
inativas.

Nesta fase, o dinheiro 
poderá ser movimentado 

apenas por meio do aplica-
tivo Caixa Tem. 

A ferramenta permi-
te o pagamento de boletos 
(água, luz, telefone), com-
pras com cartão de débito 
virtual em sites e compras 
com código QR (versão 
avançada do código de 
barras) em maquininhas 
de cartão de lojas parcei-
ras, com débito instantâ-
neo do saldo da poupança 
digital.

serviços. O destino vendido 
com mais frequência foi o 
Nordeste, com embarques 
comercializados por 83% 
das operadoras. Em seguida, 
vieram Sudeste (80%), Euro-
pa (75%), Sul (74%), Centro-
-Oeste (70%), Norte (62%), 
América Central/Caribe 

(62%), América do Sul (55%), 
América do Norte (48%), Ásia 
(48%), Oceania (48%) e África 
(24%). No exterior, os em-
barques mais vendidos são 
para Portugal, Itália, Can-
cún, Punta Cana, Orlando, 
Miami, Maldivas, Argentina 
e Peru.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 009/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela por-
taria nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Mu-
nicípio, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 009/2020, regida pela 
Lei Federal 8.666 de 21 de 13 junho de 1993 e alterações posteriores, e pe-
las condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo menor preço global, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DA AVENIDA RAIMUNDO NONATO DE PAULA (PISTA VELHA) SI-
TUADA NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PRO-
JETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM 
ANEXO”. Que será realizada às 09:00 do dia 07 de outubro de 2020, na sala 
de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores informações 
no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone 
(66) 3575-5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, 
mediante comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta re-
ais) no endereço acima ou baixado gratuitamente site www.peixotodeazeve-
do.mt.gov.br. Peixoto de Azevedo, 22 de Setembro de 2020.

NATALIA FERNANDES DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 1634, de 19 de Outubro de 2017, 
faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Adminis-
tração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 061/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabeleci-
das neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item 
objetivando: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA 
DAS FIGURAS NATALINAS EXISTENTES, INSTALAÇÃO E FORNECIMEN-
TO DE NOVOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FÍSICO DE 
DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT PARA 
O ANO DE 2020, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLA-
NILHAS ORÇAMENTÁRIAS E TERMO DE REFERÊNCIA” que será realizado 
às 09hs do dia 02 de Outubro de 2020, na sala de Licitações, no Paço Muni-
cipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100. Peixoto de Azevedo, 21 de outubro de 2020. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA
Presidente da CPL

 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279577000   267235700001
279002800705100  537037909
279002701392100  042719751
279002700165000  884788661
279002700800700  058121821
279002800654500  481680411
279002701636400  089091699
279002700974600  059062219
279002700699200  314647638
279649600   263354170001
279002701701400  062076259
279002701619300  018914341
279002701452700  042186935
279002701249000  019959991

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

SOUZA E SESTUNPF LTDA - ME, CNPJ 37.415.745/0001-
21, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de Comércio varejista de 
vidros, localizada na AV Rotary Club, N 585, Jardim Tropical, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

O SR. EDUARDO LINDE SACHETT inscrito no CPF sob 
o n° 005.179.521-30, torna público que requereu a SEMA, 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente a Licença Prévia 
(LP) para Atividade de Irrigação por pivô Central na Fazen-
da AGUA LIMPA no município de Sapezal, estado de Mato 
Grosso. Não foi determinado EIA/RIMA.

V. A. HOFFMANN, CNPJ 35.576.317/0001-55, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Pré-
via (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para atividade de Comércio varejista de gás liqüefeito 
de petróleo (GLP), localizada na Rua dos Limoeiros, N 74, 
QUADRA 10 - LOTE 22, Residencial Colinas, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

MARCIO ANTONIO SCARPARO 04567506146 - MEI, 
CNPJ: 37.970.153/0001-71, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para Serviços de manutenção e reparação me-
cânica de veículos automotores, localizado na Avenida dos 
Jacarandás, número 349, bairro Setor Industrial, município 
de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

SINOBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, estabele-
cido na Avenida Jair Pinheiro, nº 925, LIC SUL, CEP: 78.558-
512, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 17.466.081/0001-12, 
Torna Público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO da atividade de Fabricação de 
artefatos de cimento para uso na construção.. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
(66)99626-3037

ESPENS & CIA LTDA, CNPJ: 03.579.921/0001-49, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) das ativida-
des de: 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de produção própria e 47.22-
9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues. Endereço: 
Avenida Blumenau, nº 1.011, Bairro Jardim Amazônia. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 
33.073.438/0001-59, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA a AMPLIAÇÃO nas Licenças: Prévia (LP), de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) da atividade de: 
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Endereço: Avenida 
Perimetral Sudeste, nº 8.875, Bairro Loteamento Jardim Tro-
pical. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
05/10/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Transporte de Resíduos Sólidos da Estação de Transbordo do município 
de Ipiranga do Norte – MT até o Aterro Sanitário”, conforme 
especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba LICITAÇÕES.

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte - MT, 21 de Setembro de 2020.

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

INSCRIÇÃO N° 034/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa FOGAÇA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA, com CNPJ Nº 29.095.179/0001-90, 
fora julgada APTA ao EDITAL N° 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020 para os 
serviços médicos, no segmento de ANESTESIOLOGIA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de setembro de 2020. 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente - CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva - CISVP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 21 de Setembro de 2020.

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para a alimentação escolar de 2020 - zona urbana e zona 
rural. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 02 de outubro de 
2020. HORÁRIO: 08h30min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao 
s i t e  o fi c i a l  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 21 de setembro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO

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 16:30hs, tendo como objeto a 
contratação de empresa para execução da cabine do posto de 
transformação do laboratório industrial. Da qual foi vencedora a empresa: 
Itens 837982, ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 1.124.299,74. 
Não houve manifestação para interposição de recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 025/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2020

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Setembro 2020, com 
início às 15:10, tendo como objeto pregão eletrônico visando o registro de 
preço para aquisição de medicamento manipulado, para atender as 
necessidades da secretaria municipal de saúde, da qual foi vencedora a 
empresa: Itens 837969, MONIZ FIGUEIRA E CIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 04.300.305/0001-70 no valor de R$ 225.000,00. Não houve 
manifestação de recursos. Nova Mutum - MT, 21 de Setembro de 2020. 

Pregoeiro 
Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Setembro 2020, com 
início às 09:10, tendo como objeto pregão eletrônico visando o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de câmeras de vigilância, itens de 
informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para atender as 
secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
837959, DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
32.302.947/0001-43 no valor de R$ 5.820,84; Itens 194974, STUDIO 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 08.710.871/0001-00 no valor de R$ 
16.794,00; Itens 832787, 837952, CASA DO COMPUTADOR EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 10.199.390/0001-24 no valor de R$ 
17.049,00; Itens 832623, 832624, 836146, CSM COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI – EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 10.701.420/0001-59 no valor de R$ 76.820,00; Itens 
832622, 837955, DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANCA E REFRIGERACAO EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 07.535.072/0001-82 no valor de R$ 46.200,00; Itens 163594, 
232908, ERICA DE FATIMA GENTIL inscrita no CNPJ sob o número 
36.656.877/0001-82 no valor de R$ 8.756,10. Não houve manifestação 
de recursos. Foram fracassados os itens: 832382, 836055.

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020

Nova Mutum - MT, 21 de Setembro de 2020. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020

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

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L A Q U I S I Ç Ã O  D E  U T E N S I L I O S , 
ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA O 
ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA”. Realização: 
Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 23/09/2020 até as 
08:00 horas do dia 05/10/2020 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 06/10/2020 as 09:00 horas (horário de Brasília). 
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 s i te www.sorr iso.mt.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.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 (HORARIO OFICIAL DE 
SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES,  VESTUÁRIOS,  ROUPARIA 
HOSPITALAR E CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS, 
PROJETOS, EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO – 
MT”. O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO 
POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Dome tem que remontar desfigurado 
Flamengo contra o Barcelona-EQU
DA REPORTAGEM

Goleada sofrida, co-
branças, pressão, vulcão ati-
vo, lesão de Gabigol e seis 
jogadores com Covid-19... A 
passagem do Flamengo no 
Equador tem sido turbulen-
ta, especialmente para o téc-
nico Domènec Torrent, que 
no domingo foi obrigado a 
cancelar o treino e teve no-
tícia de que Gabigol e mais 
seis jogadores estão fora do 
duelo com o Barcelona, nes-
ta terça (22). Será preciso 
juntar as peças de um Fla-
mengo desfigurado.

O exame apontou que 
Gabigol teve uma lesão na 
coxa direita, e não há tem-
po hábil de recuperação. O 
problema não é simples, e a 
tendência é de que ele seja 
desfalque em mais jogos. 
Para piorar mais a situação, 
seis atletas testaram positi-
vo para Covid-19: Isla, Filipe 
Luís, Diego, Michael, Bruno 
Henrique e Matheuzinho. 
Expulso contra o Indepen-
diente del Valle, Gustavo 
Henrique também está fora 
por suspensão.

Alguns jogadores que 
estão no Brasil foram aler-
tados sobre a chance de 
precisarem viajar às pressas, 
e existe a chance de se jun-
tarem ao elenco. Levando 
apenas em consideração os 

jogadores que já estão no 
Equador, o técnico teria que 
fazer ao menos uma im-
provisação, já que os dois 
laterais-direitos, Isla e Ma-
theuzinho, não estão à dis-
posição.

Em outras ocasiões, 
Dome já utilizou Rodrigo 
Caio e Thuler na lateral, mas 
a experiência não deu um 
bom resultado. Outra alter-
nativa é deslocar o canhoto 
Renê para direita, como foi 
feito contra o Santos. Nes-
te caso, Ramon ganharia a 
chance de estrear em jogos 
de Libertadores. Há também 
a chance de improvisar um 
volante na lateral, por exem-
plo. No ataque, sem Gabigol 
e Bruno Henrique, Pedro 
será a principal referência. 
Além dele, apenas outros 
dois jogadores do setor estão 
à disposição: Vitinho e Lin-
coln. Se quiser deixar ape-
nas Pedro como referência, 
Dome tem a opção de esca-
lar os volantes Arão e Thia-
go Maia e povoar o setor de 
criação de meio de campo 
com Gerson mais adiantado 
ao lado de Everton Ribeiro 
e Arrascaeta, por exemplo. 
Será uma montagem de que-
bra-cabeça para o treinador. 
Sem levar em conta os possí-
veis atletas que podem viajar 
para o Equador, Dome teria 
no banco apenas dois go-

Foto: Flamengo

Treino do Flamengo em Guayaquil

PROBLEMAS EM SÉRIE | Técnico tem 8 desfalques e apenas 17 jogadores à disposição para o jogo de hoje

leiros e quatro jogadores de 
linha. Flamengo e Barcelona 
se enfrentam hoje, às 18h15, 

em Guayaquil. A equipe ru-
bro-negra está em segundo 
lugar com seis pontos, en-

quanto os equatorianos per-
deram seus três jogos e ainda 
não pontuaram. No outro 

jogo do Grupo A, o líder Del 
Valle enfrenta o Junior Bar-
ranquilla, na Colômbia.

SÉRIE D

Em casa, Sinop perde para o
River por 2 a 0 na estreia

Galo do Norte foi derrotado pelo River-PI no Gigantão

DA REPORTAGEM

O Sinop começou com 
derrota na Série D do Bra-
sileiro 2020. Dentro de 
casa, domingo (20), no Es-
tádio Gigante do Norte, o 
Galo do Norte perdeu por 
2 a 0 para o River/PI, pelo 
Grupo A2. Os gols da vitó-
ria do time nordestino fo-
ram marcados no primei-
ro tempo. Aos 10 minutos, 
João Gabriel abriu o placar, 
e aos 34, o centroavante 
Max ampliou e deu núme-
ros finais. O Sinop criou 
boas oportunidades, mas 
o goleiro Mondragon, do 
River, garantiu os três pon-
tos, com defesas relevan-
tes. No próximo domingo 
(27), o Sinop visita o Moto 
Club, em São Luís/MA. O 
Sinop do técnico Carioca 
entrou em campo com a 
seguinte escalação: Lean-

dro; Willian, Fagner, Natan 
e Augusto (Wesley); Ayrton, 

SÉRIE D

Operário vence fora e
União empata em casa

Operário surpreendeu ao estrear com vitória fora de casa

DA REPORTAGEM

Os outros dois times ma-
to-grossenses que disputam 
a Série D do Campeonato 
Brasileiro estrearam no sá-
bado (19). O Operário/VG 
foi a Aparecida de Goiânia 
e surpreendeu os mandan-
tes ao vencer por 2 a 1. Já o 
União Rondonópolis trope-
çou em casa ao ficar no em-
pate sem gols com o Águia 
Negra/MS.

O Operário-VG começou 
encurralando a equipe da 
Aparecidense fora de casa 
na estreia. Logo no primeiro 
tempo, o time mato-gros-
sense abriu 2 a 0 em duas 
jogadas de bola parada. O 
atacante Jil Bahia e o zaguei-
ro Eduardo fizeram os gols, 
ambos de cabeça. Ainda as-
sim, o Tricolor, comandado 
pelo técnico Edson Ferreira, 
seguiu jogando com inten-
sidade. No fim do primeiro 
tempo, o CEOV afrouxou 
um pouco a marcação e le-
vou a vantagem para o in-

Foto: RepRodução

tervalo. No segundo tempo, 
a equipe da Aparecidense 
precisou sair para o jogo. 
O atacante Negueba dimi-
nuiu, após assistência de 
Uederson. O jogo ficou lá e 
cá. Com o passar do tempo, 
os mandantes criaram mais 
chances. Com entrega em 
campo, o CEOV conseguiu 
segurar a pressão dos goia-
nos e garantiu os três pon-
tos na primeira rodada. No 
próximo jogo, sábado (26), 
a equipe encara o Goianésia, 
no Estádio Dito Souza, em 
Várzea Grande.

O União Rondonópolis 
recebeu o Águia Negra no 
Estádio Luthero Lopes. A 
equipe foi para cima, prin-
cipalmente no primeiro 
tempo, criando algumas 
oportunidades, mas não 
aproveitando nenhuma. 
Apesar da pressão, não con-
seguiu superar os sul-mato-
-grossenses. Na próxima 
rodada, o União visita o Goi-
ânia/GO, no sábado (26), no 
Estádio Olímpico.

Foto: RepRodução

Fogaça, (Cristian), Diego 
Alan (Marreta) e Queijinho 

SÃO PAULO

Duas vitórias nos
útimos 20 jogos fora de 
casa na Libertadores
DA REPORTAGEM

O São Paulo tem uma 
partida decisiva contra a 
LDU, nesta terça (22), às 
20h30, em Quito, pela Li-
bertadores. A vitória no 
Equador é essencial para o 
Tricolor ainda seguir com 
boas condições na busca 
pela classificação para as oi-
tavas de final.

No entanto, o retros-
pecto do clube nos últimos 
10 anos como visitante na 
competição não é nada ani-
mador. Dos 20 jogos dis-
putados desde 2010, o São 
Paulo acumula apenas duas 
vitórias, quatro empates e 
14 derrotas. O aproveita-
mento corresponde a 16,6% 
do total. A equipe venceu 
apenas o Cruzeiro (2010) 
e o Danúbio (2015). Os úl-
timos cinco jogos fora de 
casa foram de derrota, o 
que liga um sinal de alerta 
ainda maior para a equipe 
comandada por Fernando 
Diniz. O empate com o Ri-
ver Plate por 2 a 2, na últi-
ma quinta, no Morumbi, 
praticamente obriga o São 
Paulo a ter resultados posi-

São Paulo empatou com o River em casa e precisa vencer fora

Foto: divulgação

tivos não só contra a LDU, 
mas também diante do Ri-
ver Plate, na Argentina, no 
dia 30 de agosto.

Para passar de fase sem 
depender de outros resul-
tados, o São Paulo precisará 
no mínimo vencer um dos 
dois líderes do grupo em 
uma espécie de mata-mata 
antecipado. Caso vença a 
LDU, o Tricolor já ultra-
passa o rival equatoriano, 
entra na zona de classifica-
ção e fica dependendo das 
próprias forças para se clas-
sificar.

Nesta temporada, o ren-
dimento do Tricolor em 
partidas fora de casa é irre-
gular. Dos 11 jogos disputa-
dos, a equipe venceu qua-
tro, empatou duas e perdeu 
outras cinco. Aproveita-
mento de 42,4% dos pontos 
conquistados. O único jogo 
disputado como visitante 
pela Libertadores foi na es-
treia, diante do Binacional, 
na altitude de Juliaca, no 
Peru. O Tricolor até conse-
guiu sair na frente com gol 
de Alexandre Pato, mas le-
vou a virada e foi derrotado 
por 2 a 1.

(Ranieri); Cleberson Tiari-
nha e Robinson.



NOVA MUTUM

Festa promovida por 
facção criminosa é 
fechada pela PM
DA REPORTAGEM

Uma festa com 120 pes-
soas promovida por uma or-
ganização criminosa foi fe-
chada pela Polícia Militar na 
madrugada de domingo (20), 
no bairro Alto da Colina, em 
Nova Mutum. Um casal foi 
preso. A PM apreendeu ma-
conha e identificou a presen-
ça de menores de idade no 
evento consumindo bebidas 
alcoólicas.

Os policiais militares 
foram chamados para dar 
apoio a uma equipe de fiscais 
da Prefeitura que recebeu 
diversas denúncias de mo-
radores reclamando do som 
alto e aglomeração de pesso-
as na Rua Das Primaveras.

A PM e os fiscais muni-
cipais foram até o endereço 
denunciado e constataram 
vários veículos estacionados 
em frente a uma casa com 
o som de funk muito alto. 
As pessoas que estavam no 
interior do imóvel ao perce-
berem a chegada da polícia 
começaram a gritar, pular 
muros de casas vizinhas e 

subir em telhados para fugir 
da abordagem.

As equipes de fiscaliza-
ção entraram na residência, 
constataram odor de maco-
nha e viram inúmeras gar-
rafas de bebidas alcoólicas. 
Durante varredura no quin-
tal do imóvel, os policiais 
apreenderam duas porções 
de maconha. A polícia en-
controu pessoas que se es-
conderam para fugir e fez a 
revista pessoal. Menores de 
idade entre 13 e 17 anos fo-
ram identificados. Os adoles-
centes afirmaram que ingeri-
ram bebidas alcoólicas e que 
a festa era patrocinada por 
uma organização criminosa.

Um homem de 22 anos 
e uma mulher de 18 anos, 
proprietários da residência, 
foram presos por corrupção 
de menores, tráfico ilícito de 
drogas, associação ao tráfi-
co e perturbação do sossego 
alheio. A PM acionou equi-
pes do Conselho Tutelar para 
acompanhar o caso. O casal 
foi conduzido para delegacia 
e a ocorrência foi entregue à 
Polícia Civil.
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DA REPORTAGEM

A chuva que caiu na ma-
drugada de domingo (20) na 
região do Pantanal de Mato 
Grosso, embora considera-
da fraca, amenizou os focos 
de calor na região. Segundo 
o Corpo de Bombeiros, ini-
cialmente a chuva que caiu 
em Poconé, diminuiu a ve-
locidade de propagação das 
chamas e amenizou as fren-
tes de incêndio no Pantanal.

No entanto, conforme a 
corporação, para que haja 
uma avaliação mais comple-
ta é necessário considerar 
todo o cenário, e não somen-
te a chuva deste domingo, o 
que deve ocorrer nos próxi-
mos 2 dias.

O Governo do Estado 
afirmou que vai manter as 
equipes de enfrentamento 
aos incêndios florestais em 
todo o estado, mesmo com 
as chuvas esporádicas que 
caíram neste domingo. Des-
de ontem (21), oito aeronaves 
vão ser utilizadas no comba-
te aos incêndios florestais, 
principalmente no Pantanal 
de Mato Grosso. Mais duas 
aeronaves serão contratadas 
- e vão se unir às outras seis 
já utilizadas - para reforçar a 
estrutura contra o fogo em 

todo Estado.
Um dos aviões terá capa-

cidade de armazenagem de 
água de 3 mil litros e outro 
de 2 mil litros e os dois já 
entraram em operação. Uma 
terceira aeronave será con-
tratada para uso na semana 
seguinte.

Segundo o Governo, fo-
ram investidos R$ 22 mi-
lhões em recursos para o 
enfrentamento ao fogo. 
Mais R$ 10,1 milhões foram 
destinados pelo governo fe-
deral para reforçar as ações 
de combate aos incêndios e 
poderão ser utilizados pelo 
Estado na próxima semana. 
Foram aplicados R$ 189 mi-
lhões em multas por uso ir-
regular do fogo e R$ 1 bilhão, 
por desmatamento ilegal.

Mais de 2,5 mil profissio-
nais estão envolvidos, in-
cluindo bombeiros milita-
res, voluntários, integrantes 
da Defesa Civil, da Marinha 
e do Exército. Peritos esta-
duais constataram que os 
incêndios no Pantanal foram 
causados por ação humana 
e inquéritos foram abertos 
pela Delegacia de Meio Am-
biente (Dema) para penaliza-
ção dos responsáveis.

INCÊNDIO

Foto: AmAndA Perobelli/reuters

Chuva diminui focos de incêndio
após quatro meses de estiagem
PANTANAL |  Chuva diminuiu velocidade de propagação das chamas e amenizou frentes de incêndio

SORRISO

Eletrodomésticos e muito lixo
são retirados do Rio Lira

FIQUE ATENTO

Lixo esparramado pelas ruas
é comum em bairros afastados

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Rotary Clube de Sor-
riso promoveu no último sá-
bado (19) a 18ª edição da ação 
de limpeza do Rio Lira. A 
falta de conscientização am-
biental por parte de muita 
gente sempre choca as equi-
pes que, voluntariamente, 
percorrem o rio para retirar 
o excesso de lixo do local.

O presidente da comis-
são de limpeza do Rio Lira, 
membro do Rotary Clube, 
Luiz Henrique Conte, in-
formou que nesta edição foi 
utilizado um número menor 
de barcos, totalizado seis, em 
virtude do menor recruta-
mento de pessoas para evitar 
aglomeração.

Apesar da pandemia, as 
equipes viram a necessidade 
de limpeza do rio. O proje-
to, geralmente realizado no 
mês de junho, dessa vez foi 
postergado para setembro 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus.

Mas, não diferente dos 
anos anteriores, os membros 
do Rotary encontraram uma 
grande quantidade de lixo 
descartada no rio, de onde 
foi retirado até mesmo um 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Como já mencionamos 
na seção Imagem do Dia, da 
página 2, tem sido cada vez 
mais frequente ver pelas ruas 
de Sinop, especialmente nos 
bairros mais afastados e me-
nos povoados, lixo esparra-
mado. Esta é uma situação 
recorrente, não exclusiva da 
cidade, mas que faz questio-
nar sobre a educação de seu 
povo.

Em sua maioria, os jo-
vens bagunceiros e bader-
neiros que não se aglome-
ram em boates, barzinhos e 
botecos, preferem regiões 
mais isoladas – especialmen-
te bairros pouco povoados 
– para não incomodar com 
som alto, mas principal-
mente para ter liberdade de 
consumir bebida alcoólica à 
vontade e fazer uso de outras 
drogas – sejam elas lícitas ou 
não.

Foto: PortAl sorriso

Foto: José roberto GonçAlves

Foto: Pm/mt

Rotary Clube realizou limpeza no Rio Lira 

Garrafas plásticas e até uma bolsa são encontrados na rua 

Festa tinha participação de 120 pessoas em Nova Mutum
Na região do bairro 

Aquarela das Artes, é comum 
encontrar todo tipo de lixo 
esparramado, como garra-
fas pet de refrigerante, de 
energético, cacos de vidro 
provavelmente de garrafas 
de bebidas alcoólicas, papel, 
preservativos e até mesmo 
uma bolsa de viagem encon-
tradas ao final de uma rua.

É importante não gene-
ralizar, afinal, nem sempre a 
educação que se aprende em 
casa é aplicada fora dela. Não 
se pode culpar os pais, que 
por vezes não têm culpa nes-
se processo. Mas vale, sim, o 
puxão de orelha aos animais 
ditos racionais que jogam 
lixo na rua. Custa caro levar 
uma sacola de lixo consigo e 
depositar em local próprio? 
O reflexo de uma socieda-
de é a soma de atitudes de 
seu povo. Isso é questão de 
educação, algo difícil de ser 
compreendido por alguns 
indivíduos.

Nuvens de fumaça são vistas enquanto as árvores queimam 

As queimadas que já des-
troem o Pantanal mato-gros-
sense - considerada a maior 
planície inundável do mun-
do - há quase dois meses 
causaram os maiores danos 
da história. Esse é o maior 
incêndio registrado na re-
gião pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
desde que o monitoramen-
to começou a ser feito, em 
1998.

Segundo o Inpe, nes-
te ano, foram identificados 
15.756 focos de calor no Pan-
tanal. Antes disso, o maior 
número tinha sido registra-
do em 2005, 12.536 focos. O 
incêndio começou no dia 21 
de julho e já são quase dois 
meses em chamas.

O fogo teve início na re-
gião de Poconé e já são mais 
de 1,74 milhão de hectares 
queimados em Mato Grosso 
até o dia 13 de setembro. O 
Pantanal já registrou o maior 
número de focos de incên-
dio, desde então. Foram 
5.603 focos até o dia 16 de se-
tembro. Apenas nos primei-
ros 16 dias deste mês, foram 
detectados 5.603 focos de ca-
lor contra 5.498 registrados 
no mês inteiro de setembro 
em 2007 – o recorde para o 
mês até este ano.

freezer e outros restos de 
eletrodomésticos.

“Há falta de conscien-
tização. Encontramos muito 
lixo pequeno, resto de ele-
trodomésticos, sofás, mó-

veis, garrafas pet, pedaços 
de isopor, sacos plásticos. A 
quantidade de lixo que reco-
lhemos é absurda. As pessoas 
que querem usufruir do rio, 
se levassem o próprio lixo, 

já seria um sucesso, mas lar-
gam tudo lá. O rio precisava 
de limpeza, foi um sucesso 
o nosso projeto. Só tenho a 
agradecer a todos os envol-
vidos”, frisou Conte.
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