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QUEIMADAS

Fotógrafo fl agra resgate
emocionante de um quati

Um emocionante vídeo produzido pelo fotógrafo Caio Guatelli 
e publicado em seu Instagram mostra o resgate de um quati que 
fugia do fogo no Pantanal. O biólogo voluntário Sérgio Freitas, mes-
mo sabendo que o animal tinha poucas chances de sobreviver aos 
ferimentos, tentou ajudá-lo até o fi m.     Página - 7

CAIO GUATELLI

O governador Mauro Mendes assinou termos de cooperação com as pre-
feituras de São Félix do Araguaia e Canabrava do Norte para a pavimen-
tação de 69 km da MT-109, e também com as prefeituras de Santo Afonso 
e Tangará da Serra para o asfaltamento de 37,6 km da MT-240. O valor pre-
visto do investimento para as duas obras é de R$ 98,7 milhões.   Página -7

MÉDIO NORTE/ARAGUAIA

Convênio com 4 prefeituras vai
pavimentar 106 km de rodovias

Inquéritos 
policiais 
agora são 100% 
integrados

O inquérito policial 
eletrônico é a integração 
do sistema Cartorium do 
conjunto de módulos do 
Geia da Polícia Civil, com 
o Processo Judicial Ele-
trônico (PJe) do Tribunal 
de Justiça. A integração 
dos dois sistemas tor-
nará o inquérito policial 
100% digital e integrado.     
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PECUÁRIA LEITEIRA

A cada 11 minutos um produtor de leite deixa de exercer a atividade. Segundo o 
economista Paulo Martins, os pecuaristas estão deixando a atividade por falta 
de investimento em tecnologia e problemas na sucessão familiar.          Página  4
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Mesmo antes da crise do coronavírus, o país 
amargava retrocessos nos mais básicos indicadores 
sociais. Pesquisa cujos resultados acabam de ser divul-
gados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) mostra que a insegurança alimentar atin-
giu 37% de 58 mil domicílios observados entre junho 
de 2017 e julho de 2018.

É um nível semelhante ao registrado em 2004, 
quando 35% disseram estar nessa situação, e bem su-
perior aos 23% de 2013, o melhor momento capta-
do pela pesquisa. No grupo que indicou algum grau 
de insegurança, 24% declararam preocupação com o 
acesso a alimentos e o risco de perda de qualidade no 
futuro. Outros 8% enfrentavam escassez temporária, e 
5% estavam em situação de fome.

A pesquisa também oferece novas evidências das 
iniquidades do país. A falta grave de alimentos atingia 
principalmente famílias chefiadas por negros. Crian-
ças e adolescentes também se mostravam despropor-
cionalmente afetados.

A deterioração detectada pela pesquisa resulta da 
recessão atravessada pela economia entre 2014 e 2016. 
A lenta retomada que se seguiu foi insuficiente para 
impulsionar a geração de empregos e reduzir a infor-
malidade do trabalho.

Há indícios de que a situação pode ter se agrava-
do com a pandemia, dada a combinação de uma nova 
recessão com um salto abrupto nos preços dos ali-
mentos. A queda do Produto Interno Bruto neste ano 
pode ser de 5%, um pouco menos dramática do que há 
quatro anos, mas a inflação de itens essenciais da cesta 
de consumo das famílias pobres é pior.

Embora o auxílio emergencial tenha minorado o 
sofrimento, ao beneficiar cerca de 67 milhões de pes-
soas, trata-se de um efeito temporário. A redução do 
valor da ajuda a partir de outubro, de R$ 600 para R$ 
300, aumentará a parcela da população no grupo de 
risco.

A inflação de alimentos decorre da combinação 
explosiva da alta do dólar com a demanda externa 
crescente, que impulsionam preços de grãos e prote-
ína animal. Se a volta à atividade for lenta, como se 
prevê, o desemprego permanecerá elevado e a renda 
voltará a cair.

Para um país que se tornou um dos maiores pro-
dutores de alimentos do mundo, permitir que parcela 
da população passe fome serve apenas como sinal em-
baraçoso de continuada degradação nacional.

Não há saída sem consciência do problema e 
políticas em prol dos mais pobres. Recuperar o dina-
mismo perdido, a criação de empregos e a capacidade 
de distribuir renda depende de um amplo redesenho 
dos impostos e do gasto público —hoje capturados 
por grupos insensíveis ao fato de que, sem redução da 
pobreza e da desigualdade, nada de sólido poderá ser 
construído.

Editorial

Vergonha nacional

Ranking dos Políticos - Facebook

PRODUÇÃO DE MT
O presidente da Assembleia, deputado 

Eduardo Botelho, decidiu revogar a compra 
dos direitos patrimoniais da obra cinema-
tográfica intitulada “Rondon, o desbrava-
dor”. A cessão onerosa, firmada em agosto 
por R$ 2 milhões, garantia ao Legislativo o 
direito de reproduzir, parcial ou integral-
mente, editar e utilizar a obra. A decisão, 
entretanto, foi alvo de crítica dos próprios 
deputados. Na decisão, Botelho diz que a 
revogação da medida se deu devido aos 
problemas de caixa.

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!

LUISA MELL NO MT
A empresária e ativista Luisa Mell vem a 

Cuiabá, na sexta, para se encontrar com o go-
vernador Mauro Mendes. A reunião foi agen-
dada após Luisa usar as redes sociais para 
apresentar um plano de ação, com três fases, 
que ela acredita que ajudará o estado no com-
bate aos incêndios no Pantanal e salvamento 
de animais. A proposta, segundo dito por ela, 
inclui uma ajuda de estrutura às ONGs que 
estão resgatando os animais, preparação da 
população para ajudar a apagar os pequenos 
focos de incêndio, um sistema de ecoturis-
mo, entre outros pontos.
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Ainda hoje as pessoas que desenvolvem a 
doença enfrentam várias barreiras para obter 
ajuda

A lenta retomada que se seguiu foi insuficiente 
para impulsionar a geração de empregos e reduzir 
a informalidade do trabalho“ “

Neste mês, a campanha Setembro Amarelo 
visa conscientizar sobre os riscos da depres-
são, que é uma das principais causas de sui-
cídio. O Brasil é o 8° país com maior número 
de vítimas, sobretudo entre os jovens. Em Mato 
Grosso, o número de suicídios aumentou 44% 
no período de 2015 a 2018, saindo de um total de 
150 para 216, de acordo a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES).

Sabemos que a depressão é considerada 
o “mal do século”, mas ainda hoje as pessoas 
que desenvolvem a doença enfrentam várias 
barreiras para obter ajuda. Há quem diga que 
é frescura, fraqueza, falta de Deus, o que não é 
verdade, por isso a saúde pública deve se orga-
nizar para prevenir, diagnosticar, acompanhar 
e tratar adequadamente os pacientes.

Como parlamentar, médico e membro da 
Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa, 
tenho um compromisso com estas mudanças, 
por isso três projetos de lei da minha autoria 
têm o objetivo de melhorar a assistência à 
saúde mental aos mato-grossenses, dois deles 
foram aprovados e seguem para sanção do go-
verno, que não pode se furtar à responsabilida-
de de estruturar a rede.

O projeto de lei nº 685/2019 estabelece um 
protocolo de identificação, cadastro e acompa-
nhamento dos pacientes na saúde pública; já 
o PL 940/2019 cria um protocolo de monitora-
mento e acompanhamento de crianças e jo-
vens na rede de ensino; e o PL 970/2019 institui 
a avaliação psicológica obrigatória durante o 
pré-natal para detectar precocemente os fato-
res de risco e encaminhar a gestante a um ser-
viço de aconselhamento e psicoterapia.

Mais de 90% das pessoas que tentam sui-
cídio têm algum transtorno mental, mas as 
ideias de suicídio são a ponta do iceberg para 
alguém que não está conseguindo lidar com 
os problemas. É como se em um determinado 
momento o “copo transbordasse” diante de um 
fator estressante, que pode ser a perda do em-
prego, o nascimento do filho ou o rompimento 
do relacionamento.

Infelizmente, a saúde pública ainda dei-
xa desejar, pois a saúde mental é deixada de 
lado em detrimento de outras doenças. Mesmo 

tendo bons profissionais, faltam psiquiatras na 
rede devido a baixos salários, estrutura defici-
tária e falta de medicamentos. Outro agravante 
é que o SUS impõe uma conduta médica que o 
profissional não tem no consultório particular, 
por exemplo, de atender uma pessoa a cada 10 
ou 15 minutos, quando o necessário poderia ser 
1 hora.

“É necessário ouvir esse paciente, deixá-lo 
falar da sua dor”, dizem os especialistas em saú-
de mental que apontam para um adoecimento 
coletivo da população e perdas também para a 
economia. Um relatório de auditoria acerca dos 
controles na concessão de licenças médicas aos 
servidores do governo estadual mostrou, por 
exemplo, que 46% dos afastamentos médicos do 
ano de 2016 estavam relacionados a transtor-
nos, como ansiedade e depressão.

Os transtornos mentais, como ansiedade e 
depressão, já representam o 3º motivo de afas-
tamento do trabalho, seguido por dor nas costas 
e LER/Dort. Segundo a OMS, baixos níveis de re-
conhecimento e falta de acesso a tratamentos 
geram perdas globais de até 1 trilhão de dólares 
por ano. No Brasil, mais de US$ 63,3 bilhões (R$ 
348 bilhões), segundo levantamento da London 
School of Economics (LSE).

Não há outro caminho para resolver o pro-
blema a não ser encará-lo, o que neste caso en-
volve toda a sociedade e principalmente os três 
níveis de governo: federal, estadual e municipal. 
Mas A família também precisa se repensar, por-
que o tratamento para a depressão é multidis-
ciplinar, envolve uma dieta equilibrada e com 
“comida de verdade”, boa qualidade de sono, um 
trabalho que seja fonte de satisfação, bons rela-
cionamentos, prática de exercícios físicos, o uso 
de medicação e uma religião ou espiritualidade.

Com crianças e jovens, uma educação volta-
da ao “ser” e não ao “ter”, com mais brincadei-
ras e menos aparelhos tecnológicos pode aju-
dar muito! Vamos todos avaliar o papel que nos 
cabe no Setembro Amarelo?

LUIS GIMENEZ É DEPUTADO ESTADUAL E 
MÉDICO EM MATO GROSSO

O “Setembro Amarelo” e a saúde pública

Quem “desbanca” o Zap?
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infelizmente vai 
continuar sem 
uma resposta 
concreta. Não é 
por falta de con-
corrente à altu-
ra: o Telegram, 
por exemplo, 
oferece recursos 
excelentes (mui-
tos deles, inclu-

sive, melhores que os do WhatsApp), 
mas não “decola”, pelos os motivos que 
relatei acima.

Por hora nós vamos conviven-
do com o WhatsApp, tanto na versão 
“normal” quanto na “business”, volta-
da para negócios. E os outros acabam 
sendo uma “segunda opção”, muitas 
vezes sendo instalados por “obriga-
ção”. Mas cair “nas graças” do usuário, 
de fato, não depende apenas de ser um 
bom produto.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Não é fácil um aplicativo que é “preferência” da maioria 
dos usuários ser “desbancado” da noite para o dia. seja 
como for é sempre importante estar “de olho” nas opções 
que o mercado apresenta, acompanhar a evolução dos 
softwares concorrentes e escolher seus preferidos. Quanto 
mais gente gostar (e usar) um produto, mais chances ele 
tem de ganhar popularidade e, quem sabe, se tornar “pa-
drão” entre os usuários.
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Na edição pas-
sada eu falei sobre o 
Facebook e o Insta-
gram, que convivem 
harmoniosamente, 
cada um com seu 
público, e seguem 
firmes e fortes, 
mesmo sendo do 
mesmo “dono”. Em 
outro segmento não 
temos uma “briga” parecida, e convi-
vemos com o WhatsApp sendo prefe-
rência absoluta entre a grande maioria 
dos usuários, mesmo com outros apli-
cativos oferecendo recursos e funções 
iguais ou até mesmo superiores.

Existe, nesse caso, uma série de 
fatores. O mais importante, claro, foi 
o que o WhatsApp se tornou “popular” 
antes dos demais, ganhou a preferên-
cia dos usuários e tem evoluído cons-
tantemente. Com isso temos outro 
fator importante em sua “liderança”: 
o fato do “zap” ser o “preferido”, mui-
ta gente tem apenas ele no celular, o 
que faz com que um usuário que tenha 
mais algum aplicativo com a mesma 
finalidade acaba se vendo “forçado” 
a conversar pelo Whats, por conta de 
seus contatos.

Se você também se pergunta qual 
aplicativo vai “desbancar” o “zap” des-
se destaque que ele ocupa atualmente, 

LUIS GIMENEZ

O prefeito de Lucas do Rio Verde Luiz Binotti usou as redes sociais para in-
formar sobre o falecimento do médico Nelson Hasegawa, 71 anos, vítima da Co-
vid-19. O profissional, que estava internado em São Paulo, atuou durante muitos 
anos em Lucas. Segundo informações, Hasegawa seguia internado a quase um 
mês lutando contra a doença, seguindo o tratamento primeiro em um hospital 
de Cuiabá, e posteriormente, foi para o Albert Einstein, em São Paulo, onde não 
resistiu e faleceu. Ele deixa esposa, quatro filhos e netos.



Foto: Michel AlviM - SecoM/Mt

Estado de Mato Grosso é o pioneiro nessa tecnologia 
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AGÊNCIA BRASIL

O governador Mauro 
Mendes (DEM), anunciou a 
finalização da implantação 
do inquérito eletrônico em 
todas as delegacias de Mato 
Grosso.

O inquérito policial eletrô-
nico é a integração do siste-
ma Cartorium do conjunto 
de módulos do Geia da Po-
lícia Civil, com o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) do 
Tribunal de Justiça. 

A integração dos dois siste-
mas tornará o inquérito poli-
cial 100% digital e integrado, 
de forma que todas as peças 
que compõem o inquérito fi-
quem disponíveis em tempo 
real, sem a necessidade de 
uso de papel.

“Esse inquérito estará inte-
grado ao sistema Judiciário. 
Mato Grosso é o 1º estado do 
Brasil que tem isso 100% efe-
tivamente implantado. Estão 
de parabéns toda a equipe 
da Polícia Judiciária Civil e 
da Segurança Pública, assim 
como os desenvolvedores. 
Isso foi feito internamente 
por profissionais contratados 
pela própria Polícia Civil”, 
afirmou o governador.

De acordo com o delega-
do-geral da PJC, Mário Der-
meval Resende, a ferramenta 
vai gerar economia anual de 
R$ 2 milhões, somente com 
a eliminação de impressões, 

Inquérito eletrônico é implantado 
em todas delegacias de Mato Grosso

papel, além da economia in-
direta através de reduções de 
gastos com viaturas, com-
bustível, além de espaço fí-
sico e otimização do efetivo 
no trajeto delegacia/fórum, 
para levar e buscar processos 
todos os dias.

“Assim nós teremos uma 
celeridade, uma economia e 
principalmente a padroni-
zação das informações que 
serão trafegadas na Polícia 
Judiciária Civil e Tribunal de 
Justiça. Sistemas que se co-
municarão sem intervenção 
humana, 100% digital. Acer-
tando os últimos detalhes, 
acredito que até o final do 
ano a Polícia Civil não pre-
cisará mais do papel. Vai ser 
papel zero”, ressaltou.

O delegado agradeceu a 
parceria das demais institui-
ções para o desenvolvimento 
desse projeto.

“O Tribunal de Justiça e 
o Ministério Público foram 
parceiros na parte de apare-
lhagem e todas as instituições 
serão beneficiadas com esta 
agilidade, que vai trazer mais 
qualidade às investigações. O 
Estado de Mato Grosso passa 
a ser vanguardista. Somos a 
primeira Polícia Civil brasi-
leira a estar com o sistema de 
inquérito policial completo e 
totalmente integrado ao PJe 
utilizado no Poder Judiciá-
rio”, citou.
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Destaque será para a criação do Estatuto do Pantanal 

Há disponível para contratação cerca de R$ 250 milhões

Custo estimado é de R$ 2,1 bi por mês 

UNIÃO DE ESFORÇOS

ALMT e TCE pensam em 
formas de combater queimadas

MICROEMPRESAS

Estados querem impedir isenção fiscal na pandemia

JUÍNA

TAC firmado com 
município evita 
interdição de UPACLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Tribunal de Contas do 
Estado e Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso estão 
unindo esforços para desen-
volver estratégias de com-
bate às queimadas em Mato 
Grosso.

A ALMT vai elaborar 
um plano multinível que en-
volva os outros dois poderes, 
Executivo e Judiciário, jun-
tamente com representan-
tes da sociedade organizada. 
“Dentro dessa proposta, va-
mos reunir com a Comis-
são de Meio Ambiente para 
definir o que será feito e, 
consequentemente, encami-
nharmos à Câmara Federal, 
que também está montando 
uma comissão mista com a 
Assembleia Legislativa. Essa 
sugestão deles [TCE] já vai 
adiantar bem esse estudo 
que a Câmara Federal vai ne-
cessitar. Então, vamos acatar 
a sugestão do TCE, instituir 
essa comissão para começar 
esse estudo imediatamente”, 
afirmou Botelho, ao destacar 
a importância da criação do 
Estatuto do Pantanal per-
manente. De acordo com o 
presidente do TCE, Guilher-
me Maluf, essa situação é um 
problema que incomoda a 
todos e que precisa ser resol-
vida o quanto antes.

“Estamos vivendo essa 
seca que não teve igual pelo 
menos nos últimos 100 anos, 
e as queimadas, obviamente, 
em consequência dessa seca. 
Precisamos tomar atitudes 
mais consistentes”, disse, ao 
destacar a boa receptividade 
que teve ao fazer o convite a 
Botelho.

PODER 360

Governadores e pre-
feitos querem que o Con-
gresso Nacional rejeite in-
tegralmente isenções fiscais 
a micro e pequenas empre-
sas durante a pandemia. O 
pedido foi feito em ofício 
(676 KB) enviado nesta 3ª 
feira (22.set.2020) ao presi-
dente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), e ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ).

DA REPORTAGEM

Um Termo de Ajusta-
mento de Conduta firmado 
entre o Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso e 
o município de Juína (a 735 
km de Cuiabá) evitou a inter-
dição da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da cida-
de e estabeleceu prazos para 
adequação das irregulari-
dades encontradas no local.  
Conforme o acordo pactua-
do o prazo para regulariza-
ção de 47 apontamentos va-
ria de 24 horas a seis meses.

O não cumprimento 
de das obrigações assumidas 
implicará em multa diária de 
R$ 1 mil. O TAC foi assina-
do pelo promotor de Justiça 
Marcelo Linhares Ferreira, 
pelo prefeito, pela secretá-
ria de Saúde, Leda Villaça, e 
pelo procurador do Municí-
pio, Cícero Allysson Barbosa 
Silva.

Entre os compromissos 
assumidos pelo Município 
destacam-se o de elaborar 
plano de gerenciamento de 
tecnologias em saúde, con-
forme prevê a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), com normas e 

A ideia é que o plane-
jamento estratégico a ser 
desenvolvido possa trazer 
resultado em médio prazo e 
que sejam efetivas.

“Neste ano já queimou, 
infelizmente. Mas vamos 

rotinas técnicas de procedi-
mentos padronizadas; reali-
zar manutenção preventiva e 
corretiva nos equipamentos 
da central de esterilização, 
em conformidade com a le-
gislação.

O município assumiu 
a obrigação de elaborar pla-
no de contingência para en-
frentamento da covid-19, 
devendo ser fixada equipe 
específica para atendimento 
aos pacientes infectados pelo 
coronavírus, e de padronizar 
a vigilância e o monitora-
mento de casos suspeitos e 
confirmados da doença, tudo 
no prazo de 30 dias. 

“As irregularidades en-
contradas pela Vigilância Sa-
nitária do Município justifi-
cariam a imediata interdição 
da UPA de Juína. Contudo, 
essa medida causaria grande 
impacto regional. Por isso 
solicitamos a especificação 
dessas irregularidades e cha-
mamos o prefeito e a secre-
tária de Saúde para celebrar 
o acordo. Dessa forma, so-
lucionamos a questão sem 
maiores prejuízos à popula-
ção”, argumentou o promo-
tor de Justiça Marcelo Linha-
res Ferreira.

elaborar e apresentar ao go-
vernador e acredito que ele 
vai se sensibilizar. Estamos 
atrasados nisso, por exem-
plo, Rondônia já tem o seu 
planejamento que também 
foi liderado pelo TCE do es-

tado. E com bons resultados. 
Então, Mato Grosso precisa 
fazer esse planejamento es-
tratégico com todas as ins-
tituições falando a mesma 
linguagem e combater as 
queimadas”, concluiu Maluf.

A iniciativa é do Com-
sefaz (Comitê Nacional de 
Secretários de Fazenda, Fi-
nanças, Receita ou Tribu-
tação dos Estados e do Dis-
trito Federal) e da Abrasf 
(Associação Brasileira das 
Secretarias de Finanças das 
Capitais).

As organizações esti-
mam que a isenção dos tri-
butos do Simples Nacional 
custaria R$ 2,1 bilhões por 
mês aos cofres públicos, 
sendo R$ 1,3 bilhão para 
Estados e R$ 819,8 milhões 

para municípios.
O Comsefaz e a Abra-

sef afirmam que a isenção 
impacta a arrecadação do 
ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços) dos Estados e Dis-
trito Federal e ISS (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) dos municípios 
de forma “catastrófica”, a 
ponto de levar muitos entes 
“à falência financeira”. Leia 
na íntegra a nota (269 KB) 
das duas organizações.

“Somos pela rejeição 

INFORMATIZAÇÃO |  Desde ontem, ferramenta já está implantada em todas as unidades de Mato Grosso 

integral de qualquer um dos 
projetos de lei que visem 
conceder isenção, redução 
ou suspensão dos tributos 
do Simples Nacional neste 
período de calamidade pú-
blica decorrente da pande-
mia da covid-19, uma vez 
que sua eventual aprovação 
produziria efeitos catastró-
ficos às finanças estaduais 
e municipais, significando 
insofismavelmente a falên-
cia financeira de diversos 
Estados e Municípios”, afir-
mam no ofício.
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SEM PARAQUAT

Agrônomos dizem que outros
produtos garantirão safra

PETROBRAS ANUNCIA

Gasolina sobe 4% nas refinarias

Sanções e multas podem ser aplicadas

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) confirmou a proibição 
da venda e da utilização do 
herbicida paraquat (Gramo-
xone, Helmoxone, Flack). As 
empresas titulares do regis-
tro de produtos à base de 
paraquat, deverão recolher 
os estoques dos estabele-
cimentos comerciais e em 
posse dos agricultores em 
até 30 dias.

De acordo com a Lei 
dos Agrotóxicos, quem pro-
duzir, comercializar, trans-
portar ou aplicar agroquí-
micos não autorizados pode 
sofrer sanções da legislação, 
com penas de reclusão de 
2 a 4 anos, além de multa. 
Outras sanções podem ser 
aplicadas como a destruição 
dos vegetais que receberam 

DA REPORTAGEM

O preço do litro da 
gasolina vendida nas re-
finarias às empresas dis-
tribuidoras foi reajusta-
do em 4% pela Petrobras. 
O novo valor vale desde 
esta quarta (23). O diesel 
não sofreu reajuste.

Segundo o último le-
vantamento semanal dis-
ponibilizado pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), entre os 
dias 16 e 22 de agosto, o 

Foto: Divulgação

Primeira estimativa de área plantada é superior à passada

PLANTIO

Primavera começa com
transição entre estações 
seca e chuvosa
DA REPORTAGEM

A Primavera no He-
misfério Sul iniciou na ter-
ça (22) e termina no dia 21 
de dezembro. Climatologi-
camente, é um período de 
transição entre as estações 
seca e chuvosa no setor cen-
tral do Brasil, e marca o iní-
cio da convergência de umi-
dade oriunda da Amazônia, 
que define a qualidade do 
período chuvoso sobre as 
Regiões Centro-Oeste, Su-
deste e parte centro-sul da 
Região Norte.

De acordo com o Ins-
tituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet), durante a 
estação, os volumes acu-
mulados de precipitação no 
norte da região Nordeste 
costumam ser inferiores a 
100 mm, principalmente 
no norte do Piauí e noroeste 
do Ceará. As temperaturas 
são mais elevadas em gran-
de parte da Região Norte, 
interior do Nordeste e em 
alguns pontos da parte cen-
tral do Brasil. Os primei-
ros episódios da Zona de 
Convergência do Atlântico 
Sul (ZCAS) podem ocorrer 
durante a primavera, com 
chuvas no Sudeste, Centro-
-Oeste, Acre e Rondônia. Já 

na Região Sul, podem ocor-
rer episódios de Complexos 
Convectivos de Mesoescala 
(CCM), que estão associa-
dos a chuvas fortes, rajadas 
de vento, descargas atmos-
féricas e eventual granizo. 
Com o gradativo aumento 
das chuvas em grande parte 
do país nesta época do ano, 
tem-se o início do plantio 
das principais culturas de 
verão.

A previsão do Inmet 
para o Centro-Oeste apon-
ta para uma irregularidade 
das chuvas para o próximo 
trimestre, onde devem per-
manecer acima da média 
sobre a parte central e nor-
te de Mato Grosso, norte 
de Goiás e centro do Mato 
Grosso do Sul, principal-
mente no mês de novem-
bro. Nas demais áreas, as 
chuvas devem permanecer 
próximas a média ou ligei-
ramente abaixo. Já para as 
temperaturas, as previsões 
indicam que as mesmas de-
vem ultrapassar a média ao 
longo da estação, com exce-
ção do Mato Grosso do Sul 
e sudoeste do Mato Grosso, 
onde as temperaturas pode-
rão ser ligeiramente abaixo 
de seus valores climatológi-
cos.

AGRONEGÓCIO 

Pecuária está em processo de adaptação

A cada 11 minutos, um produtor
de leite se retira da atividade
DA REPORTAGEM

A triste verdade para a 
cadeia do leite é que a cada 11 
minutos um produtor de lei-
te deixa de exercer a ativida-
de. Mas os fatores são varia-
dos. Segundo o economista, 
mestre e doutor em econo-
mia aplicada Paulo Martins, 
chefe-geral da Embrapa 
Gado de Leite, os pecuaristas 
estão deixando a atividade 
por falta de investimento em 
tecnologia e problemas na 
sucessão familiar.

A grande questão em 
todo esse processo, e isso 
precisa ser debatido ainda 
mais, é que a pecuária está 
passando por transforma-
ções, algumas silenciosas 
e radicais. Entretanto, não 
se alarmem e achem que a 
atividade está fadada ao de-
clínio e extinção. Existe um 
percentual de novos produ-
tores que estão entrando na 
atividade, mas eles têm uma 
percepção mais empresarial 
do que é a produção de leite.

Se olhar para as pro-
priedades que têm uma vi-
são direcionada para o lado 
“empresarial”, e não apenas 
das propriedades de cinco 
mil litros, essas têm sua pro-
dução embasada no bem-
-estar animal, nutrição de 
precisão, utilização de genô-
mica para o melhoramento 
e, principalmente, a utiliza-
ção de tecnologias.

“Venho abordando a 
grande importância de se 
utilizar uma gestão eficiente, 
independente do volume de 
leite produzido, para poder 
obter lucro com a atividade. 
A grande diferença entre um 

produtor bem sucedido e o 
mal sucedido é a gestão do 
negócio”, destacou Martins.
Os produtores que deixam a 
tecnologia para fora da por-
teira já estão sendo penali-
zados pelo mercado, isso já 
é uma realidade posta. “No 
leite, a cada dez anos, quan-
do a gente compara o Censo 
(Agropecuário), nós estamos 
deixando 25% dos produto-
res fora (da atividade). Um 
a cada onze minutos. Então 
durante a nossa entrevista 
aqui, nós vamos perder dois 
produtores”, lamentou.

“Uma parte é porque 
tem problema de sucessão 
familiar, que acontece de 
maneira geral. […] Tem uma 
outra parte, aí uma parte 
grande, que é questão de não 
acompanhar a tecnologia”, 
esclareceu. Em uma entre-
vista concedida pelo Geren-
te Técnico de Gado de Leite 
Sudeste da DSM, Marcelo 
Grossi, quando questionado 
sobre a diferença dos níveis 
tecnológicos e de produção 
do setor, e se aconteceria um 
nivelamento, ele pondera 
que sim, e que seria nivela-
do por cima. “Os custos fi-
xos sobem em uma taxa três 
vezes superior ao preço de 
leite e cada vez mais peque-
nos produtores ou produto-
res de baixa tecnologia irão 
evoluir para confinamento 
e para produções cada vez 
superiores, usando cada vez 
mais insumos. Haverá pe-
quenos nichos verticalizados 
(leite orgânico e derivados 
ou mesmo leite A etc) mas o 
grosso será nivelado. Nossa 
taxa de perdas de produtores 
desde 2006 é de mais de 35 

PREOCUPANTE | Pecuaristas deixam atividade por falta de investimento em tecnologia e problemas na sucessão familiar
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preço médio da gasolina 
comum no país era, na 
semana pesquisada, de 
R$ 4,268. O diesel S-500, 
de R$ 3,374. O etanol, de 
R$ 2,782. E o gás de co-
zinha, de R$ 70,05, para 
o botijão de 13 kg. A ANP 
está reformulando o sis-
tema de coleta de preços, 
que deverá ser atualizado 
em breve, incluindo até 6 
mil postos de combustí-
veis em todo o país.

Além da alta do dó-
lar, o preço do petróleo 
reflete o mercado inter-

a aplicação indevida e até 
interdição da propriedade.

Segundo a Associação 
dos Engenheiros Agrôno-
mos de Água Boa, a proibi-
ção do paraquat não afeta 
os preparativos da próxima 
safra de grãos. O produto 
era utilizado basicamente 
na dessecação da soja em 
pré-colheita. O objetivo da 
dessecação era acelerar o ci-
clo da soja para que a matu-
ração ocorresse de maneira 
uniforme.

Segundo os agrôno-
mos, existem outros produ-
tos que podem preencher 
a lacuna deixada pelo pro-
duto. Para isso, o produtor 
precisa consultar seu agrô-
nomo. Para a próxima safra, 
os produtores estão bem 
alinhados, com correção de 
solo praticamente concluí-
da.

nacional do produto, o 
que influencia o valor 
praticado no país. Os 
preços são referentes ao 
valor vendido para as dis-
tribuidoras a partir das 
refinarias. O valor final 
ao motorista dependerá 
do mercado, já que cada 
posto tem sua própria 
política de preços, sobre 
os quais incidem impos-
tos, custos operacionais e 
de mão de obra.

“Nossa política de 
preços para a gasolina e 
o diesel vendidos às dis-

tribuidoras tem como 
base o preço de paridade 
de importação, formado 
pelas cotações interna-
cionais destes produtos 
mais os custos que im-
portadores teriam, como 
transporte e taxas portu-
árias, por exemplo.  A pa-
ridade é necessária por-
que o mercado brasileiro 
de combustíveis é aber-
to à livre concorrência, 
dando às distribuidoras 
a alternativa de importar 
os produtos”, explica, em 
nota, a estatal.

mil fazendas ao ano e ainda 
assim nossa produção fiscali-
zada sobe acima dos 3% a.a.”, 
ressalta Marcelo. Em resu-

As máquinas já foram 
revisadas, e 80% dos adubos 
já entregues nas proprieda-
des rurais. As sementes da 
soja já estão chegando e os 

manejos necessários serão 
iniciados a partir do começo 
das chuvas, com controle de 
ervas daninhas em monito-
ramento.

mo, a pecuária está passan-
do por uma revolução. Fe-
lizmente, ela chegou e deve 
ser cada vez mais severa para 

quem não se atualizar dentro 
das suas exigências. Chegou 
a hora de mudar, pensar em 
produtividade/lucrativida-

de, pensar em planejamento, 
pensar em gestão e, princi-
palmente, pensar em negó-
cio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RETIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

 EDITAL COMPLEMENTAR

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO NO MUNICI-
PIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITI-
VO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊN-
CIA EM ANEXO” O Edital Complementar 001/2020 está disponível através do 
site http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao_peixotodea-
zevedo@hotmail.com ou pessoalmente no endereço e telefone anteriormente 
citado. Fica alterada a data da sessão pública; dia 08/10/2020 as 13:30 do 
Paço Municipal, alteram-se as planilhas orçamentarias e valor desta TOMADA 
DE PREÇO.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 054/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa SOMOV S/A (CNPJ 
04.925.387/0009-03), com o valor total de R$ 570.000,00 (QUINHENTOS E 
SETENTA MIL REAIS). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital 
em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão.

Peixoto de Azevedo-MT, 23 de setembro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

Tipo: Menor Preço Por Item Processo Licitatório Nº 044/2020 A Prefeitura Mu-
nicipal 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 08/10/2020, Às 08h00, Para A 
“Contratação De Empresa Especializada Para Aquisição De Veiculo Tipo Ca-
minhão 0 Km Equipado Com Coletor Compactador De Lixo, Em Atendimento 
Da Secretaria Municipal De Transportes E Obras Públicas – Setop”, 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,23 De Setembro De 2020. Luciana Da Silva 
Betarelo 

Pregoeira Oficial
Antônio Mafini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 009/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TOR-
NA PÚBLICO, que sagrou-se vencedor nos Itens: 04 e 05 Sr. Valdemar Julio 
Bianchin; nos itens: 06 e 07 SR. Sergio Rocha Alvarenga. Juina-MT, 22 de 
setembro de 2020. Marcio Antonio da Silva – Presidente  da CPL- Poder Exe-
cutivo – Juína/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 010/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através Presidente, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedor no item 02, Sr. Alessandro Cesar Pruden-
te Domingues, no valor total de R$ 64.995,00 (Sessenta e quatro mil, nove-
centos e noventa e cinco reais). Juina-MT, 23 de setembro de 2020. Marcio 
Antonio da Silva – Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A - CNPJ nº 27.877.435/0001-75 - NIRE 
nº 51300014963. 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. DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2019. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO DE 01/01/2019 À 31/12/2019. Receita líquida dos serviços pres-
tados R$ 0,00. Lucro bruto R$ 0,00. Despesas operacionais (R$ 3.690,54). 
Resultado operacional (R$ 3.690,54). Outras receitas operacionais: Receita 
de equivalência patrimonial R$ 2.584.154,25. Receitas não operacionais R$ 
382.589,16 Resultado operacional R$ 2.963.052,87. Resultado antes do IR e 
CSL R$ 2.963.052,87. Lucro líquido do exercício R$ 2.963.052,87. DEMONS-
TRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2019 À 31/12/2019. ATIVIDA-
DES OPERACIONAIS: Resultado do período R$ 2.963.105,54. Ajustes para 
conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacio-
nais R$ 0,00. Depreciação e amortização R$ 0,00. Perda cambial R$ 0,00. 
Renda de investimentos R$ 0,00. Despesas de juros R$ 0,00. Lucro operacio-
nal bruto antes das mudanças no capital de giro R$ 2.963.105,54. Variações 
nos ativos e passivos: R$ 0,00. (Aumento) Redução em contas a receber e ou-
tros R$ 0,00. (Aumento) Redução nos estoques R$ 0,00. Aumento (Redução) 
em fornecedores R$ 0,00. Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões 
R$ 0,00. Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social R$ 
0,00. Caixa proveniente das operações R$ 2.963.105,54. Juros pagos R$ 
0,00. Impostos de Renda e Contribuição Social pagos R$ 0,00. Fluxo de caixa 
antes dos itens extraordinários R$ 2.963.105,54. Recebimento de indeniza-
ção de seguro R$ 0,00. Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 
R$ 2.963.105,54. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Compras de imobiliza-
do (R$ 221.096,00). Aquisição de ações/cotas (R$ 10.000,00). Recebimen-
tos por vendas e ativos permanentes R$ 0,00. Equivalências patrimonial (R$ 
2.584.154,25). Juros recebidos de empréstimos R$ 0,00. Caixa líquido usado 
nas atividades de investimentos (R$ 2.815.250,25). ATIVIDADES DE FINAN-
CIAMENTO: Integralização de capital R$ 221.096,00. Pagamentos de lucros 
e dividendos R$ (R$ 126.00,00). Empréstimos concedidos (R$ 44.490,26). 
Empréstimos tomados R$ 0,00. Pagamentos de empréstimos/debêntures R$ 
0,00. Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento R$ 50.605,74. 
Aumento nas Disponibilidades R$ 198.461,03. Disponibilidades no início do 
período R$ 81.826,09. Disponibilidade no final do período R$ 280.287,12. Si-
nop/MT, 21 de setembro de 2020. DILCEU ANTONIO DAL BOSCO - Diretor 
Presidente.

DILCEU DAL BOSCO PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 27.877.442/0001-
77- NIRE nº 51300014971. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos senhores acionistas, na sede social, o relatório da Administração e có-
pia das demonstrações financeiras a que se refere a Lei nº 6.404/1976, art. 
133, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2019. DEMONSTRAÇÃO 
DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 À 31/12/2019. Receita lí-
quida dos serviços prestados R$ 0,00. Lucro bruto R$ 0,00. Despesas opera-
cionais (R$ 7.205,00). Resultado Operacional (R$ 7.205,00). Outras receitas 
operacionais: Receita de equivalência patrimonial R$ 12.896.515,00. Receitas 
não operacionais R$ 32.947,11. Resultado operacional R$ 12.922.257,11. 
Despesas não operacionais (R$ 100,00). Resultados antes do IR e CSL R$ 
12.922.157,11. Lucro líquido do exercício R$ 12.922.157,11. DEMONSTRA-
ÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2019 À 31/12/2019. ATIVIDADES 
OPERACIONAIS: Resultado do período R$ 12.922.157,11. Ajustes para con-
ciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais 
R$ 0,00. Depreciação e amortização R$ 0,00. Perda cambial R$ 0,00. Renda 
de investimentos R$ 0,00. Despesas de juros R$ 0,00. Lucro operacional bru-
to antes das mudanças no capital de giro R$ 12.922.157,11. Variações nos 
ativos e passivos R$ 0,00. (Aumento) Redução em contas a receber e outros 
R$ 0,00. (Aumento) Redução nos estoques R$ 0,00. Aumento (Redução) em 
fornecedores R$ 0,00. Aumento (Redução) dividendos a distribuir R$ 0,00. 
Aumento (Redução) do Imposto de Renda e Contribuição Social R$ 0,00. 
Caixa proveniente das operações R$ 12.922.157,11. Juros pagos R$ 0,00. 
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos R$ 0,00. Fluxo de caixa an-
tes dos itens extraordinários R$ 12.922.157,11. Recebimento de indenização 
de seguro R$ 0,00. Caixa líquido proveniente das atividades operacionais R$ 
12.922.157,11. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Compras de imobilizado 
R$ 0,00. Aquisição de ações/cotas (R$ 390.874,19). Equivalências patrimo-
nial (R$ 12.896.515,00). Recebimentos por vendas de ativos permanentes 
R$ 0,00. Juros recebidos de empréstimos R$ 0,00. Caixa líquido usado nas 
atividades de investimentos (R$ 13.287.389,19). ATIVIDADES DE FINANCIA-
MENTO: Integralização de capital R$ 378.862,86. Pagamentos de lucros e 
dividendos (R$ 27.000,00). Empréstimos tomados R$ 0,00. Empréstimos con-
cedidos (R$ 4.050,00). Pagamento de empréstimos/debêntures R$ 0,00. Cai-
xa líquido gerado pelas atividades de financiamento R$ 347.812,86. Redução 
nas Disponibilidades (R$ 17.419,22). Disponibilidades no início do período R$ 
37.246,00. Disponibilidades no final do período R$ 19.826,78. Sinop/MT, 21 
de setembro de 2020. DILCEU ANTONIO DAL BOSCO - Diretor Presidente.

 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800704500  273569651
279037600003400  915518701
279059100   088257600001
279002701515000  051055571
279582800   073023760001
279002701677000  006927959
279002800113900  938061831
279002800605900  039130991
279641900   471103689001

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:

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, CNPJ nº 
03.238.631/0001-31, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, Mineração e Turismo, 
a Licença Prévia e de Instalação referente a PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
SINALIZAÇÃO DOS BAIRROS AEROPORTO, NOVA ES-
PERANÇA E JERUSALÉM, localizadas no município de 
Peixoto de Azevedo - MT.

A Empresa VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO-
VEIS LTDA, CNPJ: 36.927.818/0001-00 localizada na Rua 
Das Samambaias, Nº 2735, Setor Ind. Sul no município de 
Sinop/MT torna público que requereu junto à Prefeitura Mu-
nicipal de Sinop/MT a Renovação da Licença de Operação 
– LO com alteração de Razão Social. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA, CNPJ 
14.410.510/0001-41, torna público que requereu a SECRE-
TARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para serviços 
de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante 
exceto ressonância, Serviços de diagnóstico por imagem 
com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, Serviços 
de tomografia, Serviços de ressonância magnética, na Ave-
nida dos Flamboyants, 2127 – Jardim Paraíso, Sinop/MT.

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0014-70, localizada na 
Rua Colonizador Enio Pipino, 3751, sala 01, bairro Setor 
Industrial Norte, município de Sinop (MT), torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a Renovação da 
Licença de Operação - RLO, para a atividade de “Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo”. Responsável Técnico: ENG. SANITA-
RISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com

O SR. HILÁRIO RENATO PICCINI, CPF Nº 224.818.269-49, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA - MT), o Pedido de 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para o licenciamento ambiental de “Extra-
ção de Cascalho”  sob o Regime de Registro de Licença em 
uma área de 7,15 has, com Ponto de Amarração (P.A), nas 
Coordenadas Geográficas, SIRGAS 2000, Latitude S: - 11° 
24’ 42”272 e Longitude W: -55° 50’ 01”066,  localizada na 
Estrada Cruzeiro do Sul (MT-329), km 25, Fazenda Cruzeiro 
do Sul, Município de Tabaporã – MT.  
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 23 de setembro de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 065/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material para pavimentação e recapeamento (cimento asfáltico de 
petróleo-CAP), para conclusão da 2ª etapa da pavimentação, da pista de 
pouso e decolagem, bem como a pista de taxiamento do Aeroporto com 
camada de CBUQ, totalizando 52.000 m²,  teve como vencedora a 
empresa: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES, com valor total de R$ 
1.436.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

 

___________________________________________________________________________ 
Av. Hermínio Ometto, n° 101, ZE-022-Fone/Fax: (66)3595-3100-Cep:78.525-000-Matupá/MT 
Site: www.matupa.mt.gov.br E-mail: prefeitura@matupa.mt.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 03/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO 
GERAL PARA ATENDER NA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DA ÁREA RURAL E 
CLINICO GERAL PRESCRITOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT Empresa O. J. ALMEIDA EIRELI CNPJ 36.020.839/0001-39 para o Item 03 
– Medico Clinico Geral para o Hospital Municipal. Matupá – MT, 23 de setembro de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

 
 

 

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

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
031/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel S-10) e Agente Redutor – Arla 
32, para a frota municipal de Ipiranga do Norte”, a seguinte Empresa: 
KIRST TRR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
05.198.812/0001-07, localizada Avenida Cuiabá, 70-N, Área Industrial, 
na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78.455-000, vencedora dos 
itens n.° 001 e 002 com o valor global de R$ 1.348.000,00 (Um Milhão, 
Trezentos e Quarenta e Oito Mil Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 23 de Setembro de 2020.

Pregoeira Municipal
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020

Ipiranga do Norte-MT, 23 de Setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da sua Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria Municipal n.º 230, de 22 de Junho de 
2020, torna público para conhecimento dos interessados nos termos do 
art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, que realizou alterações no Edital da Licitação 
na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica de N.º 009/2020, Tipo 
Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal nº. 10.520, de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei 
Federal nº. 123/2006 e Decreto Federal 10.024/2019, Licitação destinada 
ao “Registro de Preços para futura e Eventual Aquisição de Containers 
para Atender as Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, 
conforme especificações constantes no Edital. Tendo em vista que as 
alterações afetam a formulação das propostas por parte dos licitantes, a 
data de sessão pública do Certame fica reagendada, tendo como: Data 
Início para cadastro de proposta: a partir das 11:00h do dia 24/09/2020, a 
abertura de propostas será realizada dia 08/10/2020, às 08:30horas, a 
sessão de disputa, 08/10/2020, às 10:00 horas, horário de Brasília – DF, 
local: www.bll.org.br. O edital retificado poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, aba: LICITAÇÕES e ainda poderá ser 
obtido através do e-mail: licitação@ipirangadonorte.mt.gov .br. Mais 
informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.º 387, Centro, de Segunda à sexta-feira 07h00min às 
13h00min, exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-1566/1538.

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 22/09/2020 do Diário Oficial De Conta (TCE), página 07; a publicação do 
21/09/2020 do Jornal Dos Municípios (AMM), página 15; e a publicação do dia 19/09/2020 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05 quanto ao 29º AVISO 
CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA 008-2020. 

ONDE SE LER: “FORA JULGADA APTA”. 
LEIA-SE: “FORA JULGADA INAPTA”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de setembro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do - CISVP

 

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços contínuos 
limpeza, higienização, manutenção e conservação da Escola Nova do 
Bairro Jardim II (Ensino Fundamental). Tipo: Menor preço por lote – Data 
de abertura: 06 de outubro 2020. Horário: 14:00 horas - Local: Av. Mutum, 
nº 1.250 N, Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado 
n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo e-mail 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br> ou telefone **65-3308.5400- 
Horário de atendimento: Das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00mins. Nova Mutum – MT, 22 de setembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Presidente da CPL

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2020
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 030/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 23 de setembro de 2020.
MARCELO RODRIGO BRAGATTI

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para execução de estacionamentos na 
rua interna ao Paço Municipal, Avenida das Arapongas e dos Beija Flores 
(Bairro Centro), conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de 
Abertura: 09 de outubro de 2020. Horário: 14h00min. Tipo: Menor preço 
( g l o b a l ) .  E d i t a l  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.

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020

AVISO DE CREDENCIAMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 018/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE 
AGUAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO LEONEL 
BEDIN I, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na 
cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, que realizará o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS FUNERÁRIAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUXÍLIO FUNERAL E SERVIÇO DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL 
EM VEÍCULO FUNERÁRIO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 8.742/93 (LEI 
ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REGULAMENTADA ATRAVÉS 
DA LEI MUNICIPAL Nº 2.045/2011, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 
2.718/2017 E LEI MUNICIPAL 3.055/2020, PARA ATENDIMENTO ÀS 
FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT E SEUS 
DISTRITOS, O credenciamento ocorrerá no período de das 07:00 horas 
do dia 25 de setembro de 2020 até as 13:00 horas do dia 05 de outubro de 
2020, devendo os interessados, neste período, apresentarem os 
documentos necessários e a proposta de adesão. O horário de 
atendimento será das 7:00 às 13:00 horas, no departamento de licitação 
da Prefeitura de Sorriso – MT, através do endereço Av. Porto Alegre, n.º 
2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”, ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Marisete M. Barbieri

Marisete M. Barbieri

Presidente da C.P.L

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 018/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE 
RUAS E AVENIDAS DO LOTEAMENTO LEONEL BEDIN I, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

INEXIGIBILIDADE N° 011/2020

(ESTADO DE MATO GROSSO) - SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO ESP. E LAZER- SEDUC, com CNPJ n° 03.507.415/0008- 
10, torna público que requereu junto a SAMA-SORRISO/MT, 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA 
ESCOLA ESTADUAL PORTAL KAIABI, localizado  Lote Urbano nº 01 
QUADRA 17 – LOTEAMENTO PORTAL KAIABI, do Município de 
Sorriso - MT , não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
(ESTADO DE MATO GROSSO) - SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO ESP. E LAZER- SEDUC, com CNPJ n° 03.507.415/0008- 
10, torna público que requereu junto a SAMA-SORRISO/MT, a 
RENOVAÇÃO DAS  LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA 
ESCOLA ESTADUAL MARIO RAITER, localizado Equipamento 
Comunitário 05 - LOTEAMENTO MARIO RAITER, do Município de 
Sorriso - MT , não foi determinado EIA-RIMA.
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CBF já adiou 8 partidas
por casos de Covid-19
DA REPORTAGEM

A CBF recebeu pedido 
de adiamento do Palmeiras 
x Flamengo. O time carioca 
soma sete casos positivos de 
Covid-19 no elenco dias an-
tes do confronto de domin-
go contra os paulistas. Nessa 
terça-feira, o Rubro-Negro 
venceu por 2 a 1 o Barcelona, 
em Guayaquil.

O Palmeiras já se posi-
cionou contra a remarcação 
do jogo. Em nota, o clube 
paulista disse que “o proto-
colo adotado para a compe-
tição contempla situações 
desse tipo. Não há, portanto, 
razão para que o jogo não 
aconteça”.

O protocolo da CBF 
prevê novos exames antes de 
cada partida nos jogadores 
relacionados pelos clubes. 
Ou seja, o Flamengo, caso 
não consiga o adiamento, 
deve indicar seus 23 atletas 
a serem testados para levar 
para São Paulo.

Foram oito partidas 
adiadas pela CBF desde a re-
tomada das competições, no 
início de agosto. No último 
fim de semana, a CBF deci-
diu pelo adiamento de uma 
partida - Guarany (CE) x Sal-
gueiro (PE), com 12 de 24 do 

time cearense com Covid-19 
- e outra foi realizada com 
apenas 13 jogadores dispo-
níveis num dos times. Foi o 
caso de Villa Nova (MG) 3 x 1 
Palmas (TO).

O time do Tocantins 
teve oito jogadores que de-
ram positivo com Covid-19, 
pediu adiamento da parti-
da, mas foi indeferido no 
STJD. O time tem 31 atletas 
inscritos e ainda tinha 17 no 
elenco, fora os oitos com 
Covid-19. O Palmas, porém, 
lembrou que, por força do 
regulamento, só poderia re-
lacionar 5 amadores. Resul-
tado: levou ao banco apenas 
dois jogadores (sem goleiro).

Na Série A, somente na 
primeira rodada, no con-
fronto Goiás x São Paulo, 
houve adiamento. Os goia-
nos tiveram 10 casos confir-
mados de Covid-19 e a par-
tida terminou adiada com o 
time são-paulino já em cam-
po.

Na mesma data da par-
tida adiada pela Série A, o 
duelo Treze (PB) e Impera-
triz (MA), pela Série C, foi 
adiado. No comunicado da 
CBF, eram 12 infectados en-
tre os 19 inscritos do time 
maranhense. Cinco dias de-
pois, o confronto Impera-

Foto: RepRodução

Banco à direita, do Palmas, com apenas dois atletas no estádio do Villa Nova

VOLTA DO FUTEBOL | Série A teve adiamento na primeira rodada, na B, foram quatro partidas, na C, duas, e na D mais uma

triz x Jacuipense também foi 
suspenso, na antevéspera da 
partida (marcada anterior-
mente para o dia 15 de agos-
to). A CBF comunicou que 
eram 14 dos 19 inscritos com 
teste positivo para Covid-19.

Na Série B, o CSA-AL e 
o Sampaio Corrêa-MA tive-
ram dois jogos adiados cada. 
Os alagoanos tinham 18 dos 

31 inscritos positivos na par-
tida do dia 12 de agosto, que 
seria contra a Chapecoense. 
E 20 dos 31 inscritos com 
Covid-19 no jogo seguinte 
(diante do Cuiabá).

Antes, na primeira 
rodada da Série B, o CSA 
venceu o Guarani, mesmo 
depois de ter nove jogado-
res com exame positivo de 

Covid-19. O Sampaio Cor-
rêa adiou suas partidas de 19 
(contra o Figueirense) e 23 
de agosto (Brasil de Pelotas-
-RS), quando tinha 9 de 26 
inscritos positivos e 14 de 27 
inscritos positivos, respecti-
vamente, de acordo com in-
formações de comunicados 
da CBF.

O último adiamento 

saiu nesse domingo, dia 20 
de setembro, quando foi sus-
penso o confronto Guarany 
de Sobral x Salgueiro, pela 
Série D. O time de Sobral 
tinha 12 jogadores positivos 
em elenco de 24 atletas ins-
critos. A CBF informou ain-
da que dos 12 restantes, ape-
nas nove tinham condições 
de jogo.

MATO-GROSSENSE

Presidente garante presença
do Luverdense nas quartas

Presidente garante participação no Estadual

DA REPORTAGEM

O presidente do Luver-
dense, Guilherme Lawisch, 
confirmou que a equipe 
participará das quartas de 
final do Campeonato Ma-
to-grossense. O time tem, 
ao menos, dois jogos dian-
te do Cuiabá, sendo um em 
casa e outro fora, previstos 
para os dias 15 e 22 de no-
vembro, respectivamente.

“Ainda não sabemos 
qual vai ser a real situação, 
mas vamos jogar, até por-
que tem a disputa de vagas 
da Copa do Brasil, que gera 
recursos, tem uma grande 
importância para o futebol 
e queremos estar presen-
tes”, destacou.

Ainda de acordo com 
o dirigente, a diretoria se 
reunirá na próxima sema-
na para começar a traçar 
a montagem do novo gru-

po, já que a maioria dos 
jogadores teve o contrato 
reincidido em decorrên-
cia da pandemia e proble-
mas financeiros do clube. 
“Já temos uma conversa 
marcada e vamos começar 
alinhar o que faremos na 
sequência do campeonato, 
como vai ser nossa realida-
de, o que vamos buscar e 
também iniciar a prepara-
ção para 2021”, pontuou.

Guilherme ainda afir-
mou que, diariamente, re-
cebe ligações de interessa-
dos em defender as cores 
do clube. “Acredito que se 
resolvermos montar um 
grupo, conseguimos algo 
bom, nos padrões que po-
demos, temos que enten-
der que estamos fora do 
cenário brasileiro, mas 
queremos voltar a ser gran-
des como fomos”, comple-
tou.

SANTOS

Soteldo busca primeiro
gol na Libertadores

Soteldo acerta a trave em Santos x Olimpia

DA REPORTAGEM

O atacante Soteldo, eleito 
melhor em campo no empa-
te em 0 a 0 do Santos com o 
Olimpia, ainda não fez gols 
na Libertadores deste ano. 
Contra os paraguaios, che-
gou muito perto de balançar 
as redes pela primeira vez, 
mas acertou a trave. Agora, 
o camisa 10 não quer nem 
pensar em errar o alvo nova-
mente.

Nesta quinta-feira (24), 
Soteldo terá mais chances 
de marcar pela primeira vez 
na Libertadores de 2020. O 
Santos encara o Delfin, às 
22h, no Equador, pela quar-
ta rodada da fase de grupos, 
com o camisa 10 na equipe 
titular.

“Infelizmente, contra o 
Olimpia a bola acabou ba-
tendo na trave e não quis 
entrar. Jogo em busca do gol 
não apenas na Libertado-
res, toda vez que entro em 
campo quero marcar. Quero 
poder contribuir e contra o 
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Delfin não vai ser diferente. 
Mas o mais importante sa-
bemos que são os três pon-
tos fora de casa, indepen-
dentemente de quem fizer 
gol”, disse Soteldo, via asses-
soria de imprensa. O Delfin 
é o último colocado do gru-
po G, com apenas um ponto. 

Foto: dIvulgação

XÔ, FANTASMA!

Flu tenta voltar a
eliminar times da 
Série A após 5 anos
DA REPORTAGEM

Campeão da Copa do 
Brasil em 2007, o Flumi-
nense segue em busca do 
bicampeonato em 2020. 
Mas para isso, o Tricolor 
vai precisar encerrar um je-
jum que já dura cinco anos: 
eliminar um time da Série 
A no torneio mata-mata. A 
última vez que conseguiu 
foi em 2015, quando su-
perou o Grêmio em Porto 
Alegre nas quartas de final 
com um gol de Fred.

Nesta quinta (24), con-
tra o Atlético-GO também 
fora de casa, às 19h no Es-
tádio Olímpico de Goiânia, 
o Fluminense tem a van-
tagem do empate após ter 
vencido por 1 a 0 no Ma-
racanã. E o “amuleto” Fred, 
após se curar do Covid-19, 
deve estar presente de novo 
para tentar ajudar em mais 
uma classificação, desta vez 
para as oitavas de final.

Em 2015, o Tricolor tra-
vou dois duelos cascudos 
contra o Grêmio nas quar-
tas de final. Empate por 0 
a 0 no Rio e por 1 a 1 em 
Porto Alegre. Como ainda 
tinha a regra do gol quali-
ficado, o que Fred fez valeu 
a classificação. Na semifinal, 
acabou perdendo do Pal-
meiras nos pênaltis.

Em 2016, nas oitavas de 

Flu venceu jogo de ida por 1 a 0 no Rio 
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final, enfrentou o Corin-
thians e acabou eliminado 
após empatar em 1 a 1 no 
Rio e perder por 1 a 0 em 
São Paulo, em jogo com 
muita reclamação sobre a 
arbitragem. O Tricolor teve 
três gols anulados e se quei-
xou de dois pênaltis não 
marcados.

Em 2017, nas oitavas de 
final, reencontrou o Grê-
mio e levou a pior na re-
vanche, mesmo decidindo 
em casa: foram duas derro-
tas, uma por 3 a 1 em Porto 
Alegre e outra por 2 a 0 no 
Rio.

Em 2018, sequer enfren-
tou um time da Série A na 
Copa do Brasil, sendo eli-
minado precocemente por 
um da Série B. Na terceira 
fase não passou pelo Avaí, 
que estava na Segundona. 
Acabou perdendo os dois 
jogos, por 2 a 1 no Rio e 1 a 
0 em Florianópolis.

Em 2019, nas oitavas de 
final, voltou a enfrentar um 
time da Série A, mas não 
passou pelo Cruzeiro. Fo-
ram dois empates, 1 a 1 no 
Rio e 2 a 2 em Belo Hori-
zonte, em jogo com um 
golaço de bicicleta de João 
Pedro. Na regra antiga, te-
ria se classificado pelos gols 
fora de casa, mas na nova 
foi para os pênaltis. E lá, 
acabou eliminado.

O Peixe é o líder, com sete. 
Soteldo não quer que o time 
comandado pelo técnico 
Cuca pense muito na equipe 
equatoriana.

“Sabemos da dificuldade 
que encontraremos, a Liber-
tadores é uma competição 
muito complicada e o Delfín 

tem uma boa equipe, mas 
representamos o Santos e 
precisamos focar sempre na 
vitória. Não podemos pen-
sar nos nossos adversários, 
precisamos fazer a nossa 
parte e fazer por merecer a 
classificação sem depender 
de ninguém”, completou.



SORRISO

Aberta licitação
para pavimentação
da Estrada Morocó
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) abriu processo lici-
tatório para contratação de 
empresa de engenharia para 
a pavimentação de 34,4 km 
da MT-485, conhecida como 
Estrada do Morocó, locali-
zada na divisa entre Sorriso 
e Santa Rita do Trivelato. A 
pavimentação será executada 
no trecho do KM 17,90 até o 
KM 52,36 na rodovia MT-485, 
e será fundamental para toda 
a região de Sorriso, princi-
palmente à comunidade do 
Mocoró, pois vai alterar to-
talmente a logística do trans-
porte dessa região que é alta-
mente produtiva em grãos. O 
valor de referência da licita-
ção é de R$ 24,6 milhões e a 

obra é resultado da coopera-
ção entre o Governo do Esta-
do e a prefeitura de Sorriso. 
Por meio da cooperação fir-
mada, a Sinfra fica responsá-
vel por realizar a licitação da 
obra, excluindo alguns ser-
viços que serão executados 
diretamente pela prefeitu-
ra.  Não haverá transferência 
de recursos financeiros. De 
acordo com o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Olivei-
ra, esse asfaltamento da Es-
trada do Morocó foi uma das 
primeiras solicitações feitas 
pela Assembleia Legislativa, 
quando da primeira visita 
que ele fez na região de Sor-
riso – e só teve continuidade 
devido ao termo de parceria 
de cooperação firmado com 
o município. 
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou termos de 
cooperação com as prefeitu-
ras de São Félix do Araguaia 
e Canabrava do Norte para a 
pavimentação de 69 km da 
MT-109, e também com as 
prefeituras de Santo Afon-
so e Tangará da Serra para 
o asfaltamento de 37,6 km 
da MT-240. O valor previsto 
do investimento para as duas 
obras é de R$ 98,7 milhões, 
que serão custeados por 
meio dos recursos do Fundo 
Estadual de Transporte e Ha-
bitação (Fethab).

Ao todo serão asfaltados 
106,6 km das rodovias, que 
vão beneficiar as regiões do 
Araguaia e Médio Norte. 
Além desses termos, o Go-
verno do Estado já formali-
zou outras sete cooperações 
com as prefeituras de Porto 
dos Gaúchos, Ipiranga do 
Norte, Itanhangá, Aripua-
nã, Sorriso, São José do Rio 
Claro e Nova Maringá para 
obras de pavimentação.

De acordo com Mendes, 
trabalhar em conjunto com 
os municípios, por meio das 
cooperações, é uma solução 
fundamental para que o Go-

verno consiga avançar com 
mais obras em Mato Grosso, 
a fim de melhorar a logística, 
estimular o fortalecimento 
da atividade econômica das 
regiões e contribuir para o 
desenvolvimento do estado.

“Assinamos dois convê-
nios de duas obras funda-
mentais das Regiões Médio 
Norte e Araguaia, que vão 
contribuir para o desenvol-
vimento dessas cidades e das 
regiões onde estão inseridas. 
Essas obras estão inseridas 
em um modelo que vai tra-
zer economicidade, aumen-
tando a capacidade de inves-
timento. Os contratos que 
nós estamos licitando estão 
com valores muito mais bai-
xos do que aqueles que eram 
licitados em administrações 
anteriores. É dinheiro públi-
co sendo bem aplicado e isso 
rende, dá resultado”, afirmou 
o governador.

Por meio das cooperações 
assinadas, a Sinfra vai reali-
zar a licitação das obras, ex-
cluindo alguns serviços que 
serão executados diretamen-
te pelas prefeituras, dentro 
do limite territorial de cada 
uma. Neste modelo de coo-
peração não há transferência 
de recursos aos municípios 
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Convênio com 4 prefeituras vai
pavimentar 106 km de rodovias
MÉDIO NORTE E ARAGUAIA |  Obras realizadas em parceria com os Municípios; serão investidos R$ 98,7 milhões

FUGINDO DAS QUEIMADAS

Fotógrafo flagra resgate
emocionante de um quati

PIRACEMA

Período de defeso 
será entre outubro
e janeiro

DA REPORTAGEM

Um emocionante vídeo 
produzido pelo fotógrafo 
independente Caio Guatelli 
e publicado em seu perfil 
do Instagram mostra o res-
gate de um quati que fugia 
do fogo no Pantanal mato-
-grossense. O biólogo volun-
tário Sérgio Freitas, mesmo 
sabendo que o animal tinha 
poucas chances de sobrevi-
ver aos ferimentos, tentou 
ajudá-lo até o fim.

O resgate foi realizado 
na última sexta (18). Caio, 
que mora em São Paulo, es-
teve no Pantanal há cerca de 
um mês e meio, quando pas-
sou alguns dias na região do 
Sesc. Na época, era lançada 
a operação de combate aos 
incêndios. Contudo, os focos 
de calor aumentaram e dian-
te da situação, ele decidiu 
voltar. Desta vez, para Porto 
Jofre, na Rodovia MT-060, 
conhecida como Transpan-
taneira.

O fotógrafo fazia regis-
tros da rodovia, quando ficou 
sabendo do foco de incêndio 
perto de uma pousada na re-
gião do km 20. “Eu fui para 
essa pousada. Lá encontrei 
os proprietários bastante 
abatidos com a situação. A 
propriedade estava cercada 

DA REPORTAGEM

Começa neste 1º de 
outubro o período de de-
feso da Piracema em Mato 
Grosso. A proibição à pesca, 
tanto amadora como pro-
fissional, segue até 31 de ja-
neiro de 2021, incluindo os 
rios das Bacias Hidrográfi-
cas do Paraguai, Amazonas 
e Araguaia-Tocantins. Neste 
período é permitida apena 
a pesca de subsistência, de-
sembarcada, que é aquela 
praticada artesanalmente 
por populações ribeirinhas 
ou tradicionais para garantir 
a alimentação familiar, sem 
fins comerciais.

Os dados técnicos sobre 
o monitoramento Reprodu-
tivo dos Peixes de Interesse 
Pesqueiro no estado foram 
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Foto: divulgaçãoAnimalzinho tentava fugir das queimadas no Pantanal 

Começa dia 1º de outubro o período de defeso da Piracema 

Serão asfaltados 34,46 km da MT-485 

apresentados pela douto-
ra em Ciências Biológicas e 
professora da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), Lúcia Aparecida de 
Fatima Mateus. Mato Gros-
so é o único estado a utilizar 
dados científicos para definir 
o período de Defeso da Pira-
cema.

O banco de dados 
abrange informações desde 
2004 e a cada ano vem sen-
do aprimorado, abrangendo 
mais locais e aumentando o 
número de indivíduos anali-
sados, foram mais de 10 mil 
peixes neste estudo. Pela pri-
meira vez, foram observadas 
a distribuição e abundância 
temporal de ovas e larvas de 
peixes na Bacia Alto Para-
guai.

Cada bacia é analisada 

Valor previsto do investimento para as duas obras é de R$ 98,7 milhões 

e as prefeituras ficarão res-
ponsáveis pela execução de 
serviços como terraplana-
gem, recomposição ambien-
tal e sinalização das vias, por 
exemplo. Serviços esses que 
já podem ser iniciados pelos 
municípios, de acordo com 
o secretário Marcelo de Oli-
veira, que destacou que as 
cooperações estão servindo 
de exemplo para outras ci-
dades mato-grossense e para 
o Brasil.

“Hoje nós firmamos a 
parceria e vamos começar 
o processo licitatório. Isso 
não significa que assinamos 
hoje e amanhã temos obras. 
Por isso esperamos, logo que 
tiver condições, já dar a or-
dem de serviço para que as 
empresas iniciem as obras.  
Aqui não tem palanque, não 
tem discurso. Aqui em Mato 
Grosso tem prática. Nós fa-
zemos, executamos e esta-
mos hoje, sem crise, pois 
não fazemos discurso. Nós 
estamos consertando Mato 
Grosso e que sirva de exem-
plo para o Brasil”, disse.

Além do governador, assi-
naram os termos o secretário 
de Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), Marcelo 
de Oliveira, a prefeita Janail-

de focos de incêndios e eles 
dependem do turismo eco-
lógico”, lembra.

Os voluntários viajaram 
até a região com dinheiro 
do próprio bolso para atuar 
voluntariamente no resgate 
de animais. No dia seguinte, 
o fotógrafo e os voluntários 
foram para dentro da flores-
ta combater incêndios sub-
terrâneos em turfa. “Em um 

momento desses que eles es-
tavam buscando focos de in-
cêndio, apareceu mancando 
a uns 30 metros de distância 
esse bichinho”, conta.

O quati estava bastante 
estressado e aparentava es-
tar fugindo há muito tempo 
do fogo. “Quem estava mais 
perto do bichinho era o bi-
ólogo Sérgio Freitas. Ele co-
nhece bastante a região, pois 

também trabalha como guia 
de observação de animais no 
Pantanal. O Sérgio se apro-
ximou, pegou o bichinho 
na mão e saiu correndo pela 
floresta. Foi quando eu fiz o 
vídeo”.  Apesar de todos os 
esforços, o quati não resistiu 
aos ferimentos. “Ele durou 
algumas horas, mas estava 
muito debilitado. Não sobre-
viveu”, lamentou o fotógrafo.

za Taveira Leite (São Félix do 
Araguaia) e os prefeitos João 
Cleiton Medeiros (Canabra-

va do Norte), Joabe Almeida 
dos Santos (Santo Afonso) 
e Fábio Martins Junqueira 

(Tangará da Serra) durante 
evento realizado no Palácio 
Paiaguás.

separadamente por meses 
do ano e depois integradas 
para um melhor resultado. 
Foi realizada também uma 
análise detalhada sobre o pe-
ríodo reprodutivo das espé-
cies pacu, pintado e cachara 
pela relevância para a pesca 
e a importância econômica 

destes peixes. O estudo traz 
ainda uma separação entre 
peixes de escama, que de-
sovam mais cedo e peixe de 
couro, nessa categoria entra 
especialmente o bagre, que 
desovam mais tarde, confor-
me foi observado durante 
monitoramento.
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