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NOVA XAVANTINA RECONHECIMENTO ÁGUA BOA PEDRA PRETA

ARRECADÃO 1 MILHÃO

COPA-2022

Brasil e
Bolívia
estreiam nas
Eliminatórias

Observatório:
monitorar
políticas
socioambientais

A seleção da Bolívia inicia 
sua trajetória nas eliminatórias 
sul-americanas para a Copa do 
Mundo de 2022 contra o Brasil, 
nesta sexta, na Neo Química 
Arena. Desde que participou 
da edição de 1994 nos EUA, La 
Verde vem fazendo campanhas 
fracas no qualifi catório e fi cando 
distante de jogar novamente o 
principal torneio do futebol.
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NORTÃO

Uma rede de institui-
ções criou o Observató-
rio Socioambiental de 
Mato Grosso (Observa-
-MT), com o objetivo de 
elaborar e tornar pú-
blicas as informações 
sobre essa situação 
socioambiental.       
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A Sinfra deu ordem de serviço para o início das obras de pavimentação de 60,4 km das rodovias 
MT-322 e MT-423, em Matupá, União do Sul e Cláudia, no Nortão do estado.        Página -7

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública vai leiloar mais de 400 matrizes de gado apreendidas de crimes de 
lavagem de dinheiro em Mato Grosso.                 Página -4

Governo vai leiloar 400 cabeças de
gado de ex-chefe do jogo do bicho

ASFALTAR 
60 KM DE 
RODOVIAS



    

O governo de Jair Bolsonaro se especializa em 
usar a regulamentação infralegal na tentativa de 
dar fim às políticas públicas de que não gosta. É a 
destruição por decreto. Assim a administração pro-
curou sabotar a legislação para o controle de armas, 
reverter a redução de danos no tratamento de qui-
miodependentes e desfazer boa parte das proteções 
ambientais.

A onda também chegou à educação. O governo 
editou decreto que estabelece uma nova Política Na-
cional de Educação Especial, revoltando militantes e 
especialistas. Eles entendem que a nova norma, ao 
abrir espaço para a volta das escolas especiais, pode-
rá enfraquecer décadas de esforços para promover 
a educação inclusiva de portadores de deficiências.

Mais ou menos até o início dos anos 1990, a situ-
ação educacional desses jovens e crianças era desas-
trosa. Eles eram frequentemente excluídos das clas-
ses regulares e despachados para salas ou mesmo 
unidades especiais, onde recebiam pouca atenção 
pedagógica — além de serem privados do convívio 
com colegas sem deficiência.

A partir da Constituição de 1988 e de outras pe-
ças legais, bem como da assinatura de uma série de 
tratados internacionais e do esforço de pais e educa-
dores dedicados, a situação começou a mudar.

Cada vez mais crianças com necessidades es-
peciais passaram a estudar em salas regulares, com 
bons resultados não apenas para esse grupo como 
também para os demais alunos, que recebem diaria-
mente lições práticas sobre diversidade e tolerância.

A experiência pode ser descrita como um suces-
so. Como escreveu Alexandre Schneider, há 20 anos 
contavam-se 382 mil estudantes com alguma defi-
ciência matriculados — dos quais cerca de 300 mil 
em classes especiais e instituições especializadas e 
pouco mais de 81 mil em estabelecimentos regula-
res. Em 2017, já eram cerca de 900 mil matriculados 
em classes regulares e 170 mil em classes exclusivas.

O modelo seguido pelo país, que também ofe-
rece a alternativa de atendimento especializado no 
contraturno, é conceitualmente correto e, como os 
números provam, factível. Não se vê razão para ne-
nhuma mudança radical.

Aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos. Não 
haveria mal, em princípio, em dar maior possibilida-
de de escolha aos pais. Há aqueles, em geral lidan-
do com quadros mais difíceis, que preferem manter 
seus filhos em instituições especializadas. O objeti-
vo geral de incluir, indiscutível, pode admitir opções 
para casos particulares.

Entretanto o governo Bolsonaro erra mais uma 
vez ao promover a destruição por decreto, em vez de 
estudar, dialogar e negociar.

Editorial

Destruir por decreto

CHACINA
Quatro jovens, entre 21 e 25 anos, foram 

assassinados em uma chacina na Praça 
Albertina, no bairro Manoel Lima, em Pe-
dra Preta. Quatro homens, em duas motos, 
chegaram atirando contra os jovens que 
estavam no local.

Policiais acreditam que os assassinatos 
sejam um possível acerto de contas, visto 
que todos tinham passagens criminais e 
dois haviam saído recentemente da Cadeia 
Pública da Mata Grande, em Rondonópolis 
(212 quilômetros de Cuiabá).

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
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!

BARONÊS
O Baronês, novo restaurante que ocu-

pa o tradicional ponto que foi do Getúlio 
Grill, na Avenida Getúlio Vargas, em Cuia-
bá, abriu as portas nesta quinta (8). Com 
investimentos de R$ 3 milhões, o espaço, 
comandado pelos empresários Elson Ra-
mos e Gian Castrillon, também será bar e 
lounge. A expectativa é que o empreendi-
mento se transforme em um dos princi-
pais points da Capital.

Crédito: Divulgação
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o governo Bolsonaro erra mais uma 
vez ao promover a destruição por 
decreto, em vez de estudar, dialogar e 
negociar
“ “

Pois é, dizem que o mundo vai acabar! Era 
para ser em 2012, os Maias já previram 5.000 
anos A.C! Calor demais, Frio demais, coronaví-
rus, Covid-19, segunda onda do Corona....Ahh-
hh! tudo isso é culpa de Prometeu, que roubou 
o fogo divino e entregou nas mãos da humani-
dade (e ainda querem culpar Pandora).

Apolo e as Musas inspiraram a escrever esta 
série de fins do mundo auxiliados por Minerva....
ela mesma, aquela que surgiu romanticamente 
das espumas do mar..... Até outro dia existia um 
sabão em pó com esse nome....

Minerva se revoltou! Além disso, Hades libe-
rou as sombras mais ilustres que vivem no Ére-
bos, na escuridão, para que pudessem falar um 
pouco acerca deste fim do mundo, veja só, se 
o mundo é par não acabaria e se ele for ímpar 
acabaria (Pitágoras), no entanto, tudo é devir, 
por isto o mundo sempre acaba, não se pode 
viver no mundo duas vezes (Heráclito). Vou re-
petir, tudo é devir, por isto o mundo nem sequer 
chega a existir, não se pode viver no mundo 
nem uma vez (Crátilo).

Mas espera aí, o mundo não vai acabar, por-
que este mundo nunca foi real, pois é só o ser, 
o resto é aparência ilusória dos sentidos (Par-
mênides), confuso, mas Zenão poderia ser mais 
claro, quando disse que para que o mundo aca-
basse, seria necessário percorrer um caminho 
infinito. Se o mundo acabar é porque não é real, 
não passa de aparências ilusórias. Eita! agora 
confundiu tudo....Não!, não desesperem, os ho-
mens mais fortes superarão o fim do mundo. 
Se me pagarem eu ensino como (Um sofista 
qualquer).

Sai para lá seu sórdido sofista, você não 
sabe de nada, eu mesmo, tudo quanto sei é que 
nada sei sobre o fim do mundo. Você que se diz 
ser a personificação da própria inteligência, po-
deria me dizer como o mundo acabará? (Sócra-
tes). Não sabe, cale-se!

Ahhhh! Esse meu amor por ti, nunca aca-
bará Platão, olha o que você disse: Este mundo 
pode acabar, mas as ideias deste mundo são 
eternas, tudo que existe são cópias perecíveis 
delas, mas outro discípulo, agora amado de Pla-
tão nos trouxe a luz, pois todo algo que existe é 
algo que um dia acabará, O mundo é algo que 
existe, logo, este mundo é algo que um dia aca-
bará e dado este mundo, não se pode atribuir a 
ele o atributo de que ele acabará ou não acaba-
rá ao mesmo tempo (Aristóteles)

Lindo! Lindo,! segunda geração socrática, 
arrasando!! mas espera ai, o pragmatismo fala 
mais alto, não ligue para o fim do mundo, viva 
uma vida de prazer (Epicuro), xiiiiii!, até agora não 
compreendi! O que é o mundo? O que é acabar? 
O mundo existe? Aliás, você existe? Fiquem cala-
dos! Não podemos saber nada. (Pirro).

Opa! Chegaram os medievais, e já afirmam 
que tudo já estava escrito que este mundo iria 
acabar. Creiam que o mundo irá acabar para que 
entendam que o mundo irá acabar (Agostinho), 
mas, se eu pensar, logo o mundo não acaba 
(Descartes).

Deixa disso, sim! o mundo vai acabar, faça já 
as suas apostas. É melhor crer que o mundo não 
vai acabar, porque se ele acabar não vai perder 
nada, porém se ele não acabar, você não será 
chamado de tolo. (Pascal) Vai dar “BUG”!!, deixe-
-me fazer uma crítica racional e pura, se o mun-
do vai acabar é impossível que um dia saibamos. 
Tudo que conhecemos são fenômenos não a re-
alidade em si (Kant), sintam a beleza do fim do 
mundo, pois este mundo racional é indigno de 
nossa existência (Schiller), lembrem-se, o fim-
-do-mundo é idêntico ao não-fim-do-mundo 
(Hegel), para quem está morrendo hoje, não in-
teressa o fim do mundo, e para quem está vivo, 
do que adianta saber sobre o fim do mundo, se 
um dia todo homem vai morrer mesmo?

Só assim para o sofrimento acabar e colo-
car um fim no acasalamento humano (Schope-
nhauer) e tem mais, se Deus morreu, por que 
o mesmo não aconteceria com o mundo? e o 
mundo que acaba eternamente (Nietzsche).

Sossega Nietzsche, o fim do mundo é uma 
obsessão do homem neurótico (Freud), mas te-
nha certeza,  se o mundo somente terá um fim 
desde que não se adapte ao meio (Darwin), por 
outro lado, o fim do mundo nunca será um fato 
verificável (Comte), a humanidade, tudo bem 
acabar, mas o mundo? Não sabia que o mundo 
era um ser-para-a-morte! (Heidegger)

Mas agora, exatamente agora, você tem al-
guns minutos para fazer um backup antes que 
o mundo acabe. (Inteligência artificial intelectual 
(filósofo do futuro) Ops! Tem um erro aqui, nunca 
estive no Hades, nunca estive no Hades, nunca 
estive no Hades!!

MOACIR PINTO É ADVOGADO

O fim filosófico do mundo

Vai um celular aí?
telefone, não cobria nada além disso.

Além da franquia você era cobrado 
pelas chamadas originadas, claro. Os va-
lores eram, no mínimo, astronômicos. Só 
que as cobranças não paravam por aí: se 
você fizesse uma chamada, além do valor 

da mesma, pagaria 
pelo “uso do canal 
emissor”. Se rece-
besse, pagaria pelo 
“uso do canal rece-
bedor” (recebedor 
mesmo, escrevendo 
da forma que era 
detalhada na co-
brança).

Quando todos 
esses valores eram 

somados a conta tomava uma proporção 
assustador. Ficamos, em 1993, por pouco 
mais de seis meses, mas a “lembrança” 
dos prejuízos vão ficar, seguramente, por 
muito tempo na memória.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Para não “assustar” os clientes as lojas de telefonia móvel evitavam 
detalhar as cobranças, dizendo apenas que a franquia era “menor 
do que as pessoas imaginavam”. Não diziam, porém, que absolu-
tamente tudo que você fizesse, inclusive receber uma chamada, 
custaria caro. Na época muita gente sentiu o “peso” da informa-
ção negligenciada, alguns, inclusive, se endividando por conta do 
telefone celular.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Nas últimas edições falei sobre as te-
lecomunicações tempos atrás, e não po-
deria deixar de falar sobre os primeiros 
passos da telefonia móvel no Brasil. Esse 
serviço, que hoje em dia é praticamente 
indispensável, já foi extremamente eliti-
zado e, evidentemen-
te, muito caro.

Minha família 
teve um celular em 
suas primeiras fases 
em nosso país. Não, 
nós não tínhamos 
grana sobrando, ape-
nas acreditamos que 
seria uma boa ideia 
comprar um telefone 
móvel ao invés de en-
carar uma linha fixa que, como falei nas 
edições passadas, não era nem um pouco 
barata.

Para ter um telefone móvel você pre-
cisava comprar o aparelho e a linha e, 
acredite, nenhum dos dois era barato. A 
ingenuidade era acreditar que as “panca-
das” seriam apenas essas. A compra era 
apenas o começo da “brincadeira”.

O serviço cobrava uma franquia que 
não chegava a ser assustadora. Isso aca-
bava por tranquilizar quem, assim como 
nós, acreditava que o celular era uma boa 
ideia sem levar à falência. Acontece que 
essa franquia era apenas para você ter o 

MOACIR PINTO

Um cachorro-do-mato-vinagre, animal raro e ameaçado de ex-
tinção, foi resgatado por um caminhoneiro na BR-158, em Nova Xa-
vantino. O filhote foi encaminhado a uma clínica veterinária, onde 
ficou sob cuidados. Ele está saudável e ficará alojado em um local 
seguro para sua sobrevivência por tempo indeterminado.
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BYE BYE EMANUEL 1... 
E o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) continua 

angariando mais desafetos na política mato-grossense. Dessa 
vez quem pulou do barco foi a companheira de legenda, de-
putada estadual Janaina Riva. A parlamentar decidiu apoiar o 
jornalista Roberto França (Patriota) ao Alencastro.

A confirmação veio na tarde de quarta-feira através de 
nota enviada à imprensa. Antes mesmo de iniciar o período 
eleitoral a deputada chegou a tecer elogios à Pinheiro dizendo 
que o atual prefeito não tinha até então um adversário consoli-
dado para a disputa. Mas como vimos agora, o evento mudou e 
Emanuel deixa de contar com um importante nome para a sua 
campanha.

BYE BYE EMANUEL 2...
O clima entre os dois azedou quando no mês passado, 

Emanuel Pinheiro veio à público chamar o pai de Janaina, o ex-
-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso de “ban-
dido” e “leviano”. Riva em sua delação premiada afirmou que 
Emanuel quando era deputado estadual entre os anos de 2011 
e 2015 teria recebido R$ 2,4 milhões de forma ilícita. 

Ainda na delação, José Riva afirmou que a pagamento de 
propina aos deputados só foi feito por ele ser extorquido pelos 
parlamentares em sua condição de presidente da Mesa Diretora 
da ALMT.

TAQUES FORA?...
Circula pelos bastidores da política mato-grossense que 

o ex-governador Pedro Taques (Solidariedade) pode abandonar 
a disputa da eleição suplementar ao Senado Federal. A falta de 
adeptos no meio político à sua candidatura, além da falta de 
apoio financeiro são alguns dos motivadores para a desistência, 
mas não são os únicos. Taques enfrenta também um pedido da 
impugnação de sua candidatura pro parte do Ministério Públi-
co Eleitoral por uma condenação no Tribunal Regional Eleitoral 
por uso eleitoreiro da Caravana da Transformação enquanto foi 
governador entre os anos de 2015 e 2018. Ele também é acu-
sado de não pagar uma multa eleitoral no valor de R$ 50 mil, o 
tornando assim, inelegível.

TAQUES DENTRO?...
Depois que uma eminente desistência passou a circular, o 

ex-governador correu para tentar desmentir a conversa. A nota 
diz que ele vem dialogando com diversos segmentos e que está 
animado com o retorno que vem recebendo em sua campanha. 
A sua coordenação política citou que desde que a convenção 
formalizou seu nome houve um crescimento de 30 mil segui-
dores em suas redes sociais, totalizando 250 mil. E que esse 
apoio dos eleitores tem mantido o entusiasmo de Taques para 
o pleito eleitoral. Como exemplo, a coordenação citou que des-
de a convenção, o número de pessoas que o acompanham nas 
redes aumentou em 30 mil seguidores. Hoje, Pedro é seguido 
por 250 mil pessoas”. 

MEDEIROS DE SAIA?...
Depois de dizerem que não querem e não vão fazer cam-

panhas de ataques entre os de “mais à direita”, os candidatos 
ao Senado, Rúbia Fernanda (Patriota) e José Medeiros (Pode-
mos) se alfinetaram. A coronel queridinha de Bolsonaro ficou 
com ciúmes por Medeiros tentar disputar com ela o apoio do 
presidente. Em entrevista à Rádio Capital FM, a candidata man-
dou Medeiros “parar de mimimi”, pois o presidente disse que a 
cadeira deveria ser de uma mulher, e caso o deputado queira, 
ela pode emprestar sua farda que tem saia para ele. Disse tam-
bém que é fácil ficar em gabinete e falar de propostas só em 
rede social e que se quiserem enfrenta-la pau a pau, ela está à 
disposição.

ALFINETADAS DE BOTELHO 1...
Na tarde de ontem (08) o presidente da Assembleia Legis-

lativa de Mato Grosso, deputado Eduardo botelho (DEM), não 
poupou críticas aos candidatos que estão disputando a eleição 
suplementar ao Senado. Em conversa com a imprensa Botelho 
voltou a dizer que não está apoiando ninguém neste pleito. Dis-
se estar aguardando propostas específicas dos candidatos que 
se colocam como do agronegócio para a baixada cuiabana, para 
a agricultura familiar e para os pequenos produtores. Mas que a 
maioria só está lá para defender os interesses dos barões.

ALFINETADAS DE BOTELHO 2...
Sobrou também para os candidatos bolsonaristas, os quais 

Botelho chamou de “papagaio de pirata” do presidente. Sem 
citar nomes (e nem é preciso) cutucou os que não têm apoio 
de Bolsonaro, mas mesmo assim colocam a foto do presidente 
atrelada a deles, e com isso, estão se esquecendo das propos-
tas, achando que vão ganhar a eleição nas custas da populari-
dade do presidente. Para Botelho, os candidatos precisam parar 
com isso e começar a apresentar propostas coerentes para de-
fender o estado de Mato Grosso em Brasília no Senado Federal.  

DE OLHO NO PODER
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MT supera a previsão e arrecadação
atinge R$ 13 bi entre maio e agosto
DA REPORTAGEM

Mato Grosso recuperou 
a capacidade de investimen-
to e registrou um superávit 
de R$ 2,8 bilhões até agosto 
deste ano, já descontados 
juros ativos e passivos. Os 
dados foram apresentados 
pelo secretário estadual de 
Fazenda, Rogério Gallo, du-
rante a 2ª audiência pública 
para apresentação das metas 
fiscais do 2º quadrimestre de 
2020 à Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT).

Além de superar as des-
pesas, o estado também au-
mentou sua arrecadação em 
comparação a 2019 e superou 
inclusive a previsão. A receita 
líquida prevista era de R$ 10,8 
bilhões, mas a receita reali-
zada somou R$ 13,8 bilhões, 
sendo que a receita bruta al-
cançou R$ 15 bilhões de maio 
a agosto. De acordo com o se-
cretário de Fazenda, Rogério 
Gallo, o superávit é resultado 
de ações planejadas, como o 
corte de despesas com pes-
soal e o aumento no valor de 
algumas taxas, mas também 
de eventos extraordinários, 
como o repasse emergencial 
de R$ 1 bilhão para custear 
o combate à Covid-19. Além 
disso, o bom desempenho do 
agronegócio e a injeção de 
recursos na economia local 
por meio do auxílio emergen-

cial aos trabalhadores ajuda-
ram a aumentar arrecadação 
tributária, que passou de R$ 
8,4 bilhões em 2019 para R$ 
9,6 bilhões este ano.

“Temos hoje um estado 
com as receitas estruturais 
em equilíbrio fiscal e a partir 
do ano que vem poderemos 
aumentar os investimentos, 
como já estamos fazendo. 
Vamos investir mais em edu-
cação, saúde, infraestrutura, 
gerar empregos e valor que 
resultará em renda para a 
população”, afirmou Rogério 
Gallo. Mesmo com a perspec-

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) deci-
diu pela instauração de uma 
Auditoria Operacional no 
Programa de Regionalização 
do Turismo dos Municípios 
do Estado, compreendendo 
a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico 
(Sedec) e pelo menos três re-
giões turísticas de Mato Gros-
so, que abrangem 15 cidades.

A determinação foi fei-
ta durante o julgamento de 
um levantamento realizado 
pela Corte de Contas em 2019 
e que fez um diagnóstico da 
situação dos 94 municípios 
mato-grossenses que inte-
gram o Mapa do Turismo 
Brasileiro nas 16 regiões turís-
ticas do Estado.

Relator do levantamen-
to, o conselheiro Isaías Lopes 

da Cunha determinou à Se-
cretaria de Controle Externo 
(Secex) de Administração 
Municipal do TCE-MT que 
avalie as regiões turísticas do 
Pantanal mato-grossense, do 
Circuito das Águas e metro-
politana. O levantamento so-
bre o potencial turístico dos 
municípios de Mato Grosso 
buscou identificar as princi-
pais divergências e fragilida-
des existentes na atividade 
de gestão do turismo dos 
municípios e do Estado, a fim 
de propor ações de melhoria. 
Os dados coletados demons-
traram que as cidades que 
integram o Mapa do Turismo 
Brasileiro estavam correndo 
risco de exclusão do mapa 
face às dificuldades de atua-
lizações a cada dois anos das 
informações requeridas pelo 
Ministério do Turismo.

Dessa forma, o relator 

CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O líder indígena Raoni 
Metuktire, 90 anos, pode ga-
nhar hoje (09), o Prêmio No-
bel da Paz edição 2020. Nasci-
do na aldeia Kraimopry-yaka, 
em Mato Grosso, em 1930, se 
tornou em 1954 o porta-voz 
da causa indígena, tornam-
-se assim, um dos principais 
defensores dos povos da flo-
resta. Em 2019 o cacique fez 
um giro internacional com o 
objetivo de denunciar o agra-
vamento das queimadas e do 
desmatamento no Brasil.

Desde que sua indica-
ção se tornou pública, uma 
campanha internacional ga-
nhou força e uma petição 
aberta foi criada na platafor-
ma Change.org pela Funda-
ção Darcy Ribeiro para reco-
lher assinaturas em apoio ao 
nome de Raoni à premiação. 

O cacique concorre em 
uma lista com mais outros 
317 nomes sendo 211 deles in-
divíduos e outros 107 de orga-

nizações mundiais.
Na visão do administra-

dor e indigenista, Toni Lotar, 
vice-presidente da Fundação 
Darcy Ribeiro, o cacique Rao-
ni está muito bem qualifica-
do para vencer o prêmio. 

“O cacique Raoni Me-
tuktire dedicou sua vida à 
proteção da Amazônia e dos 
povos originários do Bra-
sil. Aos 90 anos, Raoni é um 
símbolo vivo da luta pela 
proteção da natureza, pelos 
direitos dos povos indígenas 
e pela paz e boa convivência 
entre todos os povos”, disse.

O representante da 
Fundação Darcy Ribeiro disse 
também que todos os seg-
mentos da sociedade que 
têm afinidade com as cau-
sas indígenas e ambientais 
já aderiram à campanha, que 
conta também com o apoio 
de pessoas da classe artística 
e de movimentos em defesa 
da democracia como é o caso 
do #Estamosjuntos. 

“A oportunidade de Ra-
oni ser laureado em 2020 

Estado aumentou sua arrecadação e superou a previsão 

Levantamento fez um diagnóstico da situação de 94 muni-
cípios mato-grossenses 

Raoni pode se tornar o 1º brasileiro a vencer o Nobel 
da Paz

CONTAS NO AZUL. Metal fiscal apontou superávit de R$ 2,8 bi e Executivo prevê ampliação de investimentos

TRIBUTOS ESTADUAIS

Tribunal Pleno determina auditoria 
operacional no turismo de Mato Grosso

INDICAÇÃO

Cacique mato-grossense Raoni pode 
vencer hoje o Prêmio Nobel da Paz

Foto: ANGELo VARELA / ALMt

Foto: DiVuLGAção

Foto: AssEssoRiA sEFAz

com o Prêmio Nobel da Paz 
é extremamente pertinente”, 
aponta o indigenista. Caso 

vença, Raoni será o primei-
ro brasileiro laureado com o 
Prêmio Nobel da Paz.

concordou com a equipe téc-
nica quanto à necessidade 
de realização de uma Audito-
ria Operacional no Programa 
de Regionalização do Turis-
mo dos Municípios do Estado 
de Mato Grosso, com o obje-
tivo de apurar as razões das 
dificuldades das atualizações 

e falta de planejamento e 
propor melhorias no Sistema 
de Turismo do Estado. Foram 
analisadas diversas informa-
ções fornecidas pelo Governo 
do Estado, municípios, enti-
dades e empresários do tu-
rismo de todas as regiões de 
Mato Grosso. 

tiva positiva, Gallo afirmou 
ser importante que o gover-
no federal mantenha alguma 
política de transferência de 
renda, além do Bolsa Família, 
até que a economia consiga 
se estabilizar.

Com relação aos gas-
tos, Gallo destacou que o 
custo com pessoal no Poder 
Executivo aumentou 5% por-
que houve a antecipação de 
parte do 13º salário, mas que 
nominalmente a variação foi 
de 1,95%, o que é considerado 
crescimento vegetativo até 
porque estão sendo respeita-

dos os pagamentos das pro-
gressões dos servidores.

Ainda de acordo com a 
apresentação, todos os Po-
deres estão dentro do Limite 
Prudencial de Gastos e abai-
xo do que determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) com relação aos gastos 
com pessoal. Segundo o se-
cretário, com este cenário é 
possível garantir o pagamen-
to do Reajuste Geral Anual 
(RGA) dos servidores públi-
cos, que representa a recom-
posição das perdas decorren-
tes da inflação.

Por Clemerson Mendes
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MT: 400 cabeças de gado de
ex-chefe do jogo do bicho
DA REPORTAGEM

A Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (Senad/
MJSP) vai leiloar mais de 400 
matrizes de gado apreendi-
das de crimes de lavagem 
de dinheiro em Mato Grosso. 
O leilão de gado, aberto até 
hoje (9), é o primeiro realiza-
do pela secretaria, com lotes 
a partir de R$ 53,2 mil. O va-
lor total é avaliado em mais 
de R$ 1 milhão. O gado per-
tencia a João Arcanjo Ribeiro 
segundo a assessoria do Mi-
nistério.

Os lances podem ser 
efetuados por pessoa física 
ou jurídica, até às 16h30 do 
dia 9 de outubro por meio 
do site do leilão https://www.
superbid.net/evento/senad-
-mt-16h30-praca-unica-
-89942?pageNumber=1&pa
geSize=30&orderBy=lotNum
ber:asc;subLotNumber:asc.

Em razão da pandemia 
de Covid-19, o leilão ocorre 
na modalidade exclusiva-
mente eletrônica. No entan-
to, os lotes ofertados estão 
disponíveis para exame e vi-
sitação de interessados me-
diante agendamento prévio 
por meio do e-mail cuiaba.
nucleo@sbjud.com.br. Os 
animais se encontram na Fa-
zenda Colibri, situada a cer-
ca de 150 km de Cuiabá, em 

Santo Antonio do Leverger.
O leilão é resultado da 

alienação antecipada de-
cretada pelo 7ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Mato 
Grosso, para a preservação 

DA REPORTAGEM

O plantio da soja come-
ça a se expandir também em 
Cocalinho/MT, onde os pro-
dutores esperam alcançar 
a média de 65 sacas de soja 
por hectare. Segundo o en-
genheiro agrônomo Juliard 
Pfost da Cunha, no ano pas-
sado foram semeados cerca 
de 11 mil hectares. Entretanto, 
para esse ciclo, a estimativa é 
que ocorra um aumento de 
13,5% da área ocupada pela 
oleaginosa, devendo chegar 
a 12,5 mil hectares.

As principais áreas com 
soja devem ocupar as mar-
gens da MT-326 e do Rio das 
Mortes, e na MT-100 na re-
gião do Itacaiú. As lavouras 
localizadas perto de rodovias 
estruturadas, permite a che-
gada de sementes e insumos, 
bem como o futuro escoa-
mento da produção.

Por enquanto, as regi-
ões produtoras só receberam 
chuvas de até 20 milímetros, 

DA REPORTAGEM

Produtores de soja, mi-
lho e algodão que possuem 
estoques do herbicida Pa-
raquat estão autorizados a 
utilizar o produto no decor-
rer da safra 2020/2021. A au-
torização foi concedida pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) durante 
Reunião de Diretoria Cole-
giada, realizada nesta sema-
na, em Brasília. Mesmo sem 
paraquat, agrônomos dizem 
que outros produtos garan-
tirão safra. O uso do Para-
quat havia sido proibido pela 
Anvisa a partir do dia 22 de 
setembro. No entanto, após 
uma articulação que envol-

veu entidades, como Aproso-
ja Brasil, Abrapa, Abramilho, 
com membros da Frente Par-

DA REPORTAGEM

Uma área plantada com 
tomateiros, do produtor Ma-
noel Moreno de Mello, em 
uma região de chácaras em 
Água Boa, vem sofrendo com 
o calor, que está causando 
prejuízos. Manoel ficou co-
nhecido no Médio Araguaia 
depois que fez um apelo para 
vender tomate no mercado 
local e regional. No mês de 
junho, ele estava na iminên-
cia de perder cerca de 15 mil 
kg do fruto, por falta de mer-
cado.

Em julho, quando o 
mercado regional abriu as 
portas, uma traça atingiu os 
tomateiros, acabando preco-
cemente com a produção. A 
saída encontrada pelo pro-
dutor, foi migrar com a plan-
tação de tomate para outra 
área distante. Manoel reco-
meçou o projeto, construindo 

o viveiro de produção, inves-
tindo cerca de R$ 4 mil entre 
palanques de cerca Teca, ara-
me e encanamentos para a 
irrigação dos tomateiros.

O produtor, na nova em-
preitada, plantou 900 mudas 
de tomate Justyne e 600 mu-
das da qualidade BRS Nagai. 
Ele esperava produzir até 13 
kg de frutas por pé. Contudo, 
o calor se instalou e apesar 
da irrigação por gotejamen-
to, ocorreu o abortamento 
de muitas flores. No final da 
safra, Mello diz que deve ren-
der apenas 4 kg de tomate 
por pé.

Assim, o produtor esti-
ma que a safra não passará 
de seis semanas de apro-
veitamento, em função do 
prolongado período de forte 
calor. Os cerca de 6 mil kg de 
tomate que devem ser colhi-
dos, devem ser ofertados no 
mercado local.

Foto: Divulgação

Lotes tem lances a partir de R$ 53 mil

Plantio de soja: média de 65 sacas/ha

Herbicida poderá ser utilizado nas lavouras

Tomateiros atuais estão castigados pelo calor

GOVERNO LEILOA. Primeiro leilão de cabeças de gado realizado pela Senad está aberto até hoje

SOJA

Área deve aumentar 
13,5% em Cocalinho

SAFRA 20/21

Anvisa autoriza uso de estoques de Paraquat

ÁGUA BOA

Produtor de tomate 
relata prejuízos
com forte calor

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

do valor econômico do bem. 
Neste caso, como se refere à 
venda de patrimônio apre-
endido de crime envolvendo 
lavagem de dinheiro, o re-
curso arrecadado será desti-

ressalta Juliard. Dessa forma, 
os produtores aguardam me-
lhores condições hídricas do 

solo para começar a semea-
dura, o que deve ocorrer so-
mente no final de outubro.

nado ao Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen).

A Senad cadastrou 
leiloeiros em todo o país e 
teve a sua competência am-
pliada por meio do Decreto 

n°10.073, de 18 de outubro 
de 2019. Além de leilões do 
patrimônio apreendido do 
tráfico de drogas, passou a 
utilizar a sua estrutura para 
efetuar a venda de itens 

oriundos do enriquecimen-
to ilícito envolvendo outros 
crimes, como a corrupção e 
a lavagem de dinheiro, com 
perda de bens em favor da 
União.

lamentar da Agropecuária e 
do Ministério da Agricultura, 
o uso dos produtos já adquiri-

dos pelos produtores foi per-
mitido para evitar ainda mais 
prejuízos ao setor.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279755500023600   913444842 
279002800823600   18974721 
279892400    56141000001 
279002701503900   879221851 
279002800941900   831596571 
279002701716700   831596571 
279002701012800  650061199 
279002701610200   948874111 
279002701186800   999306172 
279002700517700   28675891 
279002700956000   28675891 
279002701706800   32434571 
279002700909100   980748301 
279002400061400   35329658 
279002800217400   974172111 
279972200000400   991220579 
279002701196900   53490261 
279000400072100   345726001 
279002701698200   31701452 
279002701612800   5936861 
279002701108100   501442001 
279609000    128300930001 
279391300004800   531247581 
279002900003100   50672501 
279002701064500   14121851 
279002800663000   14171251 
279002700906500   947120 
279002701555900   16783289 
279002700588400   4623931 
279002700544800   845903001 
279142900000100   860393422 
279002701707600   3165296 
279002700309100   28265621 
279879900    13295720001 
279958300024500   35464051 
279002700543000   951254851 
279002701166500   293370541 
279002800874100   51242131 
279030300446500   44580181 
279002800915600   279875788 
279002800935700   58546691 
279002800812500   655704561 
279002700718200   29072461 
279002701661400   49566621 
279002800729700   16666291 
279002701482000   9946591 
279656300    272041280001 

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:

V.R. DA SILVA – VR MADEIRAS, inscrita sob CNPJ nº 
34.038.300/0001-81, localizada na Estrada da Abelha, km 
02, Zona Rural, no município de Juara/MT, torna público que 
requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DE RAZÃO SO-
CIAL DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) Nº 319034/2019 
para a atividade de serraria e desdobramento de madeira 
e Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 
compensada, prensada ou aglomerada. Não EIA/RIMA. Zê-
nite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

A Nacional Industria de Aço LTDA CNPJ: 35.171.003/0001-
72, torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Colíder – MT, a Licença Operação – LO para 
atividades de Produção de artefatos estampados de metal e 
outras atividades, localizada na Av. Daury Riva, Nº258, Cen-
tro, St. Norte, no Município de Colíder – MT.

SIDNEY JOSE BRANDINI CARVÃO – ME CARVÃO DIA-
MANTE NEGRO com CNPJ/CPF Nº. 09.064.578/0001-86, 
localizada na Estrada comunidade união km 1,2 s/n municí-
pio de Juara - MT, torna-se público que requereu a SEMA-
-Secretaria do Estado do Meio Ambiente, a renovação da 
LO (Licença de Operação) Produção de Carvão vegetal – 
florestas nativas

PARANA SERVICOS DE RETIFICA E INJECAO ELETRO-
NICA LTDA - ME, CNPJ 37.881.854/0001-34, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença de 
Operação (LO), para atividades de Recondicionamento e re-
cuperação de motores para veículos automotores / Serviços 
de usinagem, tornearia e solda / Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, localizada na 
Rua Alencar Bortolanza, N 109, sala 01, Industrial 1 Etapa, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

Camargo e Romera  - CNPJ: 24.864.858/0001-62 Torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia de Insta-
lação e de Operação para atividade de  47.89-0-04 - Co-
mércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos 
para animais de estimação, 47.71-7-04 - Comércio varejista 
de medicamentos veterinários, 75.00-1-00 - Atividades Ve-
terinárias, 96.09-2-07 - Alojamento de animais domésticos, 
96.09-2-08 – Higiene e embelezamento de animais domés-
ticos, localizado na Rua Teles Pires, n° 530 no Bairro Centro 
no município de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro 
- Engenheira Agrícola e Ambiental e Engenheira de Segu-
rança do Trabalho – 066 9 96121699)

MILCA DE OLIVEIRA DE SOUZA LTDA, CNPJ n° 
38.099.150/0001-77, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Moda-
lidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Avenida 
André Antônio Maggi, N: 2384 – Jardim Maringa, município 
de SINOP-MT.

W. CARLOS PETRY, CNPJ n° 36.459.745/0001-60, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente 
de COLIDER/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Avenida Presi-
dente Dutra, N: 1578 , Bairro Sagrada Família , município 
de COLIDER/MT.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 015/2020 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 29/10/2020 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E READEQUA-
ÇÃO BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR HIDEO SAKUMO - ETAPA 2, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE 
MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão 
ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefei-
tura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado 
por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 08 de Outubro de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 062/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL - SRP Nº 062/2020, 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 “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DA AVENIDA MARANHÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado 
às 13h30min do dia 23 de outubro de 2020, na sala de Licitações, no Paço Mu-
nicipal 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 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. 

Peixoto de Azevedo, 08 de outubro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Oficial

 

 

A Igreja Evangélica Verbo da Vida Sinop-MT, inscrita no 
CNPJ:18.005.420/0001-26, convoca os integrantes da sua 
diretoria e demais membros  para uma reunião extraórdinaria, em 
sua sede, localizada na Av. Magda Pissinati – 1680 – Santa Cecília, 
Sinop-MT as 19:30H, caso não haja um número considerável de 
integrantes, haverá segunda chamada as 20:00H, para tratar de 
assuntos relacionados a mudança de gestores 
financeiros(tesoureiros) e mudança de endereço de sede própria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 
abertura prevista para o dia 23 de outubro de 2020, ás 15:00 horas 
(Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 
tendo como objeto o  Contratação de empresa para fornecimento de 
Busto esculpido em argila, moldado em fibra de vidro, fundido em bronze 
com dimensões em escala real, instalado sobre pedestal em mármore 
sintético a ser instalado no centro de rotatória na cidade de Marcelândia-
MT. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a 
R u a  D o s  T r ê s  P o d e r e s ,  N º  7 7 7 ,  C e n t r o  e  n o  s i t e 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2020.

Pregoeira Oficial

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 025/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 08 de outubro de 2020, às 
08h15min, na Sala Administrativa do Consorcio de Saúde da Região do Vale do Peixoto, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2020, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO (INFORMÁTICA)”, 
constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus 
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2020, onde sagraram-se vencedoras as empresas: 
ANTONIA DE PAULA BONFIM, inscrita no CNPJ N° 32.154.542/0001-05, sagrou-se vencedora 
nos itens 4754, 4862, 5258, 5259, no valor de R$ 28.548,00 (VINTE OITO MIL, QUINHENTOS 
E QUARENTA E OITO REAIS) a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, inscrita no CNPJ N° 
36.656.877/0001-82, sagrou se vencedora do item 2813 no valor global de R$ 43.360,00  
(QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) e a empresa OSVANDIR 
BATISTA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ N° 16.582.414/0001-06, sagrou se vencedora do item 
4755 no valor global de R$ 36.140,00  (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS), 
totalizando o valor de R$ 108.048,00 (CENTO E OITO MIL, QUARENTA E OITO REAIS). Demais 
informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio, localizado na Rua 
Teotônio Vilela, Sala 02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000 na cidade de Peixoto de 
Azevedo/MT, de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 
ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 08 de outubro de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
 

73° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2020 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa ALBERTO BATISTA SCHNEIDER LIMITADA, com CNPJ Nº 
38.251.711/0001-40, no valor global de 50.520,00 (CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), 
tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público 
e do Anexo I do EDITAL Nº 025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 08 de outubro de 2020. 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente - CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva - CISVP 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2020
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 8 de Outubro 
de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de parque/playground infantil colorido 
com colunas em alumínio para atender as necessidades da secretaria de 
esportes e lazer, para a instalação nas praças do município de Nova 
Mutum/MT. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 820614, RF 
COMERCIO DE MADEIRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
08.156.961/0001-00 no valor de R$ 56.900,00; Itens 832950, KRENKE 
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
80.125.305/0001-69 no valor de R$ 130.000,00. Não houve manifestação 
para interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 8 de Outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de serviços de roçadas, amontoamento, 
dessecagem e remoção de entulhos em terrenos baldios e áreas públicas 
do perímetro urbano da cidade, Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 23 de outubro de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/l icitacoese-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 
pelo telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 08 de outubro de 2020.

Pregoeiro

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS 
GENUÍNAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MARCA CHEVROLET QUE 
SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA E NECESSITAM DE 
REPAROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. FINALIDADE: a presente 
contratação tem como objetivo realizar reparos e manutenção preventiva 
e corretiva em equipamentos do fabricante CHEVROLET que se 
encontram em período de garantia e que estão sendo utilizados pelo 
município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XVII 
da Lei 8.666/93. CONTRATADA: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, 
CNPJ Nº 03.512.021/0001-84. VALOR GLOBAL: R$ 32.000,00 (Trinta e 
dois mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 086/2020

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 086/2020.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 21/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
UTENSILIOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA 
VENCEDORA: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS 
PARA ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF Nº 24.722.647/0001-95 ITENS 
VENCEDORA - 844038 - R$226,00, VALOR TOTAL R$ R$6.780,00. 
EMPRESA VENCEDORA: ERICA DE FATIMA GENTIL CNPJ/CPF Nº 
36.656.877/0001-82 ITENS VENCEDORA - 844021 - R$2.252,60, - 
844022 - R$2.660,37, - 844025 - R$735,00, - 844027 - R$499,00, - 
835256 - R$730,00, - 844029 - R$530,00, - 844030 - R$144,00, - 844034 - 
R$348,65, - 844035 - R$604,00, - 844037 - R$3.301,00, - 844036 - 
R$457,00, VALOR TOTAL R$ R$27.801,97. EMPRESA VENCEDORA: 
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
21.971.041/0001-03 ITENS VENCEDORA - 844028 - R$1.395,00, 
VALOR TOTAL R$ R$1.395,00. VALOR TOTAL GERAL R$35.976,97.

Ari Genézio Lafin

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020
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 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 13/10/2020 até às 08:00 horas do dia 23/10/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 26/10/2020 
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 site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

TERMO DE RATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 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. 085/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO





Observatório vai monitorar
políticas socioambientais
DA REPORTAGEM

Uma rede de institui-
ções criou o Observatório So-
cioambiental de Mato Grosso 
(Observa-MT), com o objetivo 
de elaborar e tornar públicas 
as informações sobre essa si-
tuação socioambiental.

A coalizão é compos-
ta pela Operação Amazônia 
Nativa (OPAN), pelo Insti-
tuto Centro de Vida (ICV) e 
pela Federação dos Povos e 
Organizações Indígenas de 
Mato Grosso (FEPOIMT), três 
organizações da sociedade 
civil com atuação em pautas 
como desmatamento, uso in-
tensivo de agrotóxicos e inva-
sões a Terras Indígenas (TIs).

O principal propósito da 
formação do observatório é 
a produção articulada de in-
formações qualificadas, inde-
pendentes e acessíveis para 
influenciar as políticas socio-
ambientais do estado.

Alice Thuault, diretora 
adjunta do Instituto Centro 
de Vida (ICV), ressalta a im-
portância do papel de “labo-
ratório” do estado para miti-
gação dos impactos da crise 
climática por ter como prin-
cipal atividade econômica 
a produção agropecuária e 
ainda possuir grande área de 

vegetação conservada.
“Isso está no cerne da 

crise climática, que é con-
sequência da dificuldade 
de fazer uma produção sus-
tentável e que não cause a 
degradação ambiental. Se a 
gente conseguir encontrar 
soluções e respostas, tere-
mos grandes aprendizados”, 
afirma.

Com apoio na análise 
técnicas e na divulgação dos 
dados, a coalizão já somou 
esforços para impactar dire-
tamente ações na área.

O Observa-MT foi um 
dos responsáveis pela articu-
lação e mobilização que re-
sultou na retirada de trecho 
da PL 17/2020, que tramitava 
na Câmara dos Deputados e 
autorizava o registro do Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR) 
de propriedades privadas em 
sobreposição a terras indí-
genas não homologadas em 
Mato Grosso. O texto, con-
siderado inconstitucional, 
ameaçava diretamente 27 
áreas delimitadas, declara-
das ou em estudo pela Fun-
dação Nacional do Índio (Fu-
nai), provocando aumento de 
conflitos, violências e inva-
sões de Terras Indígenas (TIs). 
O agravamento das situações 
de conflitos já havia sido rela-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) deu ordem de serviço 
para o início das obras de pa-
vimentação de 60,4 km das 
rodovias MT-322 e MT-423, 
em Matupá, União do Sul e 
Cláudia, no Nortão do estado.

Na MT-322 serão pavi-
mentados 31,9 km do trecho 
que compreende o Rio Braço 
Norte até Matupá. Serão in-
vestidos R$ 32,8 milhões na 
pavimentação, que vai possi-
bilitar a interligação de Matu-
pá, na rodovia federal BR-163, 
até Novo Mundo pela MT-322 
e também a Carlinda, pela 
MT-419.

Já na MT-423 serão as-
faltados 28,4 km, entre União 
do Sul e Cláudia. A obra será 
realizada no trecho que vai 
do fim do asfalto em União 
do Sul até o Rio Tartaruga – e 
é o único trecho que falta ser 
pavimentado para ligar defi-
nitivamente os dois municí-
pios por via asfaltada. Serão 
investidos R$ 19,5 milhões 
nessa obra.

De acordo com o secre-

DA REPORTAGEM

O Núcleo Bombeiro Mi-
litar de Confresa resgatou um 
cachorro-do-mato-vinagre, 
animal raro e ameaçado de 
extinção. O bicho foi localiza-
do por um caminhoneiro, na 
BR-158, em Nova Xavantina.

A assessoria informou 
que a equipe recebeu uma 
ligação relatando que um 
caminhoneiro havia encon-
trado um animal silvestre. 
A guarnição de serviço foi 
até o local onde o homem 
se encontrava e se deparou 
com um filhote, até então de 
espécie desconhecida. Pos-
teriormente, foi confirmado 
que se tratava de um animal 
raro e ameaçado de extinção.

A equipe fez contato 
com uma clínica veterinária 
para avaliar as condições de 
saúde do bicho, que ficou 
sob cuidados veterinários. 

Após avaliação do seu esta-
do, constatou que ele estava 
saudável. 

DA REPORTAGEM

O Facebook é uma das 
redeO Facebook é uma das 
redes sociais preferidas dos 
brasileiros, que oferece diver-
sos recursos para seus usuários 
estarem sempre se divertindo. 
Já nesta semana, o Facebook 
lançou a função “Avatares” no 
Brasil, em que os usuários po-
dem criar algumas imagens 
para expressar frases e outros 
termos comuns do cotidiano. 
Apesar de ter sido lançado 
ainda na segunda (5), o novo 
recurso já está fazendo bas-
tante sucesso na rede social e 
sendo utilizado por um gran-
de número de pessoas. Assim, 
para não ficar de fora, confira 
como criar seus “Avatares” no 
Facebook. O recurso dos Ava-
tares está sendo liberado de 
forma gradual pelo Facebook e 
ainda pode não estar disponí-
vel para todo mundo. A criação 
dos “Avatares” só pode ser feita 
pelo celular, ou seja, não é pos-
sível criar “Avatares” pelo site 
do Facebook no computador, 
mas você ainda poderá usá-los 
no PC após eles estarem cria-
dos. O processo para criar seus 
Avatares no Facebook é bem 
simples, mas a função acaba 

um pouco escondida nos me-
nus da rede social. Veja:

1. Acesse a Google Play ou 
a App Store e atualize o Face-
book para a última versão dis-
ponível;

2. Abra o aplicativo do 
Facebook normalmente, to-
que no ícone representado por 
“três linhas” e vá em “Ver mais”;

3. Entre em “Avatares” e 
toque em “Avançar”. Caso pre-
fira, em uma tela de conversa 
do Messenger, nas figurinhas, 
você também pode achar a 
opção para criar seus avatares;

4. Selecione um “tom de 
pele” e toque em “Avançar”;

5. Agora, personalize o 
seu avatar ao mudar seu ca-
belo, cor dos olhos e outros 
detalhes ao navegar pelas ca-
tegorias disponíveis. Quando 
estiver pronto, toque em “Con-
clui” no canto superior direito 
da tela. Caso queira ver se o 
avatar está parecido com você, 
ao tocar no ícone do “espelho”, 
a sua câmera de selfies será 
aberta;

6. Aguarde que o seu 
Avatar seja criado e toque em 
“Avançar”. Neste momento, 
você tem a opção de compar-
tilhar ou não a criação dele no 
seu Feed de Notícias.

Foto: Divulgação

Objetivo é a produção articulada de informações 

Obras vão permitir a ligação com a BR-163

Animalzinho foi resgatado por caminhoneiro na BR-158

Função ‘Avatares’ traz diversas figurinhas personalizadas

COALIZÃO. Observa-MT deve monitorar desmatamentos, uso intensivo de agrotóxicos e invasões a TIs

NORTÃO

Governo dá ordem de serviço
para asfaltar 60 km de MTs

NOVA XAVANTINA

Bombeiros resgatam cachorro-vinagre,
animal raro e ameaçado de extinção

DICAS E TUTORIAIS

Como criar seu ‘Avatar’ 
no Facebook

Foto: Secom-mt

Foto: Divulgação

Foto: RepRoDução
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to pelos indígenas mesmo 
apenas com a mera discus-
são do projeto, colocado em 
pauta em plena pandemia.

Soilo Urupe Chue, in-
dígena chiquitano e asses-
sor da Federação dos Povos 
e Organizações Indígenas 
de Mato Grosso (FEPOIMT) 
ressalta a necessidade de 
coordenar a atuação das or-
ganizações para impedir a 
violação de direitos dos indí-
genas e do meio ambiente.

Andreia Fanzeres, da 
Operação Amazônia Nativa 
(OPAN), afirma que é urgente 
que a sociedade civil seja ou-
vida e consultada nas etapas 
de avaliação da viabilidade de 
projetos de desenvolvimento. 
Para a especialista, o con-
texto atual do país dificulta 
a participação da sociedade 
civil nos processos democrá-
ticos, o que torna a mobiliza-
ção ainda mais relevante.

“Os ataques à atuação 
das ONGs a partir do governo 
federal vem, de certo modo, 
incentivando que outros se-
tores da sociedade e demais 
esferas de governo adotem 
essa postura. A questão in-
dígena, em particular, é ex-
tremamente preocupante 
uma vez que as ameaças às 
garantias constitucionais se 

refletem em projetos que 
vêm do executivo federal e 
do estadual, assim como seus 
respectivos poderes legisla-
tivos”, diz. Em Mato Grosso, 
há 43 etnias das aproxima-
damente 305 existentes no 
Brasil, de acordo com dados 
da Federação dos Povos e 

Organizações Indígenas de 
Mato Grosso. Segundo dados 
da Funai de 2018, o estado 
possui 68 TIs regularizadas, 
delimitadas e declaradas, 
além de outras em fase de 
estudo, cerca de 9% das 722 
registradas em diferentes 
estágios de demarcação no 

país. Juntas, somam mais de 
30 línguas indígenas faladas, 
o que comprova uma riqueza 
cultural inestimável dentro 
do território mato-grossense. 
No contexto da pandemia 
e dos incêndios nos biomas 
do estado, ainda, os riscos se 
acentuam.

tário de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira, essa região está em 
pleno desenvolvimento, em 
razão de sua grande produ-
ção agrícola, e a pavimenta-
ção será um incentivo à ati-
vidade econômica da região, 
que depende das duas rodo-
vias estaduais para escoar a 
produção em direção à BR-

163.
“Hoje as condições de 

tráfego são precárias devido 
à situação da estrada. Com 
a pavimentação, haverá o in-
centivo ainda maior à econo-
mia e ao desenvolvimento da 
região”, disse o secretário.

OUTRAS OBRAS
Na rodovia MT-322 foi 

construída a ponte sobre Rio 
Braço Norte II, com uma ex-
tensão de 151 metros. A ponte 
está localizada na divisa de 
Matupá e Novo Mundo – in-
vestimento de R$ 6,6 milhões.  
Também foi construída, ain-
da na MT-322, a ponte sobre o 
rio Porcão, com extensão de 
25,5 metros. O investimento 
foi de R$ 1,4 milhão.

Em seguida guarnição 
fez a entrega à Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema), que 

ficou responsável por alojar 
o animal em local adequado 
para a sua sobrevivência.
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PGE orienta contribuintes que não
regularizaram a venda de veículos
DA REPORTAGEM

Contribuintes que en-
traram na dívida ativa por 
débitos de IPVA e Licencia-
mento de veículos que fo-
ram vendidos sem que fosse 
feita a transferência de pro-
priedade, devem procurar o 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) para regu-
larização. A orientação é da 
Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE). A responsabilidade 
do proprietário e vendedor é 
comunicar a venda no prazo 
de 30 dias, sob pena de res-
ponsabilidade solidária.

“As dívidas referentes 
ao veículo automotor e mo-
tocicletas são de responsa-
bilidade do proprietário do 
veículo. É muito importante 
que seja feita a transferência 
para que o titular passe para 
o atual dono. Caso contrário, 
ele fica responsável pelos tri-
butos devidos, multas apli-
cadas e danos causados em 
casos de acidentes de trân-
sito”, explicou o subprocura-
dor-geral Fiscal, Jenz Proch-
now Junior.

Para auxiliar na notifi-
cação de inserção de débitos 
em dívida ativa a PGE ini-
ciou no mês de setembro a 
cobrança via mensagem de 
texto no celular (SMS). 

Os débitos são de 
inadimplências geradas até 
2016 e também as que foram 
geradas no período de 2017 
a 2020.

A mensagem informa 
que o CPF ou CNPJ será 
negativado no prazo de 10 
dias, o valor do débito, data, 
e a qual imposto se refere 
como IPVA, Licenciamen-
to, Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e 
Doação(ITCD), multas com a 
Sema, Procon e Ager.

Após o envio do SMS, 
se o contribuinte não for lo-
calizado, a próxima etapa 
é o aviso por e-mail e cor-
respondência pelo Correio. 
Conforme levantamento da 
Subprocuradoria-geral Fis-
cal, atualmente 797.323 mil 
cadastros de pessoa física e 
140.338 mil de pessoa jurídi-
ca estão inseridos em dívida 
ativa na PGE.

A transferência do ve-
ículo no Detran é feita me-
diante ao pagamento de 
taxa e entrega da documen-
tação. O valor e as informa-
ções necessárias para fazer 
o procedimento podem ser 
consultados no site. 

A emissão de certidão 
de propriedade também 
pode ser feita online. Além 
da emissão do Documen-
to de Arrecadação Estadual 
(DAE), são emitidos o novo 
Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) e Certificado 
de Registro e Licenciamento 
do Veículo (CRLV).

No caso dos contribuin-
tes que possuem débitos 
inscritos em dívida ativa e 
que o veículo ainda é dele, 
a negociação e quitação 
da dívida pode ser feita pe-
los canais de atendimento 
da PGE. Para negociação e 
emissão do boleto destes 
débitos, o cidadão pode li-
gar no (65) 3613-5900, ir até 
a sede da procuradoria, bem 
como nas cidades onde tem 
Ganha Tempo, pode acessar 
o site da PGE ou utilizar os 
canais de atendimento (lista 

A pena é de responsabilidade solidária 
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abaixo).
NEGATIVAÇÃO
Além da negativação 

nos órgãos de proteção de 

crédito, a dívida ativa difi-
culta a obtenção de crédito, 
financiamentos, crediários e 
outras operações financeiras 

para procedimentos de pes-
soa física e jurídica. 

Antes do envio para a 
dívida ativa há todo o trâmi-

te administrativo no órgão/
secretaria em que o débito 
foi originado, com notifica-
ção ao devedor inclusive.


