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Divulgação

CORINTHIANS

Mancini coleciona
quedas e demissões

Contratado pelo Corinthians para tentar salvar a equipe do 
rebaixamento para a Série B, Vagner Mancini disputa sua 13ª tempo-
rada de Campeonato Brasileiro de Série A.      Página -6

caio guaTelli

O governador Mauro Mendes (DEM) requereu ao Governo Federal mais re-
cursos para reforçar as ações contra a criminalidade na fronteira de Mato 
Grosso. O pedido foi feito ao ministro da Justiça e Segurança Pública, An-
dré Mendonça. Mendes destacou que somente neste ano, Mato Grosso já 
apreendeu mais de 12 toneladas de drogas, boa parte na fronteira.  Página  -3

SEGURANÇA

Governador e ministro da Justiça se reúnem
para tratar de crimes de fronteira em MT

Quase 25
milhões de
chaves são
cadastradas
Nos cinco primeiros dias 
de cadastramento, 24,8 
milhões de chaves foram 
registradas no Pix, o novo 
sistema de pagamentos 
instantâneos operados pelo 
Banco Central que come-
çará a funcionar em 16 de 
novembro. As chaves do 
Pix são uma combinação 
para que o cliente – pessoa 
física ou jurídica – possa 
pagar e receber dinheiro 
em até 10 segundos.  Página  -4

CHAPADA

Uma chuva de granizo surpreendeu os moradores de Chapada dos Guimarães). 
Dois vídeos registraram o momento. Conforme mostram os vídeos, a chuva 
de granizo foi intensa e registrada por volta das 15h, em uma fazenda na zona 
rural.                  Página  4
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Toda semana escolhia um local público de gran-
de movimento e ministrava sua filosofia

O governo de Jair Bolsonaro enfrentará em semanas um 
bombardeio da opinião pública, doméstica e externa, no front 
ambiental. Em meio à proliferação de incêndios florestais, urge 
que indique de modo claro ao menos o início de uma nova 
orientação para o setor.

Aproxima-se a publicação, pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), do dado anual de desmatamento 
da Amazônia. Não se trata do retrato do presente, porque se 
encerrou em 31 de julho a coleta das imagens de satélite que 
mostrarão em detalhe onde ocorreu corte raso da floresta des-
de agosto de 2019.

No período anterior, 2018-19, a devastação cresceu 34% e 
alcançou 10.129 km², o equivalente a metade da área de Sergi-
pe. Agora, projeta-se que a cifra poderá ultrapassar 13 mil km², 
expondo o governo federal a nova saraivada de críticas.

Não será boa notícia para uma administração impotente 
diante do fogo que consome um quarto do Pantanal. Até terça 
(6) contavam-se 19.215 focos de queima na planície alagável, 
desde janeiro, maior número registrado pelo Inpe desde 1998 
e o triplo do detectado no mesmo período de 2019.

Seria tolo, decerto, atribuir toda a culpa às políticas de 
Bolsonaro e de seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 
A estiagem deste ano no Pantanal é a maior em décadas, e a 
temperatura atmosférica sobe com frequência para a casa dos 
40ºC, o que torna tarefa quase impossível controlar as chamas.

A década que se encerra é a mais quente já registrada no 
planeta, com seu corolário de ondas de calor e secas prolonga-
das. Incêndios florestais devastadores têm acontecido noutras 
partes do planeta em 2020, como Califórnia e Austrália; em 
anos recentes, também na Europa e na Sibéria. Alguns pro-
prietários pantaneiros foram identificados como iniciadores 
de queimadas não autorizadas, mas não se tem notícia de ini-
ciativa criminosa como o “dia do fogo” na Amazônia em 2019.

A tempestade perfeita, ademais, surpreendeu o poder 
público em condição debilitada, com as limitações impostas 
pela pandemia e pela penúria orçamentária. Seria desproposi-
tado, porém, concluir que apenas a falta de recursos impediu 
o combate a incêndios e derrubadas. Se a situação seria difícil 
para qualquer governante, torna-se dramática quando gerida 
por um presidente negacionista da crise do clima e um minis-
tro empenhado no desmonte da área.

Recorde-se que Salles cometeu a proeza de desmantelar 
o acordo bilionário do Fundo Amazônia com Noruega e Ale-
manha, em nome da soberania supostamente ameaçada. Em 
verdade, o BNDES gerenciava a aplicação dos recursos em ini-
ciativas de combate à devastação.

Bolsonaro e seu vice, o general Hamilton Mourão, insis-
tem na tese de uma injusta campanha contra o Brasil, como 
repisou o presidente na ONU. Fazem crer que tudo se resume 
a uma batalha de narrativas, quando é de fatos atestados por 
satélites que se trata.

Seja por pragmatismo comercial e diplomático, seja para 
manter a sustentação política de seu governo, o presidente 
precisa fazer um gesto mais sensato do que enterrar cente-
nas de milhões numa aventura militar inócua na Amazônia. 
O primeiro passo deve ser a saída de Ricardo Salles. Manter 
auxiliar com tal reputação só servirá para inspirar desconfian-
ça permanente sobre o governo —que, após o prudente apa-
ziguamento com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, 
precisa demonstrar que seu instinto de sobrevivência supera 
as obsessões ideológicas.

Editorial

Salles precisa sair

CARTA DE
CRIANÇA
Em seus perfis nas redes sociais, o go-

vernador Mauro Mendes postou um vídeo 
de Dia das Crianças diferente do habitual. 
No vídeo, ele responde uma carta enviada 
por um menino de 10 anos. O menor fala 
que está preocupado com os estragos cau-
sados pelos incêndios no Pantanal e pede 
ajuda ao governador contra as “pessoas 
maldosas” que iniciam o fogo. Mendes faz 
um resumo das ações do Governo de Mato 
Grosso contra os incêndios e elogia o garo-
to pela consciência ambiental.

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!

EFEITO COVID
O Instituto Federal de Mato Grosso 

(IFMT) anunciou, quarta (7), que o processo 
seletivo para estudantes de ensino médio 
técnico e cursos técnicos será realizado por 
sorteio por conta da pandemia da Covid-19. 
Os cursos do ensino superior serão com 
base na nota geral do Enem dos anos 2015 
a 2019 para 70% das vagas e por análise de 
histórico escolar do ensino médio para os 
outros 30%. A decisão revoltou estudantes, 
que defendem a aplicação de uma prova 
meritocrática nos próximos meses.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Alguns proprietários pantaneiros fo-
ram identificados como iniciadores de 
queimadas não autorizadas“

“
Por acaso, você já ouviu falar daquele 

“louco” que, com uma lanterna acesa nas 
mãos de noite, correu para a praça central 
da cidade, em meio às festividades do cen-
tenário do município. E o louco gritava:

- Eu procuro um homem! Eu procuro 
um homem honesto!

Como muitos dos que estavam na mul-
tidão não acreditavam existir um homem 
honesto, o homem louco provocou muitos 
risos, e as respostas dirigidas ao louco con-
tinham variados tons de ironia e deboche, 
e disse um:

- “Por que, ele se perdeu?”
E outro disse:
- “Terá o homem honesto se esquecido 

do caminho como uma criança?”
E outro rindo gritou:
- “Quem sabe ele se esconde de nós?”
E mais um da multidão berrando:
- “Quem sabe ele tem medo?”.
E quase todos riam, gritavam e zom-

bavam do louco. Mas quem era o homem 
louco? O leitor deve estar se perguntando. 
E aqui vai um breve relato de sua vida. Seu 
nome é Diógenes, poucos hoje sabem dis-
so. Ele já foi um dos homens mais ricos do 
estado. Era dono de ferrovias e fazendas de 
café, mas há décadas um vazio se apossou 
do seu ser, e desde então vivia procurando 
um homem que fosse honesto, e acredi-
tava que essa era a essência de todos nós.

Procurava um homem que tivesse su-
perado as convenções sociais, o dinheiro, 
luxo e conforto, pois acreditava que o ho-
mem honesto só alcançaria a felicidade se 
vivesse a sua verdadeira natureza.

Diógenes procurava descobrir os mo-
dos de viver que permitissem aos homens 
alcançar a paz interior e cessar toda fonte 
de infelicidades, vícios e dores, pois a na-
tureza deu aos homens as formas corretas 
de viver em harmonia uns com os outros 
de modo fácil e feliz, e a mesma os escon-

deu, cabendo assim ao homem redescobri-
-los.

E assim vivia Diógenes, perambulan-
do por toda a cidade, tendo como morada 
apenas um velho barril de cerveja alemã, e 
apenas um velho cobertor que usava como 
manto e proteção contra as noites frias.

O louco que fora milionário hoje vivia 
praticamente na mais completa miséria, 
e comia o que colhia das plantas frutíferas 
das ruas e praças e de doações. Toda se-
mana escolhia um local público de grande 
movimento e ministrava sua filosofia, onde 
ensinava que a felicidade devia vir de den-
tro e não de fora, e se devia dominar os pra-
zeres, pois os prazeres enfraquecem a alma 
e o corpo.

Diógenes também condenava o matri-
monio, considerava-se o primeiro homem 
livre do mundo, e era indiferente aos acon-
tecimentos da cidade ou do mundo, e as 
vezes era visto nu dormindo pelas praças.

Conta-se que certa vez Getúlio Vargas 
visitava a cidade e ficou por alguns minu-
tos ouvindo o louco proferir suas pílulas de 
sabedoria ao pé de uma centenária serin-
gueira. Logo, disse ao louco que ele lhe con-
cederia qualquer desejo, e este mandou 
que GV saísse de sua frente, pois estava na 
frente do majestoso Sol. Vargas comentou 
com sua comissão que se pudesse ser ou-
tra pessoa, seria ‘Diógenes, o louco’.

Depois do relato da vida de Diógenes, 
voltamos à nossa história do louco na pra-
ça. Uma vez que os gritos e risos pararam, o 
louco encarou a multidão que agora ficara 
calada, pois não havia ali um único ser que 
fosse honesto, e assim Diógenes apagou 
sua lanterna, despiu-se de seu manto e nu, 
numa cena épica se retirou dali como o 
mais honesto e livre dos homens. Diógenes: 
“Para que serve um filósofo, se não para 
machucar os sentimentos de alguém?”

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia:
um homem honesto

Tudo ao alcance das mãos
mesmo tempo. Tudo exigia um pouco 
mais de atenção, de “energia”. Para voltar 
uma música, por exemplo, você precisava 
ir até o toca-fitas e voltar por “tentativa”. 
Hoje um clic de mouse resolve. Hoje os 
aparelhos se integram e você, através de 

um, controla o outro.
Por um lado, gos-

to bastante disso, 
mas acho que tanta 
facilidade acaba por 
nos distanciar da 
“vida real”, da inte-
ração com as coisas, 
de “viver” o ambien-
te. Muita facilidade 
pode nos “alienar” 
um pouco.

Seja como for, uso os recursos que te-
nho para aumentar minha produtividade e 
tentar organizar todos os meus projetos, 
sem me escravizar por eles, e sem deixar 
de, ao menos, curtir um sonzinho de vez 
em quando.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

Eu, com mais de 40 anos de idade, tive contato com toda a evolu-
ção da tecnologia e do entretenimento desde as TVs de válvula. 
Para quem precisava levantar para regular o volume, trocar o canal 
ou ajustar a antena todas as facilidades do mundo moderno, além 
de bem vindas, acabam por deixar “mal acostumado”. Só não posso 
deixar o “mal costume” me “alienar”, como acaba acontecendo com 
muita gente.

CLIC 
FINAL 

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

Estou escrevendo esse texto em uma 
bela tarde de domingo. Meu bebê, que es-
tava com o “gás” todo, resolveu dormir, e 
eu resolvi aproveitar o tempo, entre outras 
coisas, para escrever, afinal, os próximos 
dias serão bastante corridos e tenho que 
entregar cinco artigos 
por semana, então não 
dá para “dormir no 
ponto”.

Sentado na cama, 
em frente à TV, com 
o notebook no colo 
(com as devidas prote-
ções para não compro-
meter a refrigeração, é 
claro) e o celular sem-
pre por perto, resolvi 
colocar uma música para rodar enquanto 
escrevo. Tudo ali, ao alcance das mãos.

Acabei “viajando” no tempo. Me lem-
brei de quando comecei a escrever artigo 
para jornal, antes da virada do século, lá 
pelos idos de mil novecentos e noventa 
e uns. Na época o PC era de mesa, “ama-
relo”, o mouse tinha “bolinha”, a internet 
era discada, o celular servia apenas para 
fazer e receber chamadas (e pouca gente 
tinha), não existia MP3, os CDs eram caros 
(ao menos para meu perfil econômico) e 
eu ainda usava um toca-fitas para animar 
meus dias.

Não era possível fazer tanta coisa ao 

EDUARDO FACIROLLI

Câmeras de segurança flagraram 2 jovens assaltando um casal 
no bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso. Um dos suspeitos foi 
preso pela PM e foi recuperado o relógio roubado, avaliado em cer-
ca de R$ 22 mil (US$ 4 mil). Após roubarem o relógio, os acusados 
abordaram outra pessoa que estava próximo, roubaram um celular 
e fugiram do local.
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O AUTOELOGIO... 
Na política sempre somos surpreendidos por momentos 

hilários. Esta semana foi a vez do deputado estadual Wilson 
Santos (PSDB), protagonizar uma bela gafe em suas redes so-
ciais. O parlamentar participou de um evento sobre dislexia, fez 
a publicação a respeito, mas aproveitou para comentar a posta-
gem. Até aí tudo bem, mas ele se “esqueceu” e se elogiou como 
se fosse outra pessoa. “Parabéns deputado, sua gestão honra a 
confiança despistara (sic) através do voto”. Nos últimos meses o 
tucano afirmou ser dele a responsabilidade direta na condução 
de suas redes sociais.

ESTRATÉGIA PRÓ BOLSONARO...
Aliados do governo vão passar a pressionar o presiden-

te da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que ele coloque 
em votação pautas conservadoras, como o ensino domiciliar e 
a flexibilização do porte de armas. A avaliação é que, ao em-
placar temas de costumes e promessas da campanha de 2018, 
o presidente Jair Bolsonaro conseguirá tirar dos holofotes crí-
ticas que tem recebido da própria base de apoio, contrariada 
com o estreitamento das relações com integrantes do Centrão 
e Supremo Tribunal Federal (STF). A soltura do traficante André 
Oliveira de Macedo, conhecido como André do Rap, esquentou 
ainda mais esse debate. 

VEREADOR MORRE DE COVID-19...
O vereador por General Carneiro, Heder Caio (DEM), mor-

reu na manhã de segunda-feira (12), vítima de covid-19. Ele 
estava internado em um hospital de Barra do Garças desde o 
dia 26 de setembro. Pela perda, o prefeito da cidade, Marcelo 
Aquino (PL), decretou luto de 3 dias. Segundo informações, o 
político passou mal no dia 25 e testou positivo para a doença. 
Ele foi levado para Barra do Garças e já internado em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). O parlamentar recebeu tratamento, 
mas o quadro foi piorando até que ele não resistiu.

TAQUES X FÁVARO...
A Coligação Todos Somos Mato Grosso encabeçada por 

Pedro Taques (Solidariedade) protocolou junto à Justiça Eleito-
ral, ação para impedir que máquina estadual seja utilizada pelo 
candidato Carlos Fávaro (PSD). A alegação é que propagandas 
institucionais vêm sendo veiculadas para promover os feitos 
do governador Mauro Mendes (DEM), que já declarou apoio à 
Fávaro. O que a coligação classifica como propaganda proibitiva 
durante o período eleitoral. No mundo da política uma amizade 
sincera pode não durar muito tempo. Lembramos que Taques e 
Fávaro até o final de 2018 comandavam o estado como gover-
nador e vice, agora se atacam.

PREFEITO ENROLADO...
No final do mês de setembro o Diário do Estado MT noti-

ciou a prisão do prefeito de Rondolândia, em uma agência ban-
cária do município após receber propina de uma empresa. Mas 
esse caso de corrupção não é o único que vai tirar o sono de Ag-
naldo Rodrigues Carvalho. Agora o Ministério Público de Contas 
abriu um procedimento para investigar os contratos firmados 
entre a prefeitura e a empresa F.M.Da.S.Matos, empresa acusa-
da de pagar a propina ao prefeito. Essa empresa presta serviços 
de plantão médico nas unidades de saúde de Rondolândia e de 
acordo com as acusações estaria pagando valores menores aos 
seus funcionários e repassando a diferença ao prefeito. 

TCE NÃO É O CAMINHO...
Depois de afirmar na semana passada que ainda não era 

o momento para a disputa de um cargo no executivo municipal, 
o presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM), disse 
que não tem a pretensão de seguir os passos de seu antecessor 
Guilherme Maluf. O ex-presidente da Assembleia, ao final de 
seu mandato já estava cavando uma vaguinha como conselhei-
ro no Tribunal de Contas do Estado, depois de muita polêmica 
conseguiu. Agora é a vez do nome de Botelho ser cotado para 
o TCE, mas apesar disso, ele vem dizendo não ter o menor inte-
resse em uma possível indicação para se tornar conselheiro do 
Tribunal de Contas.

ESQUECEU O PRÓPRIO NÚMERO...
A corrida eleitoral é um fardo para muitos candidatos, são 

muitas exposições públicas em busca de ser lembrado, cada 
momento se torna importante para deixar a sua marca. Mas às 
vezes o tiro sai pela culatra. Foi o que aconteceu com o candi-
dato à vereador pelo Democratas na cidade de Nortelândia em 
Mato Grosso. Ao participar de uma live de apresentação com o 
candidato à prefeito Mariano Gomes, o pretendente ao posto 
no legislativo local acabou esquecendo seu próprio número na 
hora da fala. Um momento constrangedor vivido pelo candida-
to, mas que tendo o vídeo viralizado na cidade, pode dar alguns 
frutos. Esse vai precisar da famosa “colinha” no dia 15 de no-
vembro.

DE OLHO NO PODER
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Mauro Mendes se encontra com ministro 
da Justiça e discutem projetos para MT  
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) requereu ao 
Governo Federal mais recur-
sos do Fundo Nacional Anti-
drogas (Funad) para reforçar 
as ações contra a criminalida-
de na fronteira de Mato Gros-
so. Além disso, o governador 
também apresentou o pro-
jeto do governo para amplia-
ção do número de vagas no 
sistema penitenciário, e que 
já está em andamento.

O pedido foi feito ao mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça, 
durante reunião no Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá. Men-
des destacou que somente 
neste ano, Mato Grosso já 
apreendeu mais de 12 tone-
ladas de drogas, boa parte 
na fronteira. “Esses recursos 
podem ser usados em várias 
frentes pela nossa Segurança 
Pública. Principalmente para 
adquirirmos e instalarmos 
centenas de câmeras OCR 
para fiscalizar e auxiliar no 
combate ao tráfico”, afirmou 
o governador.

O secretário de Estado 
de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante, reque-
reu que sejam normalizados 
critérios objetivos para que 
o Governo Federal indenize 
os estados pelo combate ao 
tráfico, tarefa que priorita-
riamente é competência da 
União.

“Hoje a estrutura que 
temos para o combate ao 
tráfico é praticamente toda 
do Estado. E esses recursos 
da Funad podem nos auxiliar 

e muito para que possamos 
estruturar ainda mais nossas 
ferramentas contra a crimi-
nalidade”, explicou o secre-
tário.

O ministro André Men-
donça afirmou que a reivin-
dicação dos estados é justa 
e que a normalização já está 
em andamento no ministé-

DA REPORTAGEM

Mato Grosso registrou 
até o mês de agosto, 76 mor-
tes por afogamento este ano, 
conforme informações da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES). A partir destes dados, 
o deputado estadual Paulo 
Araújo (Progressistas), apre-
sentou o Projeto de Lei n° 
891/20 que torna obrigatório 
uso de colete salva-vidas pe-
los frequentadores de lagos, 
lagoas, rios, riachos, represas 
e cachoeiras, mesmo que 
para lazer. O texto acrescenta 
multa a ser aplicada em caso 
de descumprimento do dis-
posto nesta lei, por dolo ou 
culpa, sujeita os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, 
ao pagamento de 10 Unida-
des Padrão Fiscal do Estado 
de Mato Grosso (UPF-MT) e 
em caso de reincidência ao 
décuplo (dez vezes a mesma 

quantia) deste valor.
Araújo explica que os 

casos de afogamento em 
Mato Grosso ocorrem princi-
palmente em águas naturais, 
pelo grande número de rios e 
cachoeiras existentes no es-
tado. “São estes os locais de 
maior perigo, onde ocorrem 
o maior número de mortes 
em Mato Grosso. Entende-
-se, portanto, que o pequeno 
inconveniente pelo uso do 
colete salva-vidas durante os 
momentos de lazer e prática 
de esportes, é insignificante 
quando confrontado com os 
benefícios que podem advir 
em uma situação de emer-
gência”, afirmou o progres-
sistas.

De acordo com o 2° e 4° 
artigo da proposição, a obri-
gatoriedade do uso do colete 
salva-vidas por tripulante e 
por passageiro de embarca-
ção de transporte de passa-

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
da União (TCU) considerou 
argumentos do governo e 
decidiu, autorizar o emprego 
de “espaço fiscal” dentro do 
teto dos gastos para quita-
ção de despesas não previs-
tas decorrentes da pandemia 
do novo coronavírus. Assim, 
a equipe econômica poderá, 
por exemplo, usar “sobras” do 
programa Bolsa Família para 
cobrir dispêndios extras com 
seguro-desemprego. Com a 
Covid-19, o auxílio emergen-
cial de R$ 600 substituiu, de-
vido ao maior valor, o repasse 
mensal a quem tinha direito 
ao Bolsa Família.

O Orçamento de 2020 
prevê gastos de R$ 32,5 bi-
lhões para esse programa, 

mas, até o dia 10 de outubro, 
cerca de 33% do total, ou por 
volta de R$ 10,7 bilhões, ha-
viam sido pagos. O governo 
quis usar parte desse dinhei-
ro “empoçado” com publici-
dade, mas recuou.

De outro lado, as despe-
sas com seguro desemprego 
e abono salarial somam R$ 
60,6 bilhões na lei orçamen-
tária, mas projeções recen-
tes do Ministério da Econo-
mia indicam que essas duas 
ações deverão consumir R$ 
63,0 bilhões até o final deste 
ano.

No final de setembro, 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
constatou que o desempre-
go no Brasil cresceu 27,6% na 
pandemia. Em agosto, 12,9 
milhões de pessoas estavam 

Ações envolvem fronteiras e unidades prisionais 

O texto acrescenta multa a ser aplicada em caso 
de descumprimento 

O Orçamento de 2020 prevê gastos de R$ 32,5 bi 

FRONTEIRA MT. Governador apresenta projetos e pede a ministro mais recursos para ações contra o crime

PREVENÇÃO

Projeto de lei quer obrigar uso de colete
salva-vidas em lagos, rios e cachoeiras 

TRANSFERÊNCIA

TCU autoriza governo a gastar “sobras” 
do Bolsa Família com seguro-desemprego

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

sem trabalho no País.
“Com o auxílio emer-

gencial, houve redução no 
uso das dotações ao Bolsa 
Família”, anotou o minis-
tro Bruno Dantas, relator do 

tema no TCU. “Pode ser ex-
cepcionalmente admitida a 
utilização desse espaço fiscal 
para pagamento de abono 
salarial e seguro desempre-
go.”

geiros sem cabine habitável 
ou de moto aquática, em-
pregada em navegação de 
rios, lagoas, riachos, represas 
e cachoeiras. E em caso de 
descumprimento, haverá res-
ponsabilização civil, criminal 
e aplicação de multa, nos ter-
mos da legislação vigente a 

data do fato.
Tramitação A proposta 

está tramitando em fase ini-
cial na Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (ALMT) e será 
analisada pelas comissões 
de Comércio e Turismo; e de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJR).

rio. Governador Mauro Men-
des e ministro da Justiça, An-
dré Mendonça, se reúnem e 
visitam tripulantes da Força 
Nacional

Ainda na reunião, o go-
vernador apresentou ao mi-
nistro as obras para amplia-
ção de vagas nas unidades 
prisionais no Estado.

“Nossa meta é ampliar 
em 4 mil as vagas nos presí-
dios até 2022. Já retomamos 
o controle da Penitenciária 
Central do Estado, inaugura-
mos 1008 vagas no Presídio 
de Várzea Grande e estamos 
ampliando outras centenas 
de vagas por todo o estado”, 
ressaltou.

Por Clemerson Mendes
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Quase 25 milhões de chaves do
Pix são cadastradas em 5 dias
DA REPORTAGEM

Nos cinco primeiros 
dias de cadastramento, 
24.821.312 chaves foram re-
gistradas no Pix, o novo siste-
ma de pagamentos instan-
tâneos operados pelo Banco 
Central (BC) que começará a 
funcionar em 16 de novem-
bro. O volume foi registrado 
das 9h de segunda-feira (5) 
até ontem (13) às 16h.

As chaves do Pix são 
uma combinação para que o 
cliente – pessoa física ou jurí-
dica – possa pagar e receber 
dinheiro em até dez segun-
dos. 

A chave é composta por 
uma das três informações, 
número de celular, e-mail ou 
CPF/CNPJ, que o correntista 
deverá digitar para fazer as 
transações.

Caso o cliente não quei-
ra cadastrar o celular, o e-
-mail, o CPF ou o CNPJ, pode 
pedir ao banco um EVP (se-
quência de 32 dígitos) como 
chave do Pix. Essa chave ser-
ve como apelido para identi-
ficar as contas do novo siste-
ma de pagamentos.

GOLPES
Nesta primeira sema-

na, criminosos aproveitaram 
para criarem sites falsos de 
cadastramento das chaves 
do Pix. Os links são enviados 

por SMS, redes sociais ou e-
-mail. Onde será solicitado 
o download de aplicações 
maliciosas que dão acesso 
remoto ao aparelho das víti-
mas para captura de dados. 
Ao clicar em uma dessas pá-
ginas, o usuário desavisado 
preenche um cadastro falso 
e insere dados pessoais ou 
baixa um aplicativo mali-
cioso que dá acesso remoto 
de criminosos ao aparelho e 
rouba informações pessoais.

O Banco Central orien-
ta os clientes a cadastrarem 
as chaves Pix apenas nos ca-
nais oficiais das instituições 
financeiras. O registro é feito 
somente nos aplicativos ou 
nos sites das próprias insti-
tuições dos bancos, das fin-
techs (startups do sistema 
financeiro), das cooperativas 
de crédito e das financeiras.

CUSTOS
Para as pessoas físicas 

e para os microempreende-
dores, as transações serão 
gratuitas, exceto nos casos 
de recebimento de dinheiro 
pela venda de bens e de ser-
viços. 

As pessoas jurídicas ar-
carão com custos. As tarifas 
dependerão de cada institui-
ção financeira, mas o BC es-
tima que será R$ 0,01 a cada 
10 transações.

O Pix servirá não ape-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) realiza nesta quinta 
(15) o sorteio mensal do Pro-
grama Nota MT, referente ao 
mês de abril. O concurso, pro-
gramado para o primeiro se-
mestre do ano, teve sua data 
alterada quando a Caixa Eco-
nômica suspendeu as extra-
ções da Loteria Federal, de-
vido a pandemia de Covid-19. 
Estão aptos a concorrer às 
premiações 219.824 consumi-
dores.

Serão sorteados 1.005 
prêmios, nos valores de R$ 
500 e R$ 10 mil. Foram vali-
dados para o sorteio 1.294.571 
bilhetes gerados a partir das 
compras realizadas entre 01 
e 30 de abril. Apenas concor-
rem às premiações os con-
sumidores cadastrados no 
Programa Nota MT e que so-
licitam a inclusão do CPF nas 

notas fiscais.
Para consultar os bi-

lhetes eletrônicos gerados, o 
consumidor deve acessar o 
site ou aplicativo do Progra-
ma Nota MT, clicar em “sor-
teios” e escolher o “Mensal 

DA REPORTAGEM

A agropecuária é desta-
que na geração de novas va-
gas de emprego em 2020, com 
98.320 postos de janeiro a agos-
to. Os setores do agro e da cons-
trução civil são os únicos com 
saldo positivo no acumulado 
do ano, segundo dados do novo 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério da Economia.

As atividades que mais 
abriram vagas neste ano foram: 
cultivo do café (17.741); ativi-
dades de apoio à agricultura 
(17.227); cana-de-açúcar (12.219); 
soja (11.136); bovinos (8.481); fru-
tas de lavoura permanente, ex-

ceto laranja e uva (5.987); cria-
ção de aves (4.745); horticultura 
(2.783); cultivo de cereais (2.163); 
atividades pós-colheita (2.096); 
uva (1.946); suínos (1.905) e pro-

DA REPORTAGEM

O plantio da soja se-
gue avançando em Gaúcha 
do Norte, resultado das boas 
chuvas registradas em áreas 
de lavoura. Na fazenda Ama-
nhecer II, de propriedade de 
João Paulo Calgaro, o verde 
da soja já tem preenchido 
a lavoura. Com as primeiras 
chuvas registradas em par-
te da área, o produtor não 
perdeu tempo para dar a 
largada no plantio no dia 23 
de setembro, apostando na 
boa palhada na lavoura e na 
maior janela na safrinha do 
milho, semeando 180 hecta-
res. “A primeira área está ex-
celente, com uma população 
boa. Não tivemos problemas 
e a área aguentou bem os 
17 dias que ficou sem chu-
va. Para não dizer que não 
choveu, deu dois milímetros 
quatro dias depois do plantio 

finalizado”, apontou o produ-
tor. O produtor segue otimis-
ta com a safra e tem dado 
continuidade ao plantio, che-
gando a 370 hectares, até um 
pouco mais até ontem (13). 
Para a safra 2020/21, 2.350 
mil hectares da propriedade 
serão ocupados pela cultura. 
Já no milho, a pretensão é de 
semear entre 1,4 mil e 1,5 mil 
mil ha na safrinha.

ESTRUTURAÇÃO
DO SOLO
As boas condições da 

lavoura com palhada se dão 
pelo fato do projeto de inte-
gração lavoura/pecuária, de-
senvolvido há três anos na 
propriedade. A boa estrutura-
ção do solo foi a grande apos-
ta do produtor em semear 
em área que acumulava 63 
milímetros e sem previsões 
de chuva considerável para 
os dias seguintes.

Foto: Divulgação

Chaves Pix: sistema começa a funcionar em novembro

Sorteio será realizado nesta quinta

Com cerca de 100 mil empregos, agro lidera a geração de postos de trabalho

Plantio avançou no município

MODERNIDADE. Aplicativos de bancos enfrentaram instabilidade

NESTA QUINTA

Cerca de 220 mil consumidores 
concorrem a prêmios do Nota MT

EM 2020

Agro lidera geração de postos
de trabalho no Brasil

PRECOCE

Verde da soja já
preenche o horizonte 
em Gaúcha do Norte

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

nas para transferências ins-
tantâneas de dinheiro como 
poderá ser usado para o 

Abril”. Nessa opção, ele verá 
todos os bilhetes gerados 
com o seu CPF e, também, 
a lista completa dos bilhetes 
que estarão concorrendo aos 
prêmios.

O sorteio “Mensal Abril” 

será realizado a partir das 9h, 
na sede da Sefaz, em Cuiabá, 
com transmissão pelas redes 
sociais do Governo do Estado 
e da Sefaz. Ele será feito com 
base no resultado da Loteria 
Federal de quarta (14).

dução de florestas plantadas 
(1.197).

São Paulo foi o estado 
com melhor resultado, respon-
sável pela criação de 66.235 

postos de trabalho no agro, se-
guido por Minas Gerais (+8.585 
vagas), Goiás (+7.098), Bahia 
(+5.390), Mato Grosso (+4.509) e 
Paraná (+3.798).

pagamento de boletos, de 
contas de luz, de impostos e 
para compras no comércio. 

Com a ferramenta, será pos-
sível o cliente sacar dinheiro 
no comércio, ao transferir o 

valor desejado para o Pix de 
um estabelecimento e reti-
rar as cédulas no caixa.



A empresa CIAPEL MAQUINAS E PEÇAS LTDA CNPJ 
37.495.686/0001-49, localiza na Avenida Londrina 365 no 
Distrito Industrial e Comercial do município de Sinop, tor-
na publico que requereu junto a SEMA/MT a renovação da 
Licença de Operação para a atividade de fabricação de má-
quinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e 
acessórios exceto para irrigação. Não foi determinado EIA/
RIMA.

GASPAR DE CASTRO inscrito no CPF nº 855.311.031-15, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para a atividade de Condomínio Resi-
dencial. O empreendimento está localizado na Rua Gino 
Sanches Parra c/ Rua Novo Horizonte, Nº 775, Quadra 14, 
Lote 01– Residencial Novo Horizonte, Sinop/MT. Não foi de-
terminado EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 

VENDAS
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AVISO DE RESULTADO
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
039/2020, realizado no dia 28/09/2020, às 08:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, sito à Rua Pará, nº 1.850, Bairro Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-
-MT. Licitação destinada ao registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de materiais, instrumentais e equipamentos hospitalar, homologada e 
adjudicada em 13/10/2020, sagraram-se vencedoras do certame as empresas 
CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, JNI MEDI-
CAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI e HIPERDENTAL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, 13 de outubro de 2020. 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2.020.
A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu pregoeiro 
ofi cial, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalida-
de Pregão Presencial nº 061/2.020, processo administrativo nº 085/2.020, o 
qual tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN 
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, EQUIPADO COM 
ITENS PADRÃO E CONFORME AS NORMAS DE CONTRAN, CONFORME 
DESCRITO NO EDITAL. Empresa vencedora do certame: REAVEL VEICU-
LOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.260.538/0001-04, com o valor inicial glo-
bal de 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais).

Nova Xavantina – MT, 13 de outubro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER o notifi cado ZELEMINO FERRARI, ora apontado 
como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 22889, em que se requer 
a retifi cação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFEREN-
CIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Milani II, com área total de 
300,0108 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 177, 
Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Irney Milani e 
Debora Carlott, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do já 
referido notifi cado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do pre-
sente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório 
de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, 
em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 
min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, 
conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 25 de setembro de 2020. 
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

AVISO  DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRES. REG. DE PREÇO 27/2020

A prefeitura municipal de PORTO ESPERIDIÃO torna público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Presencial Reg. de Preço 27/2020 para REGISTRO DE PRE-
ÇO P/ CONTRAT. DE EMP. ESP. P/ ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉC. LTCAT, 
PCMSO E PPRA. EM FAVOR DA EMPRESA: ENGPREV SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELI CNPJ: 14.580.673/0001-72 – Porto Esperidião-MT, 13 de 
outubro de 2020

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2.020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar PREGÃO PRESENCIAL com o objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICA-
ÇÃO E CORRELATOS. Data de abertura dos envelopes: 27/10/2.020, às 
9h00min (horário de Brasília), no Palácio dos Pioneiros – Sala de Licitações, 
sito à Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – Centro – St. Xavantina. Os 
interessados em obter informações e cópia do Edital, poderão fazê-lo junto 
ao setor de Licitações, através do telefone 66-3438-3362, no endereço supra-
citado e/ou pelo e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://
novaxavantina.mt.gov.br/editais-de-licitacoes. Quaisquer informações através 
dos telefones (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 13 de outubro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro ofi cial

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

FAZENDA, ALTO ARAGUAIA/MT, 2.904HA, 

c/ casa e curral 815m², Faz. Pirituba.

Inicial R$ 11.753.755,00 (PARCELÁVEL)

IMÓVEIS RURAIS

FAZENDA, ALTO ARAGUAIA/MT, 1.000HA,

Faz. Pirituba. 

Inicial R$ 4.047.437,00 (PARCELÁVEL)

FAZENDA, ALTO ARAGUAIA/MT, 825HA,

Faz. Taquari. 

Inicial R$ 3.339.661,00 (PARCELÁVEL)

 
 

Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires - COOPERVALE 
CNPJ: 21.679.098/0001-25 

(066) 3545-1622 / 3545-0863 – Site: www.coopervalemt.com.br   
Rua Roberto Carlos Braga, n. 51, 2º Piso – Centro – CEP: 78.890-000 – Sorriso/MT  

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL DA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES 
PIRES 

CNPJ – N. 21.679.098/0001-25 – NIRE 51400009929 
 
N. de ordem 10. 
O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, considerando o adiamento provocado pela pandemia de COVID-19, convoca os associados, que nesta 
data são em número de 4.003 (quatro mil e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária e Especial, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: 
 
DATA: 24 de outubro de 2020. 
 
LOCAL: Centro de Eventos Ari José Riedi, na Av. Blumenau, s/n, na cidade de Sorriso/MT. 
 
HORÁRIO: Às 06h (seis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; 
ou às 07h (sete horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito 
a voto, ou às 08h (oito horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) 
cooperados com direito a voto. 
 
ORDEM DO DIA: 
 
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária: 
I – Apresentação do atual momento da COOPERVALE; 
II – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício de 2019, compreendendo: 

a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das 
despesas da sociedade; 
d) Parecer do Conselho Fiscal; 
e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte. 

III – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
IV – Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; 
V – Adequação do quadro de sócios: 

a) Inclusão de novos sócios; 
b) Exclusão ou Demissão de sócios. 

VI – Alteração e consolidação do Estatuto Social; 
VII – Outros assuntos de interesse social; 
 
 
Em Regime de Assembleia Geral Especial: 
I – Gestão da cooperativa; 
II – Disciplina, direitos e deveres dos sócios; 
III – Planejamento e resultado econômico dos projetos; 
IV – Contratos firmados; 
V – Organização do trabalho. 

 
Sorriso-MT, 06 de outubro de 2020. 

 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020 - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeira Oficial

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos 
permanentes para a montagem de ECI (Enfermaria de Cuidados 
Intensivos) conforme termo de compromisso 129/2020, e  para suprir as 
necessidades do hospital municipal Maria Zélia e atenção Básica do 
Município de Marcelândia - MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 
27/10/2020 às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por 
meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: 
www.bll.org.br e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. 
Publique-se. Marcelândia/MT, 13 de outubro de 2020.

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2020 – SRP 44/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 97/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna públi-
co, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública 
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 48/2020 - SRP 44/2020, RE-
GISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM MANUTENÇÃO COMPLETA, AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS 
E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, REPARO E CONSERTO DE APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. Conforme anexo I do edital em conformidade 
com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 08:00 às 08:30 horas (ho-
rário de Brasília-DF) do dia 27 de outubro de 2020, com abertura da sessão 
ofi cial do pregão presencial às 08:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
informações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 14 de outubro de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 161/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 21/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 21/2020, cujo objeto é a: 
Seleção de melhor proposta objetivando a aquisição de materiais para uso na 
ampliação do barracão de obras municipal, tudo em conformidade com as ca-
racterísticas técnicas e quantitativos descritos em Edital.Conforme Edital nos 
termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município 
de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 27/10/2020, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Gua-
rita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 ou através do site www.novaguarita.
mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente 
preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 13 de Outubro de 2020

Yana Maria Marcon
 Pregoeira Ofi cial

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em 
exercício, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados 
através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação n°: 025/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 13/10/2020 
d) Objeto da Licitação: 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. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 

CÓDI
GO RAZÃO SOCIAL CNPJ 

QTDE DE 
ITENS VALOR 

796 OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME 16.582.414/00
01-06 

01 R$ 
36.140,00 

1100 ANTONIA DE PAULA BOMFIM MEI 32.154.542/00
01-05 04 R$ 

28.548,00 

1101 ERICA DE FATIMA GENTIL 36.656.877/00
01-82 

01 R$ 
43.360,00 

 TOTAL   R$ 
108.048,00 

Peixoto de Azevedo/MT, quinta-feira, 13 de outubro de 2020. 
________________________________________ 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
PRESIDENTE DO CISVP 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 034/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum - MT, 13 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de reformas 
nas instalações da UNEMAT - Polo Nova Mutum MT, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 30 de outubro de 2020. 
Horário: 14h00min. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
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 email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2020
O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 13 de Outubro de 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual aquisição de bandeiras e vasos ornamentais para atender às 
necessidades das secretarias municipais e seus departamentos. Das 
quais foram vencedoras as empresas: Itens 229424, 824391, 824392, 
824393, 830720, 830721, 830722, 832070, 832071, MARIA ALICE DA 
SILVA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 14.284.593/0001-70 no 
valor de R$ 146.098,45; Itens 837972, 837973, 837974, 837975, 
GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS 
ESPORTIVOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
03.449.844/0001-02 no valor de R$ 26.126,88; Itens 229425, 832059, 
BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
81.229.858/0001-24 no valor de R$ 28.755,00. Não houve manifestação 
para interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 13 de Outubro de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 100/2020
Objeto: o registro de preços para futura e eventual contratação serviços 
de gráficos. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 27 de outubro 
de 2020. HORÁRIO: 09h00min - Com itens Exclusivos para EPP/ME 
(todo lote I) e item de ampla concorrência (Lote II). - LOCAL: Av. Mutum, n 
º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá 
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/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 13 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

 

PREFEITURA DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 048/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 26 de outubro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO ADAPTADOR, LÂMPADAS E  LUMINÁRIAS 
DE LED EM ATENDIMENTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MATUPÁ”. 
Maiores informações através do Edital nº. 111/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.    
Matupá – MT, 09 de outubro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

 
 
 

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

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 MATERIAIS ESPORTIVOS 
PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS 
PROJETOS ESPORTIVOS, AMISTOSOS, JOGOS, CAMPEONATOS 
MUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 
DE SAUDE DESENVOLVER TRABALHOS E CURSOS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES”. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
15/10/2020 até às 08:00 horas do dia 27/10/2020 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 27/10/2020 as 10:00 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.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 18/11/2020. Data 
de Abertura Dia: 18/11/2020. Hora:  12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso - 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 021/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS EM VIAS 
URBANAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura 
ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 03 DE 
NOVEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L



CLASSIFICADOS

Mancini coleciona quedas, demissões
e um terceiro lugar no Brasileirão
DA REPORTAGEM

Contratado pelo Co-
rinthians para tentar salvar 
a equipe do rebaixamento 
para a Série B, Vagner Manci-
ni disputa sua 13ª temporada 
de Campeonato Brasileiro de 
Série A. Desde 2008, quando 
dirigiu o Vitória pela primeira 
vez na competição nacional, 
tem como melhor resultado 
um terceiro lugar obtido em 
2013, quando pegou o Athlé-
tico-PR na 19ª posição com 
seis pontos em sete rodadas 
e levou até a terceira posição, 
com 64 pontos, indo à Liber-
tadores. Naquele ano, foi ain-
da vice-campeão da Copa do 
Brasil, perdendo a final para o 
Flamengo.

REBAIXAMENTOS
CONSOLIDADO
Mancini coleciona tam-

bém dois rebaixamentos. O 
primeiro em 2010, quando 
comandou o Guarani por 38 
rodadas e foi rebaixado na 18ª 
posição com 37 pontos. Fo-
ram oito vitórias, 13 empates 
e 17 derrotas (32% de aprovei-
tamento).

Em 2014, num ano de 

crise financeira no Botafogo, 
fez toda a campanha da que-
da, com 34 pontos e a penúl-
tima colocação. Foram nove 
vitórias, sete empates e 22 
derrotas (29,8% de aproveita-
mento).

REBAIXAMENTOS
PARCIAIS
Outros três times que ti-

veram trabalhos iniciados por 
Mancini terminaram rebaixa-
dos, mas não nas mãos do 
treinador. Em 2011, coman-
dou o Ceará por 23 rodadas, 
com sete vitórias, seis empa-
tes e dez derrotas. 

Entregou o time com 
27 pontos, na 15ª posição. O 
Ceará, posteriormente, foi re-
baixado com Dimas Filgueras 
com 39 pontos e na 18ª posi-
ção.

Em 2012, foi contratado 
pelo Sport para uma passa-
gem curta, que durou até 
agosto. Em 15 jogos na Série 
A, acumulou três vitórias, cin-
co empates e oito derrotas, 
deixando o time na 16ª posi-
ção, com 14 pontos. Em de-
zembro, o Leão foi rebaixado 
com 41 pontos com Sérgio 
Guedes, na 17ª posição.

Em 2018, foi demiti-

DA REPORTAGEM

Líder do Campeonato 
Brasileiro, com 30 pontos e 
um jogo a menos que o se-
gundo colocado, melhor ata-
que com 29 gols marcados, 10 
vitórias em 14 partidas, 100% 
em casa. Fazia tempo que a 
torcida do Atlético-MG não 
via o time tão bem assim na 
disputa do Brasileirão. O Galo 
joga com uma mentalidade 
vencedora, e a mudança de 
postura tem um responsável: 
Jorge Sampaoli.

O argentino deu o tom 
que pretendia incutir na 
equipe atleticana logo em 
sua apresentação, em mar-
ço. “O Atlético terá um jogo 
de ataque, onde tentará pro-
tagonizar contra qualquer 
time, sem nenhum tipo de 
temor. Queremos uma cultu-
ra de jogo que nos possibilite 
dominar a partida, temos que 
protagonizar todo o tempo”.

Depois de 20 partidas 

sob o comando de Sampao-
li, o Atlético já alcançou essa 
característica imposta pelo 
treinador. Até aqui, foram 15 
vitórias, quatro derrotas e um 
empate, com 75% de aprovei-
tamento. Além do título do 
Mineiro e a boa campanha 
no Brasileirão. Mesmo assim, 
o meia Nathan não quer sa-
ber de oba-oba.

“DNA” OFENSIVO
Para seguir vencendo 

os jogos e somando pontos, o 
Atlético precisa marcar gols. 
O time de Sampaoli, como 
ele anunciou em sua apre-
sentação, é bastante ofensivo 
e protagonista sempre que 
entra em campo. O treinador 
não deixa o time se acomo-
dar mesmo quando está à 
frente no placar. O Atlético 
vai em busca de mais uma 
vitória no Brasileirão nesta 
quarta-feira, contra o Flumi-
nense, às 20h30, no Mineirão, 
pela 16ª rodada.

DA REPORTAGEM

Como de costume aos 
dias seguintes a jogos, os ti-
tulares na vitória do Inter so-
bre o Athletico-PR fizeram 
um trabalho regenerativo, 
no CT do Parque Gigante. 
Portanto, o técnico Eduardo 
Coudet ainda não tem uma 
equipe definida para a parti-
da de quarta contra o Sport, 
na Ilha do Retiro, pela 16ª ro-
dada do Brasileirão.

O treinador perdeu 
D’Alessandro, que recebeu 
o terceiro cartão amarelo no 
domingo e cumpre suspen-
são automática. Já o lateral-
-direito Heitor, destaque do 
jogo, é dúvida, pois teve de 
ser substituído no intervalo 
por conta de dores muscula-
res. O camisa 10 era um dos 
cinco jogadores pendurados 
- Víctor Cuesta, Nonato, Ga-
briel Boschilia e Matheus Jus-
sa seguem com dois cartões 
amarelos. Aos 38 minutos do 
segundo tempo contra o Fu-
racão, o meia acabou adverti-
do por reclamação.

Já Heitor sentiu o des-
gaste de atuar por três jogos 
seguidos e deu lugar a Rodi-
nei após distribuir assistên-
cias para os gols de Thiago 
Galhardo e Abel Hernández.

Aliás, Coudet tem en-
frentado problemas corri-
queiros. Antes da partida de 
domingo, veio a confirmação 
que João Peglow está com 
uma tendinite no joelho direi-
to e Nonato com um descon-
forto na coxa direita. Johnny 
e Boschilia também seguem 
fora pelo mesmo problema 
do meio-campista.

Edenilson, por sua vez, 
volta a ficar à disposição. Ele 
treinou normalmente com 
os reservas e jovem da base 
nesta segunda-feira. O volan-
te cumpriu suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo rece-
bido na vitória por 2 a 0 sobre 
o Bragantino na última quin-
ta. O Inter soma 28 pontos e 
está em segundo lugar no 
Brasileirão. Na próxima roda-
da, enfrenta o Sport às 20h30 
de quarta, na Ilha do Retiro, 
em Recife.

Foto: Marcos ribolli

Vagner Mancini pelo Vitória contra o Corinthians em 2018 

Jorge Sampaoli é líder com o Atlético-MG

CORINTHIANS. Treinador chega ao Timão com a missão de salvar a equipe do rebaixamento

75% DE APROVEITAMENTO

Sampaoli implementa DNA
ofensivo no Atlético-MG

INTER

Coudet terá Edenilson de 
volta, mas aguarda Coudet

Foto: bruno cantini
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do do Vitória na 16ª rodada 
do Brasileirão, após goleada 
para o Athletico-PR, deixan-
do o time em 14º lugar. No 
fim do Brasileirão, com João 
Burse, o Vitória acabou rebai-
xado na penúltima posição, 
com 37 pontos acumulados.

FOGO
APAGADO
Além do ótimo traba-

lho já citado no Athletico-PR, 
Mancini teve outras missões 
como “bombeiro” e cumpriu 
o objetivo de evitar o rebaixa-
mento para a Série B.

Ainda em 2011, assumiu 
um Cruzeiro na 16ª posição 
com 29 pontos, só quatro 
pontos acima da zona do re-
baixamento. 

Terminou a competição 
na mesma posição, com 43 
pontos, dois acima do Atlé-
tico-PR, ao menos livrando a 
Raposa da Série B.

Em julho de 2017, assu-
miu o Vitória com a missão 
de salvar a equipe do rebaixa-
mento após 11 rodadas ruins. 

O objetivo foi alcança-
do, com o time baiano termi-
nando em 16º com 43 pontos. 
Mas foi por pouco, já que Co-
ritiba e Avaí, que foram rebai-

xados, também somaram 43, 
mas tiveram saldo pior.

ACESSO
O time que Mancini 

mais comandou na carreira 
foi o Vitória, com quatro pas-
sagens: 2008, 2009, 2015/2016 
e 2017/2018. 

Foram 216 partidas, com 

títulos baianos em 2008 e 
2016. Foi também pelo clu-
be de Salvador que Mancini 
conquistou o seu único aces-
so da carreira. Em junho de 
2015, Mancini iniciou a tercei-
ra passagem pelo clube, que 
disputava a Série B. 

Com uma ótima cam-
panha, levou o clube baiano 

de volta para a Série A, após 
uma terceira posição.

Além da Copa do Bra-
sil de 2005 pelo Paulista de 
Jundiaí e dos dois títulos de 
Campeonato Baiano pelo Vi-
tória (2008 e 2016), Mancini 
venceu um Cearense pelo 
Ceará (2011) e um Catarinen-
se (2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT   
##ATO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

DO CONTRATO N° 049/2019
##TEX A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu Torna Público O 2º Termo Aditi-
vo De Prazo, Fica Alterada A Cláusula (Do Prazo), Referente Ao Contrato Nº 
049/2019, De Origem Da Tomada De Preço 003/2019 Processo 50/2019 Do 
Objeto: ‘’Tomada De Preços Para Contratação De Empresa Especializada, 
Para Construção/Execução De Um Pórtico No Município De Cotriguaçu/Mt, 
Com Recursos Do Convênio - 852209/2017, Conforme Projetos, Planilhas E 
Memoriais Anexos No Presente Edital”.De Um Lado A Prefeitura Municipal De 
Cotriguaçu-Mt, Inscrita No Cnpj / Mf Sob O Nº 37.465.309/0001-67 Locali-
zada Na Av. 20 De Dezembro, Nº 725 – Centro – Cotriguaçu / Mt, Neste Ato 
Representado Pelo Prefeito Municipal, Srº: Jair Klasner, Doravante Denomi-
nada “Contratante” E A Empresa: L.M.F Bernardi Cnpj: 15.949.647/0001-31, 
Doravante Denominada “Contratada”, Conforme As Cláusulas E Condições 
Seguintes: Cláusula Primeira – Do Aditivo – Do Prazo - As Partes Contratantes 
Mediante Transação, Resolvem Aditar À Cláusula Do Prazo, Prorrogando A 
Partir De 29/09/2020 Até 31/12/2020. Cláusula Segunda – Das Disposições 
Gerais - Permanecem Inalteradas As Demais Cláusulas Constantes Do Con-
trato, As Quais Serão Respeitadas Pelas Partes. 

##ATO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CON-
TRATO N° 077/2018

##TEX A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu Torna Público O 2º Termo Aditivo 
,Fica Alterada A Cláusula (Do Prazo), Referente Ao Contrato Nº 077/2018, De 
Origem Do Pregão Presencial 123/2018 Processo 183/2018 Do Objeto: ‘’Fu-
tura E Eventual Contratação De Empresa Para Execução De Pavimentação 
Asfáltica Tipo Tsd (Tratamento Superficial Duplo - Capa Asfáltica) Exeto Base 
E Sub-Base, Incluindo Todo O Material: Betuminoso, Pedra E Pedrisco A Ser 
Utilizado Na Obra De Pavimentação A Ser Executada Em Diversas Ruas Da 
Cidade, Somando O Montante De 10.218,26 M² (Dez Mil, Duzentos E Dezoi-
to Metros Quadrados), Conforme Projetos, Planilhas E Memoriais Anexos Do 
Presente Edital’’.De Um Lado A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-Mt, Inscrita 
No Cnpj / Mf Sob O Nº 37.465.309/0001-67 Localizada Na Av. 20 De Dezem-
bro, Nº 725 – Centro – Cotriguaçu / Mt, Neste Ato Representado Pelo Prefeito 
Municipal, Srº: Jair Klasner, Doravante Denominada “Contratante” E A Empre-
sa: Fernandes Matos Construções Civil Ltda- Me Cnpj: 00.185.121/0001-55, 
Doravante Denominada “Contratada”, Conforme As Cláusulas E Condições 
Seguintes: Cláusula Primeira – Do Aditivo – Do Prazo - As Partes Contratantes 
Mediante Transação, Resolvem Aditar À Cláusula Do Prazo, Prorrogando A 
Partir De 20/09/2020 Até 31/12/2020. Cláusula Segunda – Das Disposições 
Gerais - Permanecem Inalteradas As Demais Cláusulas Constantes Do Con-
trato, As Quais Serão Respeitadas Pelas Partes.

##ASS JAIR KLASNER
##CAR PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
##ATO RESULTADO JULGAMENTO

##TEX Pregão Presencial 100/2020 Processo 169/2020 Do Resultado:   A 
Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt, Torna Público O Resultado Da Licita-
ção, Para Conhecimento Dos Interessados Que O Pregão Presencial - Srp Nº 
100/2020 Objeto: ‘’Contratação De Pessoa Física Ou Pessoa Jurídica Para 
Prestação De Serviços Técnicos Na Cultura Do Cacau, Para Acompanhamen-
tos Nas Propriedades Dos Agricultores Familiares De Cotriguaçu, Para Aten-
dimento Do Convênio 0191/2020-Seaf/Mt’’. Obteve Os Seguintes Resultados: 
O Senhor: Sidmar Correa Tomaz Cpf: 025.856.281-16, Foi Vencedora Da Lici-
tação Dos Itens: 1. Com O Valor Global De R$ 32.496,00 Reais. 

##ASS Gislaine Moreira de Oliveira
##CAR Pregoeira/Port199-2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
##ATO AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

##ATO PREGÃO PRESENCIAL 100-2020 PROCESSO 169-2020

##TEX O Prefeito Municipal, JAIR KLASNER, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e 
em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, resolve: 01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: a) 
Processo Nrº: 169/2020 b) Licitação Nrº: 100/2020 c) Modalidade: PREGÃO 
PRESENCIAL d) Data Homologação: 13/10/2020 O Processo Administrativo 
referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala 
de licitações da referida Prefeitura, localizada na av. 20 de Dezembro, nº 725, 
Centro, neste município de Cotriguaçu-MT, 13 de outubro de 2020.

##ASS Gislaine Moreira de Oliveira
##CAR Pregoeira/Port199-2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
##ATO EXTRATO DO CONTRATO 077/2020

##TEX De Um Lado A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-Mt, Inscrita No 
Cnpj/Mf Sob O Nº 37.465.309/0001-67, Sito À Av. 20 De Dezembro, Nº 725 
– Bairro Centro Em Cotriguaçu-Mt, Neste Ato Representada Pelo Srº: Jair 
Klasner , Advogado, Brasileiro, Casado, Residente E Domiciliado Na Rua B, 
N° 51, Bairro Progresso, Na Cidade De Cotriguaçu – Mt, Portador De C.I. Rg 
Nº 966945 Ssp/Mt E Do Cpf/Mf Nº 862.690.381-20, Que Doravante Passa 
A Ser Identificado E Chamado De “Contratante”, E O Senhor Sidmar Cor-
rea Tomaz Cpf: 025.856.281-16 Residente E Domiciliado Na Avenida 07 De 
Setembro, Bairro Centro, S/N, No Distrito De Nova União, Município De Co-
triguaçu, Uf-Mt, Denominado “Contratado”.  O Presente Contrato Tem Como 
Objeto: ‘’Contratação De Pessoa Física Ou Pessoa Jurídica Para Prestação 
De Serviços Técnicos Na Cultura Do Cacau, Para Acompanhamentos Nas 
Propriedades Dos Agricultores Familiares De Cotriguaçu, Para Atendimento 
Do Convênio 0191/2020-Seaf/Mt’’. O Presente Contrato Tem O Valor Global 
De R$32.496,00 (Trinta E Dois Mil, Quatrocentos E Noventa E Seis Reais). O 
Presente Contrato Terá Vigor A Partir De 13 De Outubro De 2020 Até 31 De 
Dezembro De 2020 Podendo Ser Prorrogado.

##ASS JAIR KLASNER
##CAR PREFEITO MUNICIPAL

##ATO EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO 
CONTRATO N° 090/2014

##TEX A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu Torna Público O 15º Termo Aditi-
vo, Fica Alterada A Cláusula (Do Prazo), Referente Ao Contrato Nº 090/2014, 
De Origem Da Tomada De Preço 013/2014 Processo 072/2014 Do Objeto: 
“ Construcao De Praca, No Municipio De Cotriguacu No Valor De Ate R$ 
159.349,57, Convenio 074/2013, Recurso Da Secretaria De Estado De Cida-
des”.De Um Lado A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-Mt, Inscrita No Cnpj / 
Mf Sob O Nº 37.465.309/0001-67 Localizada Na Av. 20 De Dezembro, Nº 725 
– Centro – Cotriguaçu / Mt, Neste Ato Representado Pelo Prefeito Municipal, 
Srº: Jair Klasner, Doravante Denominada “Contratante” E A Empresa: Poli En-
genharia E Comercio Ltda Cnpj: 01.379.965/0001-08, Doravante Denominada 
“Contratada”, Conforme As Cláusulas E Condições Seguintes: Cláusula Pri-
meira – Do Aditivo – Do Prazo - As Partes Contratantes Mediante Transação, 
Resolvem Aditar À Cláusula Do Prazo, Prorrogando A Partir De 27/08/2020 
Até 31/12/2020. Cláusula Segunda – Das Disposições Gerais - Permanecem 
Inalteradas As Demais Cláusulas Constantes Do Contrato, As Quais Serão 
Respeitadas Pelas Partes.

##ATO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CON-
TRATO N° 027/2019

##TEX A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu Torna Público O 2º Termo Aditi-
vo, Fica Alterada A Cláusula (Do Prazo), Referente Ao Contrato Nº 027/2019, 
De Origem Da Tomada De Preço 002/2019 Processo 019/2019 Do Objeto: 
‘’Contratação De Empresa Especializada Em Recuperação De 52km De Es-
tradas Vicinais Padrão Alimentadoras, No Projeto De Assentamento Nova 
Cotriguaçu, Localizado No Município De Cotriguaçu/Mt - Conforme Projeto 
Em Anexo, Pelo Convênio 856943/2017 - Incra’’.De Um Lado A Prefeitura Mu-
nicipal De Cotriguaçu-Mt, Inscrita No Cnpj / Mf Sob O Nº 37.465.309/0001-
67 Localizada Na Av. 20 De Dezembro, Nº 725 – Centro – Cotriguaçu / Mt, 
Neste Ato Representado Pelo Prefeito Municipal, Srº: Jair Klasner, Doravante 
Denominada “Contratante” E A Empresa: Alfonso Roberto Dalmagro Cnpj: 
09.233.598/0001-33, Doravante Denominada “Contratada”, Conforme As 
Cláusulas E Condições Seguintes: Cláusula Primeira – Do Aditivo – Do Prazo 
- As Partes Contratantes Mediante Transação, Resolvem Aditar À Cláusula Do 
Prazo, Prorrogando A Partir De 08/08/2020 Até 31/12/2020. Cláusula Segun-
da – Das Disposições Gerais - Permanecem Inalteradas As Demais Cláusulas 
Constantes Do Contrato, As Quais Serão Respeitadas Pelas Partes.

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

VENDAS



Chuva intensa de granizo
deixa manto de gelo no chão
DA REPORTAGEM

Uma chuva de granizo 
surpreendeu os moradores 
de Chapada dos Guimarães 
na última segunda-feira (12). 
Dois vídeos gravados pela 
fisioterapeuta Ana Caroli-
na registraram o momento. 
Conforme mostram os víde-
os, publicados no Instagram 
dela, a chuva de granizo foi 
intensa e registrada por volta 
das 15h, em uma fazenda na 
zona rural do município.

É possível notar tam-
bém a força do vento e a 
quantidade de gelo que se 
espalhou ao chão. Cerca de 
30 minutos depois, foi como 
se não tivesse chovido na re-
gião, sem qualquer sinal de 
sua passagem.

A chuva registrada na 
região de Chapada dos Gui-
marães também resultou na 
queda de algumas árvores 
na MT-251, causando con-
gestionamento e assustando 
os motoristas do trecho. A 
queda aconteceu no Portão 
do Inferno, e meia pista teve 
que ser interditada, no senti-
do Chapada dos Guimarães 
- Cuiabá. Segundo informa-
ções, o trânsito ficou compli-
cado na região e o Corpo de 
Bombeiros foi acionado para 
fazer a remoção da árvore.

CHUVAS VÊM AÍ
Mato Grosso está em 

estado de alerta para fortes 
tempestades desde segun-
da-feira, pelo Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet). 
Em Chapada, a previsão é de 
pancadas de chuva pela tar-
de e noite desta quarta (14) e 
quinta-feira (15), com máxima 
32ºC e mínima de 22ºC, com 
probabilidade de 80% e 60%, 
respectivamente.

Em Cuiabá, o restante 
da semana será parcialmen-
te nublado, com temperatura 
máxima de 36°C e mínima de 
25°C na quarta (14); máxima 
de 32°C e mínima de 24°C na 
quinta (15); e máxima de 38°C 
e mínima de 22°C na sexta 
(16). O sábado (17) deve ser o 
dia mais quente da semana, 
com máxima de 40°C e míni-
ma de 27°C.

No Nortão, a previsão 
segue de temperatura entre 
amenas e altas. Em Sinop, 
esta quarta (14) deve ter, se-
gundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), muitas 
nuvens com pancadas de 
chuva e trovoadas nos três 
períodos do dia, com ventos 
fracos. As máximas podem 
chegar aos 40º e a umidade 
deve chegar a 70%.

Em Nova Mutum, a pre-
visão é bem semelhante a 

DA REPORTAGEM

Um casal foi abordado 
por dois criminosos enquan-
to caminhava ao lado de um 
condomínio situado no bair-
ro Recanto dos Pássaros, em 
Sorriso. Na segunda (12), um 
dos suspeitos foi detido pela 
Polícia Militar e foi recupe-
rado o relógio roubado, ava-
liado em cerca de R$ 22 mil 
(US$ 4 mil).

Um jovem, 19 anos, foi 
detido no bairro São Mateus. 
Segundo informações, o ca-
sal foi abordado pelos suspei-
tos e um deles portava uma 
arma de fogo. Após rouba-
rem o relógio, os acusados 
abordaram outra pessoa que 
estava próximo, roubaram 
um celular e fugiram do local.

Após receber informa-
ções sobre o crime e carac-
terísticas dos suspeitos, a PM 
seguiu até à região leste e ao 
passar pela Rua Passo Fun-
do avistou um suspeito que 
trafegava de bicicleta com as 
mesmas características re-
passadas à polícia. 

O rapaz usava um re-
lógio de marca, mas alegou 
tê-lo recebido no pagamen-

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
abriu licitação, na modalida-
de tomada de preços, para 
contratar a empreiteira que 
fará a pavimentação da Rua 
Santo Antônio, via que ligará 
a Avenida André Maggi à Rua 
das Ciriemas, no bairro Nossa 
Senhora Aparecida.

A previsão de investi-
mentos é de R$ 1,1 milhão. O 
valor total, no entanto, só será 
conhecido após a homologa-
ção do procedimento licita-
tório. No dia 28 de outubro, 
a comissão de licitação da 

Administração irá receber as 
propostas das empresas in-
teressadas em assumir a exe-
cução da obra.

Além do asfalto, a em-
preiteira também terá que 
construir a drenagem e im-
plantar a sinalização viária da 
rua. O prazo para conclusão 
dos serviços não consta no 
procedimento licitatório. A 
Santo Antônio chegou a ser 
incluída no mesmo projeto 
de pavimentação da Avenida 
Oscar Niemeyer. No entanto, 
como o projeto, que trans-
mitia para o município uma 
área de terra necessária para 

DA REPORTAGEM

Um produtor rural, 71 
anos, matou um assaltante, 21, 
e deixou outro ferido após os 
suspeitos invadirem a fazenda 
dele na zona rural de Itiquira, 
no domingo (11). A vítima é pra-
ticante de tiro esportivo e usou 
uma arma carabina calibre 357.

A Polícia Militar foi acio-
nada pelo próprio produtor e 
o encontrou na fazenda muito 
abalado. Segundo a polícia, ele 
estava com a arma na mão e o 
corpo de um dos assaltantes 
baleados caído ao lado dele.

A vítima contou aos po-
liciais que ouviu os cachorros 
latirem na direção do portão e, 
em seguida, viu dois homens 
entrando na propriedade. Os 
suspeitos rodearam a casa e 
foram até a caminhonete do 
produtor. Em seguida, teriam 

revirado o veículo buscando 
objetos de valor.

De acordo a polícia, nes-
se momento, o proprietário da 
fazenda fez um disparo como 
forma de alerta para que os 
suspeitos fossem embora. No 
entanto, os assaltantes teriam 
seguido na direção dele para 
tentar rendê-lo.

Assustado, o produtor 
disse que atirou várias vezes 
na direção dos assaltantes. Um 
morreu na hora e outro fugiu 
ferido para uma região de mata 
e não foi mais visto. A arma e o 
celular dele, um simulacro dos 
assaltantes, capacetes e uma 
moto dos assaltantes foram 
apreendidas e encaminhadas 
para perícia. O produtor deve 
responder pela morte do sus-
peito em liberdade por ter agi-
do em legítima defesa. O caso 
é investigado pela Polícia Civil.

Foto: Divulgação

Chuva forte de granizo caiu em Chapada

Vítimas faziam caminhada quando foram rendidas pelos criminosos

Rua a ser asfaltada fica no Nossa Senhora Aparecida

Suspeito de invadir fazenda foi morto a tiros pelo proprietário em Itiquira

CHAPADA DOS GUIMARÃES. Força do vento e a quantidade de gelo se espalhou

SORRISO

Dupla aborda casal e rouba
relógio avaliado em R$ 22 mil

SINOP

Aberta licitação para
asfaltar rua em bairro

ITIQUIRA

Produtor rural mata 
assaltante que invadiu 
a fazenda dele

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Sinop, com as temperaturas 
chegando no máximo a 38º e 
a previsão de muitas nuvens 
com pancadas de chuva e 
trovoadas ao longo de todo 

o dia.

NO CAMPO
O balanço hídrico pre-

visto pelo modelo do Inmet 

para outubro indica o predo-
mínio da deficiência hídrica 
no solo em toda a área, ex-
ceto no sul de Mato Grosso, 
onde estão previstos baixos 

valores de excedentes hídri-
cos. Na região Noroeste do 
Mato Grosso, os valores de 
excedentes de água no solo 
serão mais expressivos.

to de uma dívida. Porém, o 
dono do objeto o reconhe-
ceu. Na casa do suspeito, foi 

encontrada a roupa que ele 
usou no dia crime, uma arma 
de fogo e um celular. 

O jovem foi detido e le-
vado à delegacia para as pro-
vidências cabíveis.

as obras, foi reprovado na Câ-
mara por conta de politica-
gem, houve a separação dos 

certames. No caso da “Aveni-
da do Linhão”, a licitação foi 
anulada pela Prefeitura.
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Sinfra vistoria obras rodoviárias
realizadas por concessionária
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), por meio da Secre-
taria-adjunta de Logística e 
Concessões, está vistoriando 
os trabalhos realizados pela 
empresa Via Brasil MT 320 
Concessionária de Rodovia 
para a recuperação e melho-
ria das MT-320 e MT-208, em 
Alta Floresta, região Norte 
de Mato Grosso.

Os investimentos reali-
zados atendem ao Plano de 
Exploração Rodoviário do 
contrato de concessão de 
188 quilômetros da MT-320 
e MT-208 – no trecho entre 
Alta Floresta, Nova Santa He-
lena, Colíder, Carlinda e Nova 
Canaã do Norte – assinado 
no ano passado.

A concessão, que tem 
prazo de 30 anos, previa que 
as melhorias se iniciassem já 
no primeiro ano da formali-
zação do contrato.  Por essa 
razão, a equipe da Sinfra 
está percorrendo todo o tre-
cho concedido e verificando 
in loco o trabalho realizado, 
segundo o secretário-adjun-
to de Concessão e Logística, 
Huggo Waterson.

“Em cumprimento ao 
Plano de Exploração Rodovi-
ário firmado com a Via Brasil 
MT-320, a Sinfra efetua visto-
ria conjunta com a Agência 
Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delega-
dos de Mato Grosso, a fim de 
receber os trabalhos iniciais 
realizados pela Concessioná-
ria”, disse o secretário.

Entre os primeiros tra-
balhos já executados estão 
os serviços de rejuvenesci-

mento do pavimento das 
rodovias,  a recuperação de 
sinalização vertical e revitali-
zação da horizontal, além de 
uma melhoria generalizada 
com a conservação rotineira 
através da limpeza da pista 
e acostamento; recuperação 
preliminar de pavimento; 
tratamento do canteiro cen-
tral; restauração preliminar 
de artes especiais; comple-
mentação de dispositivo de 
proteção e segurança.

Além disso, a Sinfra vis-
toriou como tem funcionado 
o atendimento ao usuário da 
rodovia, por meio da disposi-
ção da equipe de operação, 
de ambulâncias, guinchos, 
caminhão-pipa e veículo ins-
peção de tráfego, por exem-
plo, necessários para garan-
tir a segurança na rodovia.

Com este trecho con-
cessionado, o Governo de 
Mato Grosso soma sete 
contratos de concessão vi-
gentes, totalizando 923,4 
quilômetros de rodovias 
repassados à iniciativa pri-
vada para a prestação dos 
serviços de conservação, 
recuperação, manutenção, 
implantação de melhorias e 
operação rodoviária.

NOVAS
CONCESSÕES
Além disso, o Governo 

do Estado está com o maior 
programa de concessão já 
lançado em Mato Grosso, 
que ocorre por meio da ini-
ciativa privada e também de 
chamamento público junto 
a Organizações da Socieda-
de Civil sem fins lucrativos 
(OSCs). O edital de conces-
são de três lotes de rodovias 

Vistoria sendo realizada na MT-320 

VIA BRASIL. Melhorias deveriam se iniciar no primeiro ano da formalização do contrato
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estaduais à iniciativa priva-
da, totalizando 512 km, bem 
como os editais de chama-
mento público para parceria 
pedagiada em um trecho de 
aproximadamente 409 km 
de rodovias, já estão publica-

dos. Por meio de concessão 
comum serão 140,6 km da 
MT-130, no trecho de Prima-
vera do Leste a Paranatinga, 
além das rodovias MT-246, 
MT-343, MT-358 e MT-480, 
nos trechos de Jangada a 

Itanorte, totalizando 233,2 
km. Também serão concedi-
dos 138,4 km da MT-220, no 
trecho entre Tabaporã e Si-
nop. Já as parcerias pedagia-
das compreendem um tre-
cho de 310,9 km das rodovias 

MT-010, MT-249 e MT-235, em 
Diamantino, Nova Mutum e 
Campo Novo do Parecis, res-
pectivamente. Além disso, 
está prevista a parceria em 
outros 108,4 km da MT-480, 
em Tangará da Serra.


