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NORTÃO NORTE ARAGUAIA TANGARÁ DA SERRA GUARANTÃ

242 MÁQUINAS

ÁLCOOL

CONSUMO 
AUMENTOU 
NO PAÍS

Calorão
“aquece”
venda de
sorvetes

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, houve um au-
mento de 17,6% no consumo de 
álcool entre adultos com mais 
de 30 anos no Brasil, de acordo 
com pesquisa realizada em 
parceria pela Fiocruz, Unicamp 
e UFMG e publicada no fi m de 
maio.
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FORÇA NACIONAL

O mato-grossense sabe que 
o verão dura praticamente 
o ano todo, mas o calor e a 
sensação de tempo abafa-
do fi cam mais intensos no 
período de seca. Em Cuiabá, 
empreendedores apostam 
no sorvete, picolé e água de 
coco como alternativas para 
amenizar os impactos das 
ondas de calor. 
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O governo federal prorrogou, por mais 180 dias, a atuação da Força Nacional de Segurança Pú-
blica em apoio às ações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
na Amazônia.                  Página -3

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

CHRISTIANO ANTONUCCI/SECOM-MT 

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf) só vai entregar as 42 patrulhas 
mecanizadas e os 200 resfriadores de leite às prefeituras após o fi m das 
eleições municipais, marcadas para novembro. Até lá, está sendo feito 
levantamento dos municípios que serão benefi ciados.              Página -4

Maquinário será entregue
após o fi m das eleições

POR MAIS 
180 DIAS



    

A ponte foi concebida para estabelecer a comu-
nicação entre as duas maiores cidades do Estado, 
por meio dos trilhos

Foi modesto o progresso feito pelo Brasil desde 
o surgimento das primeiras evidências de que novas 
tecnologias passaram a ser usadas para espalhar de-
sinformação e envenenar o debate público no país. A 
Justiça Eleitoral parece ter adquirido maior entendi-
mento do problema, e uma resolução aprovada no fim 
do ano passado proibiu o uso de aplicativos de men-
sagens para distribuir propaganda política de forma 
massiva.

Mas permanece constrangedor o fracasso das 
autoridades em levar adiante as investigações sobre 
os empresários que financiaram ilegalmente uma 
operação desse tipo na reta final da disputa presi-
dencial de 2018, com o fim de beneficiar a campanha 
de Jair Bolsonaro, como a Folha revelou na época. O 
WhatsApp, serviço de mensagens que se tornou um 
instrumento perigoso nas mãos dos que promovem 
campanhas de desinformação, adotou regras mais es-
tritas e tomou diversas medidas para inibir o mau uso 
de sua plataforma.

A despeito desses esforços, entretanto, surgem a 
todo momento novos indícios de que políticos e em-
presários mal-intencionados continuam encontrando 
brechas para disseminar falsidades e atingir eleitores 
desprevenidos por meio de aplicativos e redes sociais. 
Pelo menos cinco empresas têm oferecido aberta-
mente no mercado serviços de disparo em massa de 
mensagens políticas, garantindo a seus clientes meios 
de contornar as barreiras criadas recentemente.

Vendem-se também cadastros com informa-
ções pessoais de eleitores, extraídas das plataformas 
de modo aparentemente furtivo, sem que os usuários 
desses serviços tivessem autorizado o compartilha-
mento de seus dados para esse fim.

Empresas como o Facebook, que é dono do 
WhatsApp, mostram-se dispostas a cooperar com a 
fiscalização e dizem ter aperfeiçoado métodos de de-
tecção de atividades suspeitas e agido contra milha-
res de infratores. Mas suas ações têm se revelado in-
suficientes para lidar com o problema, além de pouco 
transparentes para o público.

Dadas as limitações impostas pela pandemia do 
coronavírus à campanha deste ano, candidatos a pre-
feito e vereador têm procurado novas maneiras de se 
comunicar com o eleitorado, e muitos decerto não re-
sistirão à tentação de desafiar a lei para alcançá-los. 
Não se ignoram as dificuldades enfrentadas em toda 
parte para conter a disseminação de falsidades na in-
ternet. Mas cabe à Justiça Eleitoral buscar os meios de 
superá-las e assim cumprir sua missão de zelar para 
que a competição se dê em ambiente propício ao de-
bate de ideias. A inércia custará caro, e o prejuízo fica-
rá com o eleitor.

Editorial

Drible na lei

“PERSEGUIÇÃO”
O promotor de Justiça Marcos Brant 

preferiu não se pronunciar sobre a acusa-
ção feita pelo prefeito de Barra do Garças, 
Roberto Farias, de que ele o perseguiu du-
rante seus dois mandatos. Brant é autor da 
maioria dos processos que Farias responde 
na Justiça. No total, são mais de 100. O pre-
feito disse ter sido vítima de uma “caçada 
implacável” do promotor de Justiça ao lon-
go dos últimos oito anos. O promotor disse 
que só se pronuncia nos autos dos proces-
sos.

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!

SEM OFENSA
Decisão do juiz auxiliar da propagan-

da, Armando Biancardini Candia, do Tri-
bunal Regional Eleitoral, ratificou liminar 
e determinou que Gilberto Moacir Cattani, 
candidato ao cargo de suplente na chapa 
ao senado de Reinaldo Morais (PSC), deve 
retirar de suas redes sociais vídeos e de-
mais publicações que intitulem a também 
candidata ao Senado, Coronel Fernanda 
(Patriota), como “Peppa Pantaneira”. Hou-
ve aplicação de multa no valor de R$ 5 mil.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

O WhatsApp adotou regras mais es-
tritas e tomou diversas medidas para 
inibir o mau uso de sua plataforma“

“

A ponte de 224 metros sobre o rio Cuia-
bá, construída para receber o VLT, foi o local 
escolhido pelos comerciantes de Cuiabá e 
Várzea Grande para fazer o protesto contra 
o governo do Estado de Mato Grosso pelo 
descaso na tomada de decisão do Veículo 
Leve sobre Trilhos.

A ponte foi concebida para estabelecer 
a comunicação entre as duas maiores ci-
dades do Estado, por meio dos trilhos. Um 
sonho de várzea-grandenses e cuiabanos. 
O povo escolheu a ponte porque ela repre-
senta união, vínculo, conexão.

Os manifestantes realizaram um ato pú-
blico de alto nível, respeitando a limitação 
de pessoas por causa da pandemia. Esti-
veram presentes comerciantes, lideranças 
empresariais e de entidades, trabalhado-
res, candidatos a vereador de vários parti-
dos. Todos unidos por uma causa, VLT já! 
Uma manifestação cívica que ficou para a 
história. Pessoas se confraternizando, abra-
çadas, negros e brancos, com camisas de 
todas as cores. Isso é o que chamamos de 
“Boa Política”. Uma festa da democracia!

Para o aguerrido líder do Movimento Ci-
dadania Pró VLT de Várzea Grande, comer-
ciante Valdemar Ferreira Borges, “o VLT, 
além de importante, tem o sacrifício da so-
ciedade que acreditou no poder público, in-
vestiu, apoiou, porque precisa do VLT, quer 
o VLT. Não podemos perder esse meio de 
transporte que irá resolver o problema do 
transporte público das duas maiores cida-
des do Estado”.

Outra liderança que se manifestou de 
forma vibrante foi João Batista da Rocha, 
Diretor-Executivo da ACDHAM (Associação 
Comunitária de Habitação do Estado de 
Mato Grosso): “Hoje, domingo, nesse calor 
de 40 graus, após várias audiências públi-
cas durante anos participando dessa luta 
pela necessidade desse Veículo Leve sobre 
Trilhos em benefício dos trabalhadores, vie-

mos aqui para cobrar do governador a con-
clusão imediata dessa obra.  O povo quer 
VLT já”.

De acordo com o especialista em VLT, 
engenheiro José Pícolli, “na época da cons-
trução, em 2012, foram gastos R$ 14 milhões 
com essa ponte, que está pronta para rece-
ber o VLT. Atualizando pelo INPC, que é o ín-
dice do contrato em 54,9%, o resultado para 
hoje seria de R$ 21, 8 milhões”. Esse dinheiro 
não pode ser jogado no lixo.

Essa é a indignação do povo cuiabano 
e várzea-grandense. O governo do Estado 
está pagando R$ 4 milhões por mês de ju-
ros pelo VLT até 2047 para nada, mesmo o 
VLT não funcionando. Sendo que o governo 
do Estado tem depositado na conta R$ 193 
milhões, dinheiro suficiente para terminar a 
primeira etapa, do Aeroporto – Porto – Cen-
tro.

Com a retomada dessa obra, serão ge-
rados 1.200 empregos diretos e 4.000 indi-
retos. Em tempos de pandemia, com forte 
desemprego, o governo pratica um crime 
doloso. Uma irresponsabilidade com o erá-
rio.

A cada dia que passa os prejuízos para a 
sociedade só aumentam. O povo é que está 
sendo penalizado com o péssimo atendi-
mento nas paradas de ônibus, com a demo-
ra, desconforto sem ar-condicionado, atraso, 
estresse e o calor massacrante de 40 graus, 
que só tende a aumentar com a emissão 
dos gases tóxicos dos veículos movidos a 
combustível fóssil.

Chega de promessas não cumpridas na 
política. O governador prometeu e não cum-
priu até agora. É sempre bom relembrar o 
que disse Mauro Mendes em 2018: “Nós va-
mos resolver as obras do VLT em no máximo 
um ano”. Pois bem, será completado 2 anos 
de governo e nada. Não há nada o que justi-
fique o descaso e o desrespeito.

VICENTE VUOLO É ECONOMISTA E 
CIENTISTA POLÍTICO

A ponte do VLT

Aulas para a vida
construir. Aprendi, acima de tudo, valores 
que carregarei até meu último dia.

Segui os passos da minha mãe e aos 18 
estava oficialmente dando aula. Oficialmen-
te? Sim, antes disso substituí professores e 
assumi temporariamente algumas turmas e 
algumas disciplinas, mas nada que pudes-

se chamar de “meu”. 
Com a maioridade 
vieram mais de 20 
turmas de química, 
física, matemática, 
biologia e informáti-
ca, logo no primeiro 
ano. E não parou nis-
so: hoje dou aulas de 
vários temas, como 
oratória, investigação 
e áreas ligadas à ges-
tão, de forma presen-
cial e online, mesmo 
estando longe das 
turmas regulares, e 
tenho a certeza que 
não vou abandonar 

tão cedo essa profissão que tanto amo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!
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Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

É muito bom saber que, ao longo de minha vida, tive professores 
maravilhosos. Com todos aprendi algo que carrego comigo, sejam 
inspirações, conhecimentos, conselhos, exemplos ou mesmo coisas 
a evitar. E da mesma forma sei que agreguei algo à vida de cada 
aluno meu. Essa é a mais nobre função do professor, mudar vidas! 
Parabéns para nós!

CLIC 
FINAL 

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

Dia do professor. Alguns anos eu escrevo 
sobre o tema, em outros acabo me perden-
do no calendário, por escrever com antece-
dência, e, quando vejo, já passou. Mas, inde-
pendentemente do texto aqui ou não, a data 
é uma das mais importantes, para mim, em 
todo o calendário. Os motivos? São muitos, 
e vou falar um pouco a 
respeito.

Antes de qualquer 
coisa, minha mãe é 
professora. Começou 
dar aulas em escolas 
multisseriadas rurais 
(aquelas em que, den-
tro de uma mesma sala, 
aos cuidados de uma 
única professora, esta-
vam alunos da primeira 
à quarta série) aos 16 
anos, causando espan-
to em muita gente na 
época. No que diz res-
peito à escola, nunca 
tive aulas com ela. Não 
sei se isso foi ruim ou bom, mas acredito que 
a coisa aconteça como tem que ser.

Meu pai, filho de agricultor e com o fa-
moso “quarto ano de grupo” nunca deu au-
las em escolas. Parte da sua vida, porém, foi 
dedicada a repassar conhecimentos em suas 
atividades, tanto rurais quanto industriais.

Eles foram meus grandes professores, 
aqueles que me ensinaram o que é a vida e 
me deram a maior parte do que usei para me 

VICENTE VUOLO

O Corpo de Bombeiros encontrou na terça (13) o corpo do menino de 4 
anos que desapareceu no dia anterior no balneário Primavera, em Aripuanã. 
Anthony Gabriel Pereira de Abreu estava com a família e tomava banho com 
outras crianças. Uma equipe de mergulhadores se deslocou para Aripuanã 
para fazer as buscas. O corpo foi avistado no meio do Rio Aripuanã, a apro-
ximadamente 25 m do local onde Anthony possivelmente teria se afogado. 
A família sentiu falta dele por volta de 16h e pediu socorro. Os parentes não 
sabiam se o garoto havia se afogado ou sido levado do balneário.
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APROVAÇÃO NAS ALTURAS... 
O site Só Notícias encomendou junto ao instituto Real Da-

dos pesquisa com a população de Sinop. Em uma delas apontou 
que a aprovação do governo Jair Bolsonaro chegou aos 80% 
no município. 31% dos entrevistados classificaram o governo 
como ótimo, outros 35,5% como bom e 13,1% como regular 
positivo. Os que consideram o governo péssimo somam 10,3%, 
ruim 3,2% e regular negativo 5,9%. Recentemente o presiden-
te estava na cidade o que contribuiu para essa acachapante 
margem positiva. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 
de outubro e ouviu 648 eleitores e tem uma margem de erro 
de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 0,9% não 
souberam ou não quiseram responder.

MENDES BEM AVALIADO...
A mesma pesquisa apontou a boa aprovação do governa-

dor Mauro Mendes (DEM), para 53% dos sinopenses entrevis-
tados a avaliação do governo estadual é vista como positiva e 
negativa para 43%. Apesar de ter ouvido algumas vaias quando 
esteve em Sinop durante a visita do presidente Bolsonaro, Mau-
ro Mendes até que está se saindo bem avaliado pelos eleitores 
da capital do Nortão. Ao longo desses quase dois anos de man-
dato, Mendes precisou adotar algumas medidas enérgicas para 
colocar as finanças do Estado em dia, mas pelo visto, mesmo 
com algumas medidas um tanto que impopulares sua avaliação 
se mantém intacta.

DISPUTA SINOPENSE 1...
O instituto fez também a primeira projeção oficial para 

a prefeitura de Sinop. Numa versão espontânea, onde os en-
trevistados mencionam em quem votará para prefeito sem no-
mes apresentados, Juarez Costa (MDB) aparece com 28,1% das 
intenções de voto. Empatado tecnicamente se consideramos a 
margem de erro de 4%, está o republicano Roberto Dorner com 
24,5%. Na terceira posição vem Jorge Yanai (Podemos) com 
8,3%. Os outros candidatos, Delegado Sérgio (PSL) tem 3,4%, 
Professor Roberto (PT) com 1,5 e Marcelo Stachin do PRTB apa-
rece com 0,3%. A atual prefeita Rosana Martinelli (PL) que não 
vai concorrer ficou com 3,5%, o vice-prefeito Gilson de Oliveira 
(PL) com 0,2%, mas é candidato à vereador e Nilson Leitão apa-
receu com 0,4%.

DISPUTA SINOPENSE 2...
Já na projeção estimulada onde é apresentado ao elei-

tor os nomes oficiais no pleito, a disputa continua acirrada. O 
emedebista Juarez Costa aparece com 31,6% das intenções de 
voto. Roberto Dorner (Republicanos) logo atrás com 28,2%, re-
petindo o empate técnico considerando a margem de erro de 
4%. Jorge Yanai do Podemos sobe para 18,2, na quarta posição 
surge o Delegado Sérgio (PSL) com 8%. O petista Professor Ro-
berto Arruda aparece com 1,7% e Marcelo Stachin (PRTB) tem 
1,5%. Não sabem ainda em quem votar 4,2%, Nulos totalizam 
3,5% e Brancos 2,5%. Apenas 0,6% não respondeu. Ao se man-
ter essa projeção Sinop terá a disputa eleitoral mais acirrada 
dos últimos 20 anos. 

GRAVE ACUSAÇÃO 1...
O candidato do PSL em Sinop, Delegado Sérgio utilizou 

na terça-feira (13 de suas redes sociais para acusar um candi-
dato à prefeitura de Sinop de ter feito acordo com traficantes 
do município. Segundo pesselista, ele teria recebido informa-
ções de que “o candidato mais rico da eleição” de dar dinheiro 
para traficantes locais para realização de festas nos bairros Vila 
Mariana, Vila Juliana e Vila Lobos. Mesmo sem citar nomes, a 
campanha do candidato Roberto Dorner entrou com uma ação 
na justiça eleitoral contra o Delegado para que o vídeo fosse 
retirado do ar.

GRAVE ACUSAÇÃO 2...
A defesa de Dorner considera que o ataque foi direciona-

do a ele e por isso a ação na justiça eleitoral. Foi então que o 
juiz eleitoral Mario Machado aceitou a justificativa da defesa e 
determinou que o Delegado Sérgio retirasse o vídeo do ar, sob 
pena de multa de R$ 30 mil caso ele volte a publicar aquele 
conteúdo. O vídeo que foi apagado na manhã de ontem de sua 
conta no facebook em pelo menos sete oportunidades acusou 
“o candidato mais rico” dessa campanha de fazer acordo com os 
traficantes locais. O material foi considerado como propaganda 
eleitoral irregular ao imputar crimes a outros candidatos.

PASSOU ADIANTE...
A juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 8ª Vara Ci-

vil de Cuiabá, encaminhou ao Tribunal Regional uma ação mo-
vida pelo prefeito de Cuiabá e candidato à reeleição, Emanuel 
Pinheiro (MDB), contra o governador Mauro Mendes (DEM). O 
emedebista quer impedir que o democrata continue a fazer 
críticas contra ele e sua gestão. Em despacho nesta semana, a 
magistrada entendeu que os dois políticos travam uma disputa 
política e não seria caso de danos morais. “Com estes funda-
mentos, declaro a incompetência deste Juízo para o julgamento 
do feito, e determino a redistribuição para a Zona Eleitoral de 
Cuiabá, competente para análise da matéria”, explicou.

DE OLHO NO PODER
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Governo prorroga uso da Força Nacional 
no combate às queimadas em Mato Grosso 
DA REPORTAGEM

O governo federal pror-
rogou, por mais 180 dias, a 
atuação da Força Nacional de 
Segurança Pública em apoio 
às ações do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) na 
Amazônia. Os militares es-
tão atuando nas unidades de 
conservação federais, com 
ênfase no combate ao des-
matamento, à extração ilegal 
de minério e madeira e à in-
vasão de áreas.

As ações são em cará-
ter episódico e planejado e 
acontecem até 11 de abril de 
2021. A Força Nacional atua 
no combate a crimes am-
bientais na Amazônia desde 
2018 e, de lá para cá, o gover-
no vem fazendo as prorroga-
ções para manter o efetivo na 
região.

A quantidade de mi-
litares a ser disponibilizada 
obedecerá ao planejamento 
definido pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

Os agentes da Força Na-
cional de Segurança Pública 
se somaram aos bombeiros, 
brigadistas e voluntários que 
há meses lutam contra o fogo 
que já destruiu mais de 1,7 
milhão de hectares do Panta-
nal, além de áreas em outros 
biomas presentes no estado. 
Segundo o governo estadu-
al, o envio de 43 agentes da 
força especial para auxiliar no 
combate às chamas em todo 
o estado foi autorizado pela 
Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública, do Ministério 
da Justiça e Segurança Públi-

ca, à qual a tropa federativa 
está subordinada.

O ministério de Justiça 
e Segurança Pública garan-
tiu que continuará fornecen-
do apoio ao estado, conforme 
o ministro André Mendonça 
prometeu aos governadores 
do Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul no final de semana. 

O governador Mauro 
Mendes (DEM) sustenta que 
o estado enfrenta “uma das 
piores ondas de incêndios 
dos últimos anos”, e que as 
chamas já atingiram cerca de 
20% do bioma em território 
mato-grossense, ou 1,7 mi-

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), retomou 
as obras de pavimentação 
da MT-339, em Tangará da 
Serra, região Médio-Norte de 
Mato Grosso. O asfaltamen-
to foi reiniciado em razão da 
recuperação de um termo de 
colaboração firmado junto 
à Associação de Produtores 
Rurais da MT-480/MT-339, 
por meio do Programa de 
Parcerias Socais, no ano de 
2014.

Está em andamento a 
pavimentação de um trecho 
de 17 quilômetros da MT-339, 
que vai permitir a interliga-
ção da sede da cidade de 
Tangará da Serra em direção 
ao Assentamento Antônio 
Conselheiro, no município. 
Por meio da parceria estão 
sendo investidos R$ 19 mi-
lhões no andamento da obra.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, a pavimentação 
é uma continuidade dos três 
quilômetros, a partir do en-
troncamento com a MT-358, 
já executados em gestões an-
teriores. E a retomada desse 
asfaltamento, para conclusão 
dos primeiros 20 quilômetros 
da rodovia, atende a uma de-
terminação do governador 
Mauro Mendes. 

Para o secretário-execu-
tivo da Associação dos Pro-
dutores Rurais da MT-480/
MT-339, Edilson Sampaio, a 
retomada da obra é  fruto de 
um olhar diferenciado que a 
atual administração do go-
verno do Estado tem para 
com a região, além de ser o 
cumprimento de um com-
promisso firmado pelo gover-
nador Mauro Mendes na épo-
ca de sua campanha eleitoral. 

“É um convênio antigo, 
de 2014. Infelizmente no go-

DA REPORTAGEM

A Comissão de Fiscali-
zação e Acompanhamento 
da Execução Orçamentária 
(CFAEO) realiza audiência 
pública, por meio de vide-
oconferência, hoje (15), às 9 
horas, para a apresentação 
da evolução das metas físi-
cas referentes ao 1º semestre 
de 2020, do governo Mauro 
Mendes (DEM).

A apresentação do rela-
tório será feita pela Secretaria 
de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag). A audiên-
cia pública acontece de for-
ma remota, por meio de vi-
deoconferência, da sala 202, 
Deputada Sarita Baracat.  A 
meta física apresenta a quan-
tidade de obras realizadas de 
janeiro a junho de 2020.

Na semana passada o 
secretário de Fazenda, Ro-
gério Gallo, apresentou o re-
latório das metas fiscais do 
2º quadrimestre de 2020. A 
apresentação dos números 
foi on-line pela CFAEO, do 
Poder Legislativo. Segundo 
Gallo, a receita total no 2º 
quadrimestre deste ano foi 
de R$ 15,003 bilhões. Enquan-
to a despesa total liquidada 
chegou a R$ 11,4 bilhões, ge-
rando um superávit de R$ 
3,603 bilhões. A apresentação 
do relatório em audiência pú-
blica é uma determinação da 
Lei Complementar Federal nº 
101, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), e uma recomen-
dação do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), visando dar 
transparência às ações do 
Poder Executivo.

Permanência da Força Nacional será de mais 180 dias 

O asfaltamento foi reiniciado em razão da recuperação de 
um termo de colaboração 

A meta física apresenta a quantidade de obras realiza-
das de janeiro a junho 

APOIO GARANTIDO. Fogo já destruiu mais de 1,7 milhão de hectares do Pantanal e ajuda ficará por mais 180 dias

TANGARÁ DA SERRA

Obra na MT-339 é reiniciada após parceria
Ser retomada entre governo e produtores

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Deputados e governo debatem metas 
físicas do 1º semestre de 2020

Foto: Mário Vilela/Funai

Foto: anGelo Varela / alMt

Foto: SinFra 

verno anterior esse proces-
so ficou parado e, depois de 
muitas promessas, finalizou 
o mandato e isso não acon-
teceu.  Hoje nós temos um 
governo diferente, que pensa 
diferente e que olhou para a 

região Médio-Norte com um 
olhar diferenciado. Assim, 
resgatamos esse convênio 
em parceria com a associa-
ção e estamos retomando a 
etapa deste ano de 17 quilô-
metros da MT-339”, disse.

lhão de hectares.
O secretário estadual 

de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante, infor-
mou que os agentes da Força 
Nacional não estão atuando 
apenas na região do Panta-
nal, mas também em áreas 
de Cerrado e da Amazônia, 
onde também há registro de 
focos de incêndio.

“Esses profissionais 
atuam onde houver neces-
sidade, sob coordenação do 
Ciman”, disse o secretário, 
referindo-se ao Comitê Tem-
porário Integrado Multiagên-
cias de Coordenação Opera-

cional (Ciman), instalado em 
20 de julho para fortalecer o 
monitoramento, a preven-
ção, preparação e as ações de 
combate às queimadas e aos 
incêndios florestais.

Além de bombeiros e 
membros de órgãos do go-
verno mato-grossense, o Ci-
man reúne representantes 
dos institutos Brasileiro de 
Meio Ambiente (Ibama) e 
Chico Mendes de Biodiver-
sidade (ICMbio); das Forças 
Armadas e os servidores de 
outros estados que apoiam o 
combate às chamas em Mato 
Grosso.

Por Clemerson Mendes
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Governo aguarda fim das eleições 
para entregar maquinário novo
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura Fa-
miliar (Seaf), informa que as 
42 patrulhas mecanizadas 
e os 200 resfriadores de lei-
te armazenados no pátio do 
Ginásio Aecim Tocantins, em 
Cuiabá, só serão entregues 
às prefeituras após o fim das 
eleições municipais, marca-
das para o mês que vem.

Essa decisão é em res-
peito ao artigo 73 da Lei nº 
9.504, de 1997, na qual de-
termina que nos três meses 
que antecedem as eleições, 
é vedada a transferência 
voluntária de recursos da 
União aos estados e municí-
pios, e dos estados aos mu-
nicípios, sob pena de nuli-
dade de pleno direito, salvo 
quando for para atender si-
tuações de emergência e de 
calamidade pública.

Encerrando o 1º turno 
das eleições, marcado para o 
dia 15 de novembro, ou caso 
ocorra em Cuiabá o 2º tur-
no, agendado para o dia 29 
de novembro, o governador 
Mauro Mendes, juntamente 
com o secretário de Estado 
de Agricultura Familiar, Sil-
vano Amaral, irá definir uma 
data para a entrega e assim 
convidar os prefeitos bene-
ficiados com os equipamen-

tos a virem à Cuiabá para a 
assinatura do termo de ces-
são de uso dos itens recebi-
dos.  

“Durante esse período 
de pleito, enquanto estamos 
impedidos de realizar a en-
trega, estamos aproveitando 
para definir quais as cidades 
a serem beneficiadas, levan-
do em consideração nessa 
escolha a demanda e as ne-
cessidades de cada uma”, 
explica Silvano Amaral.   

RECURSOS
Os tratores foram ad-

quiridos com recursos do 
Governo do Estado e do 
Ministério da Agricultura. 
Foram investidos R$ 4,8 mi-
lhões de recursos federais e 
R$ 2,7 milhões de valores do 
estado. Na compra, foi obti-
da uma economia de R$ 614 
mil, o que possibilitará ao Es-
tado a aquisição de mais três 
patrulhas.

A entrega dos maqui-
nários faz parte do programa 
“MT Produtivo – Patrulhas 
Agrícolas”. Cada patrulha 
é composta por um trator 
agrícola 4×4 de 110 CV, uma 
carreta basculante com ca-
pacidade para 6 toneladas e 
uma grade aradora com 18 
discos de 28 polegadas.

Já a entrega dos res-
friadores de leite faz parte 
do programa “MT Produti-

DA REPORTAGEM

Diante das incertezas 
que cercam os produtores 
rurais na falta de chuvas nes-
te período do ano, o grupo 
Itaquerê por sua vez, já deu 
início ao plantio da safra de 
soja 2020/2021 na região do 
Norte Araguaia. Os plantios 
começaram na última sema-
na e cerca de 3% da área já foi 
plantada. O produtor rural e 
um dos proprietários do gru-
po, Édio Brunetta, falou sobre 
o início do plantio. “Nós larga-
mos o plantio nessa semana, 
com as previsões que tinham 
para chuvas regulares do dia 
10 ao dia 14, não somente na 
região Norte do Araguaia, 
mais em todo o estado de 
Mato Grosso. Iniciamos o 
plantio com pouca área, cerca 
de 2 a 3% da área de soja que 
foi plantada”, disse. Na região, 
foram soltados os plantios em 

Cana Brava do Norte e Porto 
Alegre do Norte. Porém, com 
a chuva de domingo (11), os 
plantios continuarão na re-
gião. Já para a região de Novo 
São Joaquim, Édio disse que 
o plantio foi um pouco ace-

DA REPORTAGEM

Na segunda quinzena de 
outubro, as chuvas devem cair 
com maior frequência no inte-
rior do Brasil. Segundo a mete-
orologista da Somar Meteoro-
logia, Desirée Brandt, há risco 
de tempestades com ventos 
acima dos 70 km/h.

“Já tivemos algumas pan-
cadas de chuva no Centro-Oes-
te e há a previsão de temporais 
desde a costa do Sudeste até o 
Norte do Brasil. Essa chuva es-
tará associada à presença de 
umidade no interior do País e à 
formação de uma área de baixa 
pressão na costa do Sudeste”, 
disse.

Segundo ela, além dos 
ventos, podem ocorrer descar-

gas elétricas e queda de grani-
zo em pontos isolados nos esta-
dos de São Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Goiás. “Nos próxi-
mos dias, entre 13 e 21 de outu-
bro, os grandes acumulados es-

DA REPORTAGEM

O plantio da soja no 
brasil atingiu 3,4% da área, 
ritmo mais lento dos últimos 
10 anos. O levantamento feito 
pela AGrural atribuiu o cená-
rio às altas temperaturas e a 
falta de chuva nas principais 
regiões produtoras do país.

Para o comentarista 
Benedito Rosa, mesmo as 
lavouras recebendo chuva e 
se desenvolvendo pelo país, 
como aconteceu na última 
safra, o desequilíbrio na jane-
la de plantio do milho pode 
impactar ainda mais o abas-
tecimento interno e fazer au-
mentar ainda mais os preços.

“É momento de colocar 
os olhos na climatologia. Nós 
estamos com ciclos integra-
dos, de modo que a janela de 
plantio para o milho pode fi-
car curta ou até mesmo com-
prometida caso as chuvas de-
morem para regularizar para 

o cultivo da soja. Os agricul-
tores plantarão milho com ou 
sem chuva, pois o milho está 
com preços atrativos. Ele se-
guirá em frente, mesmo que 
possa significar uma queda 
de produtividade no milho 
de segunda safra”, disse.

De acordo com Rosa, 
com a cotação do dólar ele-
vada e a diminuição do mi-
lho na segunda safra, pode-
remos ter preços mais altos 
ainda no segundo semestre. 
“Estamos em uma primave-
ra regida pela La Niña e isso 
significa que há um retar-
damento no ponto ideal do 
plantio da soja. Temos que 
seguir os dados meteorológi-
cos para depois imaginarmos 
que tamanho poderemos ter 
de produtividade, mas certa-
mente o radar do mercado já 
está de olho nessas possibili-
dades e eles precificação isso 
assim que o radar meteoroló-
gico permitir”, concluiu.

Foto: Lucas Diego

Tratores e parte dos resfriadores de leite estão no pátio do Aecim Tocantins

Plantio começou em cidades do Norte Araguaia

Há risco de ventos acima dos 70 km/h, queda de raios e até granizo

Preço do milho deverá ficar mais salgado

242 MÁQUINAS. Enquanto espera fim do período eleitoral, pasta define critérios para escolha de cidades beneficiadas

NORTE ARAGUAIA

Itaquerê inicia plantio da soja

INTERIOR DO PAÍS

Previsão aponta chuva de 200
milímetros até o dia 21

CONSEQUÊNCIA

‘Atraso no plantio da 
soja pode elevar mais 
o preço do milho’Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

vo –Leite”, que realiza uma 
série de serviços e produtos 
com o objetivo de incremen-
tar e ampliar a capacidade 
de produção do agricultor. 

lerado, então nesta região 
cerca de 15% da área de soja 
já foi plantada. Essas áreas 
plantadas no pó ainda não re-
ceberam chuvas. Em relação 
a isso, Édio destacou que são 
áreas para plantio de segun-

da safra de algodão, então o 
time já estava muito limita-
do, ainda sim, parte da área 
de segunda safra do algodão 
será reduzida pois não foi 
possível finalizar o plantio da 
soja no final de setembro.

tarão concentrados no Sudeste 
e perto do Centro-Oeste. De 21 
a 29, as chuvas se espalham um 
pouco mais pelo país”, falou.

“Ainda há previsão para 
acumulados em Mato Grosso 

do Sul. A chuva dá uma recua-
da no Norte de Mato Grosso e 
em Goiás, retornando apenas 
no fim do mês. Em Sorriso, há 
chuva só no dia 28 de outubro”, 
finalizou.

Além dos resfriadores, o pro-
grama também promove o 
repasse de doses de embri-
ões e sêmen bovino a pre-
feituras, cooperativas e as-

sociações, com o propósito 
de melhorar a genética do 
rebanho leiteiro. Essa ação 
governamental conta ainda 
com a implantação de cinco 

Unidades de Referência Tec-
nológica (URTs), cujo papel é 
servir de vitrine e ponto de 
apoio técnico ao produtor de 
leite.



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

VENDAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT,
Aviso de Licitação

Pregão Sistema de Registro de Preço n. º 22/ 2020
na Forma Eletrônica 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 22/2020, Sistema de Registro 
de Preço, cujo objeto é o: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisi-
ção de Materiais e Medicamentos para o Centro de saúde do município de 
Nova Guarita - MT, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital e nos termos da Lei Federal 
n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para Entrega das Propostas: A partir de 16/10/2020, Aber-
tura das Propostas: 27/10/2020 às 14h05mim. Abertura da Sessão do Pregão 
Eletrônico: 28/10/2020 às 08h00horas (horário de Mato Grosso) no site www.
licitanet.com.br . Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, 
em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos inte-
ressados no site www.novaguarita.mt.gov.br

Nova Guarita – MT, em 14  de outubro de 2020.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

E PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
Tipo: Menor Preço Por Item A Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados 
que a licitação, para Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, POLTRONAS E TELEVISO-
RES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. SERÁ 
PRORROGADA DEVIDO MUDANÇAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Nova 
Data e Horário da Disputa: 27/10/2020 às 10 horas (horário de Brasília). Local 
da Licitação: www.bll.org.br. A íntegra do Edital encontra-se disponível no en-
dereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta 
cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 
11H00min, no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br e no site: 
www.bll.org.br. Novo Mundo, MT, 14 de outubro de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial
Antônio Mafini

Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial 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 a notificada GLEBA B, ora apontada como an-
tiga CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia o pro-
cedimento administrativo, protocolado sob o nº 16568, em que se requer a 
retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIA-
MENTO do imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, com área total de 
1.865,1892 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 384, 
Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agropecuária 
Tijuco Preto Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade dos 
já referido notificados. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do 
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Car-
tório 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 09 de outubro de 2020.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

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)

Leandro Nery Varaschin

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020
ABERTURA: 29 de outubro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 29 de outubro às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção elétrica e 
tacógrafos com todos os materiais e peças necessárias para a execução 
dos serviços. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, centro, 
Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser 
retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 14 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 092/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2020

Adisonir Schneiders de Paula

ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020 DA

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Ipiranga do Norte-
MT nomeada pela Portaria Municipal nº 196, de 01 de junho de 2020, 
torna público que atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esportes e Lazer e a competente autorização do 
Senhor Prefeito Municipal procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços 
n.° 021/2020 – Pregão Presencial n.° 015/2020 – ORGÃO 
GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT.  
EMPRESA FORNECEDORA: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI, 
Inscrita no CNPJ: 07.838.209/0001-78, Endereço: Rod. Mario Andreaza, 
Nº 350 B, Cidade de Varzea Grande/MT, CEP: 78156-105, com seguinte 
objeto: “Adesão a Ata de Registro de Preços nº 21/2020, Oriunda do 
Pregão Presencial nº 015/2020, da Prefeitura Municipal de 
Diamantino/MT, visando o Registro Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Micro-Ônibus Escolar Para Atender o Transporte Escolar da 
Rede Pública de Ensino do Município De Ipiranga do Norte-MT.

Presidente da CPL

Ipiranga do Norte – MT, 15 de Outubro de 2020.

Nova Mutum – MT, 14 de outubro de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de playground 
para escolas municipais de Nova Mutum - Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 27 de outubro de 2020. HORÁRIO: 14h00min 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  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 14 
de Outubro 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para aquisição de materiais permanentes e móveis planejados para 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Escolas e Departamentos. 
Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 838227, JOSÉ JADIR 
FACCIO EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 06.982.999/0001-06 no 
valor de R$ 3.960,00; Itens 189058, 820174, 822074, 837995, 837999, 
838003, ERICA DE FÁTIMA GENTIL inscrita no CNPJ sob o número 
36.656.877/0001-82 no valor de R$ 30.135,00; Itens 836328, SUBLYME 
DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
22.579.608/0001-55 no valor de R$ 32.270,00; Itens 837997, 837998, 
POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita 
no CNPJ sob o número 21.346.172/0001-91 no valor de R$ 38.380,00; 
Itens 193170, 824429, 838001, 838002, 838016, 838017, 838018, 
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 24.321.932/0001-02 no valor de R$ 268.745,00; Itens 202495, 
837996, L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
REPRESENTAÇÕES LTDA -ME inscrita no CNPJ sob o número 
22.328.534/0001-84 no valor de R$ 20.060,00; Itens 204594, 837994, 
DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
24.722.647/0001-95 no valor de R$ 6.276,00. Foram fracassados os 
itens: 178726, 213840, 820278, 832991, 838000, 838032.
Nova Mutum - MT, 14 de Outubro de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO PARA REPARO E 
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MARCA 
HILÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL PARA 
MANUTENÇÃO. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especializada no fornecimento de peças de reposição e serviços 
de manutenção de máquinas da marca INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO 
LTDA, a fim de, garantir o adequado funcionamento dos equipamentos de 
manutenção e demarcação das vias públicas. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 
INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA, CNPJ Nº 53.524.443/0001-48. 
VALOR GLOBAL: R$ 9.816,00 (Nove mil, oitocentos e dezesseis reais). 
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Marisete M. Barbieri

DO CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE N° 012/2020

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Inexigibilidade de Licitação, com todos seus documentos, juntamente 
com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do 
presente Processo de Inexigibilidade n.º 014/2020.

Prefeito Municipal em Exercício

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, o resultado do CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PELO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE – SUS, SOB GESTÃO MUNICIPAL, PARA ATENDER 
A RESOLUÇÃO CIB/MT nº 10 de 09/03/2017, RESOLUÇÃO CIB/MT N° 
075/2020 e PROPOSIÇÃO OPERACIONAL DA COMISSÃO 
INTERGESTORES REGIONAL TELES PIRES Nº 005 DE 16 DE JULHO 
DE 2020, a empresa CREDENCIADA E HABILITADA: DIS 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA, CNPJ Nº 
14.677.583/0001-02, devidamente credenciadas.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2020

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

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 088/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal em Exercício

Prefeito Municipal em Exercício

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 087/2020.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 087/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 088/2020

Prefeito Municipal em Exercício

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS DE DESINTOXICAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DEPENDENTENS QUÍMICOS PARA INTERNAÇÃO 
DA MENOR N.E.G. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS 
AUTOS DO PROCESSO 0002986-57.2019.8.11.0040. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para tratamento de 
desintoxicação da menor N.E.G. para atender determinação judicial nos 
autos do processo nº 0002986-57.2019.8.11.0040, que atendeu 
aplicação de medida de cautela ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: BEM VIVER CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 
25.534.201/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00. VIGÊNCIA: 10 
(dez) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS DE DESINTOXICAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DEPENDENTENS QUÍMICOS PARA INTERNAÇÃO 
DO MENOR J.A.S.S. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS 
AUTOS DO PROCESSO 1004167-42.2020.8.11.0040. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para tratamento de 
desintoxicação do menor J.A.S.S. para atender determinação judicial nos 
autos do processo nº 1004167-42.2020.8.11.0040, que atendeu 
aplicação de medida de cautela ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: VIDA – CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 
25.163.273/0001-88. VALOR GLOBAL: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e 
duzentos reais). VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal em Exercício



Consumo de álcool aumentou na pandemia
DA REPORTAGEM

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, houve um 
aumento de 14% no consumo 
de álcool entre adultos com 
mais de 30 anos nos Estados 
Unidos, segundo pesquisa 
publicada no fim de setem-
bro no periódico científico 
JAMA Network, conduzida 
pela instituição sem fins lu-
crativos Rand Corporation. 
No Brasil, o aumento foi de 
17,6%, de acordo com pesqui-
sa realizada em parceria pela 
Fiocruz, Unicamp e UFMG e 
publicada no fim de maio. 

Durante este período de 
estresse e incertezas, as be-
bidas alcoólicas podem pro-
porcionar uma sensação mo-
mentânea de relaxamento, 
entretanto é necessário cau-
tela. Nos primeiros meses da 
pandemia, as redes de super-
mercado relataram aumento 
de 27% na venda de bebidas 
alcoólicas, o que acendeu um 
alerta entre os profissionais 
de saúde.

Afinal, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde, o 
consumo de álcool pode pro-
vocar problemas hepáticos, 
alterações cardiovasculares, 
aparecimento de diversos 
tipos de câncer e diminui a 
imunidade. Além disso, as 
bebidas influenciam direta-
mente nos sintomas depres-

sivos, como explica a psicólo-
ga Juliana Sato.

“O álcool é um depres-
sor do sistema nervoso cen-
tral. Se o uso é contínuo, 
a pessoa pode apresentar 
maior irritabilidade e sinto-
mas depressivos, no caso da 
ansiedade, assim como os 
quadros depressivos tendem 
a aumentar os sintomas an-
siogênicos também apare-
cem com mais frequência”, 
comenta a psicóloga.

MODERAÇÃO
É A CHAVE
Segundo o endocrinolo-

gista Francisco Tostes, mem-
bro da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Meta-
bologia, o limite de consumo 
de álcool é de 30 gramas por 
dia para homens e 20 gramas 
para mulheres, o equivalente 
a duas taças de vinho e dois 
chopes pra eles, uma taça 
e meia e um chope e meio 
para elas. E a recomendação 
é evitar as bebidas alcoólicas, 
no mínimo, duas vezes por 
semana.

“Beber todo dia é sem-
pre uma preocupação, inde-
pendente de quarentena. O 
álcool é metabolizado pelo 
fígado, então com o consu-
mo, o órgão vai estar ocupa-
do com isso e não vai meta-
bolizar a glicose, o que pode 
gerar uma hipoglicemia. O 

DA REPORTAGEM

O zagueiro Walce e o 
goleiro Lucas Perri, do São 
Paulo, foram submetidos 
a cirurgias no joelho, nesta 
quarta-feira, para a correção 
de lesões. Walce já está longe 
dos gramados desde janeiro, 
quando rompeu o ligamen-
to cruzado anterior do joelho 
esquerdo em um treino da 
seleção brasileira olímpica. O 
jogador fez uma cirurgia na 
época e vinha se recuperan-
do bem.

No último mês, o za-
gueiro avançou para treinos 
com a fisioterapia do clube 
no gramado do CT da Barra 
Funda. No entanto, o joelho 
lesionado apresentou sinais 
de instabilidade articular e 
os exames apontaram a ne-
cessidade de uma nova cirur-

gia. A expectativa era de que 
Walce retornasse em breve. 
Com a nova intervenção, não 
há uma data definitiva para 
a volta aos gramados. Lucas 

DA REPORTAGEM

Uma vitória emocionan-
te, suada e importantíssima. 
O Flamengo sufocou o Goiás, 
finalizou mais de 20 vezes e 
viu Pedro ser decisivo aos 50 
minutos do segundo tempo 
no 2 a 1 da noite de terça, no 
Maracanã. Dome celebrou o 
resultado, que deixa o time 
empatado com o Atlético-MG 
no topo da tabela, e olhou 
adiante.

Com quatro vitórias 
consecutivas no Brasileirão, 
o Flamengo já volta a campo 
hoje (15), às 19h, novamen-
te em casa, para enfrentar o 
Red Bull Bragantino. Ao mes-
mo tempo em que falou so-
bre a vitória de terça, Domè-
nec Torrent já demonstrou 
preocupação com a recupe-
ração física para o futuro.

“O espírito do Flamen-
go voltou. Ganhamos com a 
cara do Flamengo, lutamos 
até o último segundo. Agora, 
temos um jogo muito difí-
cil em 48 horas. Todos terão 
oportunidade de jogar”. Com 
a vitória, o Flamengo chegou 
aos 30 pontos na tabela do 
Brasileirão, com nove vitórias 
em 15 jogos.

DA REPORTAGEM

Os peruanos ficaram ir-
ritados com a atuação do chi-
leno Julio Bascuñan na der-
rota contra o Brasil, sofrida 
na noite de terça, pelas Elimi-
natórias Sul-Americanas. Ain-
da no gramado do Estádio 
Nacional de Lima, o volante 
Casemiro apontou falta de 
respeito ao árbitro.

Escolhido para conce-
der a entrevista oficial logo 
após a partida, o atleta do 
Real Madrid dialogou em es-
panhol. Quando terminava 
de falar sobre suas impres-
sões a respeito do adversá-
rio, ele aparentemente ouviu 
insultos a Bascuñan no está-
dio, que estava com portões 
fechados ao público, e tomou 
a iniciativa de abordar o as-
sunto.

“Isso é uma falta de res-
peito. Às vezes, o árbitro pode 
se equivocar, mas sempre 

quer fazer o seu melhor. En-
tão, acho que devemos ter 
um pouco de respeito. Tam-
bém temos que falar disso. 
Porque o VAR está para aju-
dar, o árbitro está para fazer 
o seu melhor e temos que ter 
um pingo de respeito”, pro-
testou.

Bascuñan marcou dois 
pênaltis sobre Neymar. No 
segundo, em lance ampla-
mente contestado pelos do-
nos da casa, o árbitro chileno 
viu falta dentro da área co-
metida por Zambrano sobre 
o camisa 10 da Seleção Bra-
sileira.

“Na América do Sul, é 
sempre assim. Na Europa, é 
muito difícil acontecer isso”, 
disse, sobre os insultos ao 
juiz. “Sempre pode aconte-
cer, porque o ser humano é 
assim. Mas nós, da América 
do Sul, temos que ter mais 
respeito com os árbitros”, 
completou Casemiro.

Foto: Istock Getty ImaGes

Uso contínuo de álcool pode afetar o sono e o humor

Walce treina no gramado do CT do São Paulo

Treinador elogiou atuação da equipe contra o Goiás Neymar converteu dois pênaltis contestados pelos peruanos

SUA SAÚDE. Houve crescimento na ingestão de bebidas alcoólicas nos EUA e no Brasil na quarentena

SÃO PAULO

Walce e Lucas Perri passam
por cirurgias no joelho

FLAMENGO

Dome mira “muitas mudanças”
contra o Red Bull Bragantino

RECLAMAÇÃO DOS PERUANOS

Casemiro aponta falta
de respeito ao árbitro
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álcool reduz o efeito dos re-
médios para pressão, então 
quem tem problema de pres-
são, deve evitar também a 
bebida alcoólica em excesso”, 
recomenda o endocrinologis-
ta.

IMUNIDADE
Durante a pandemia 

do Covid-19, a preocupação 
com a imunidade está redo-
brada. Logo, o consumo de 
bebidas deve ser repensado, 
já que afeta diretamente o 
sistema imunológico. O álco-
ol influencia na absorção de 
nutrientes do nosso organis-
mo, então todo o esforço em 
se alimentar bem pode ser 
comprometido com a inges-
tão de bebidas alcóolicas.

“O álcool é um depres-
sor de imunidade e diminui 
a absorção de nutrientes 
que ingerimos na alimenta-
ção, então, o consumo além 
do permitido pode colocar a 
pessoa em risco, já que seu 
sistema imunológico não es-
tará 100%”, explica Tostes.

TREINOS
O consumo de bebidas 

afeta a qualidade dos treinos, 
já que o álcool tem efeitos 
tanto na saúde física quan-
to mental. Segundo Juliana 
Sato, a substância pode afe-
tar o desempenho dos pra-
ticantes de atividades físicas 

devido ao tempo que o corpo 
demora para se recuperar.

“Com o consumo de ál-
cool, o sono fica alterado e o 
apetite também fica desre-
gulado, prejudicando o ren-
dimento e o treino como um 
todo, pois o corpo não res-
ponde da mesma forma. A 
bebida impacta diretamente 

a rotina dos treinos, pois o 
corpo e a mente podem de-
morar para se recuperar, o 
que prejudica a qualidade de 
vida e a imunidade, que são 
tão importantes neste mo-
mento”, alerta a psicóloga.

Já o endocrinologista 
adverte que o consumo ex-
cessivo de álcool na véspera 

e no dia da atividade física 
afeta o desempenho, já que 
o efeito de ressaca pode al-
terar o humor e interferir ne-
gativamente na motivação 
dos esportistas. Ademais, o 
organismo pode apresentar 
prejuízos durante o processo 
de resposta e recuperação 
muscular.

Perri, por sua vez, fará uma 
artroscopia no menisco do jo-
elho direito. O goleiro se lesio-
nou em um treino na semana 
passada e não foi relacionado 

para a vitória contra o Pal-
meiras, no último sábado, no 
Allianz Parque. Thiago Couto 
e Júnior são os goleiros reser-
vas.



Onda histórica de calor aquece 
venda de sorvetes e água de coco
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Quem mora em Mato 
Grosso sabe que o verão dura 
praticamente o ano inteiro, 
mas o calor e a sensação de 
tempo ‘abafado’ fi cam mais 
intensos no período de seca, 
com termômetros chegan-
do a quase 45ºC. Em Cuiabá, 
empreendedores apostam 
no sorvete, picolé e água de 
coco como alternativas para 
amenizar os impactos das 
ondas de calor que atingem 
a cidade.

Alexandre Navarros, 30 
anos, é gerente de uma fi -
lial de fábrica de sorvetes na 
capital e afi rma que o movi-
mento aumentou 45% depois 
que a média da temperatura 
no município passou a atingir 
40ºC. Segundo ele, são vendi-
dos aproximadamente 21, mil 
picolés de fruta por dia, sem 
contar outros sabores.

“Aqui a gente atende 
todo mundo, desde o varejo 
para comprar um picolé até 
os revendedores. Muita gen-
te do interior vem buscar os 
picolés aqui e leva pra vender 
durante esse tempo de ca-
lor”, conta Navarros.

Paulo Balduíno, 59 anos, 
inovou e resolveu criar uma 
opção para aqueles que não 

abrem mão da água de coco 
gelada: o drive thru. Localiza-
da na Miguel Sutil, a Essencial 
Coco chega a comercializar 
1,5 mil frutos diariamente, em 
garrafas que custam entre 
R$ 6 e R$ 28. Outros produ-
tos, como geladinhos de coco 
e potes com a fruta, também 
são comercializados no local.

“Nós implantamos esse 
sistema aqui aproximada-
mente de dois anos para 
cá. Graças a Deus deu certo, 
porque para Cuiabá o drive 
é uma novidade e nós jun-
tamos o útil ao agradável. 
Como estamos em pande-
mia, o coco hoje é um produ-
to de extrema necessidade 
também para a saúde física 
então deu certo. Nós tam-
bém temos oferecido vagas 
de emprego e isso vem aju-
dando a população em uma 
época tão difícil”, conta Pau-
lo. Já em outra sorveteria na 
região central da capital, os 
efeitos do isolamento social 
no comércio ainda são senti-
dos. De acordo com o geren-
te, Paulo Henrique, muitas 
pessoas ainda não se sentem 
seguras para consumir os 
sorvetes no local, mas aca-
bam levando os potes para se 
refrescar em casa.

De acordo com meteo-
rologistas, as temperaturas 

DA REPORTAGEM

As obras fi nanciadas 
pela Prefeitura de Guaran-
tã do Norte vêm causando 
grandes problemas para os 
moradores. O período chuvo-
so chegou forte e sem o de-
vido planejamento e está ge-
rando críticas. Vídeos e fotos 
enviados por internautas re-
latam problemas nos bairros 
Aeroporto e Jardim Araguaia, 
os mais atingidos.

Carlos Miranda, mora-
dor do Aeroporto, fala que 
nem consegue sair de casa 
por causa da lama. “Como faz 
obra com chuva? Não faz. É 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Chuvas isoladas e rá-
pidas devem cair em Sinop, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde e 
Nova Mutum, além de outras 
cidades do Nortão até domin-
go (18), segundo previsão do 
Instituto Climatempo. Apesar 
da previsão, as temperaturas 
devem seguir altas, com má-
ximas na casa dos 39 graus 
durante às tardes. Em Sinop, 
por exemplo, há 90% de chan-
ces de chover hoje, mas de-
pois as precipitações cessam 
e vão até domingo, quando 
haverá 90% de chance de chu-
va, com 4 milímetros. Por ou-
tro lado, a máxima deve ser de 
39º, com mínimas de até 24º. 
Já em Sorriso, a perspectiva 
é que também chova no do-
mingo, com chances de 90% 
e até lá os termômetros regis-
trem temperaturas de até 41°. 
Em Lucas do Rio Verde, o Cli-
matempo prevê altas de 39º; 
por outro lado deve chover à 
tarde (67%). Em Nova Mutum, 
há 90% de chuvas hoje e du-
rante a semana pode fazer no 
máximo 38º e mínima de 22º.

DA REPORTAGEM

O processo seletivo para 
entrada de alunos no Instituto 
Federal de Mato Grosso para 
cursos técnicos em 2021 será 
através de sorteio. A seleção 
era feita, até então, através de 
provas presenciais. A decisão 
foi tomada pelo Conselho Su-
perior do Instituto Federal de 
Mato Grosso.

De acordo com o IFMT, 
o novo processo será feito por 
causa da pandemia da Co-
vid-19, como medidas de pre-
venção para os estudantes, 
candidatos, servidores e fami-
liares. A estudante Anna Julya 
da Silva, 14 anos, está se prepa-
rando há dois anos para cursar 
o nível médio integrado ao téc-
nico no IFMT. No ano passado, 
ela fez o processo seletivo e foi 
aprovada. No entanto, como 
ainda cursava o 8° ano, não 
cumpria os requisitos neces-
sários para ingressar no curso. 
Por isso, este ano, ela manteve 
os estudos e continuou se pre-
parando. O pai de Anna Julya, 

Fábio Minas Novas, afi rma que 
essa mudança irá afetar o futu-
ro da fi lha.

“A Covid não pode ser jus-
tifi cativa plausível para colocar 
o sonho, os anos de estudos 
e o futuro dos nossos fi lhos à 
‘sorte’. Nesse ano, mesmo com 
a pandemia, ela manteve os 
estudos objetivando seu so-
nho. Vários adolescentes vêm 
se preparando para o processo 
seletivo e não é justo que tenha 
seus objetivos educacionais na 
mão de um sorteio”, ressalta.

Fábio defende a revisão 
da mudança. “Existe a possibi-
lidade de avaliações, processos 
seletivos a distância. Acredi-
tamos ainda que há também 
condições de fazer o processo 
seguindo todas as recomenda-
ções da Organização Mundial 
da Saúde”, afi rma.

Para os cursos superiores, 
a forma de seleção será pela 
nota geral do Enem de anos 
anteriores (2015 a 2019) para 
70% das vagas e por análise do 
histórico escolar do ensino mé-
dio para 30% das vagas.
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Empreendedores apostam em alternativas para enfrentar o calorão

População está ‘pistola’ com obras em período eleitoral

Chuvas isoladas e rápidas vão cair no Nortão

A seleção era feita, até então, através de provas presenciais

CUIABÁ. Tempo abafado aumentou venda de produtos gelados e que hidratam o corpo

GUARANTÃ

Obras em véspera de eleição
geram inúmeros transtornos

NORTÃO

Climatempo prevê chuvas até 
domingo em cidades do eixo

PROVAS SUSPENSAS

Seletivo para cursos 
técnicos do IFMT será 
feito por sorteio
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máximas em Cuiabá fi caram 
pelo menos cinco graus aci-

ma da média. Além disso, a 
umidade relativa do ar che-

gou a 10%. Cuiabá registrou 
19 dias com temperatura su-

perior aos 40ºC no mês de 
setembro.

lama pra todo lado, isso daí é 
obra de eleição. As coisas fei-
tas que a chuva levou quem 
vai pagar somos nós mesmo”.

Um vídeo que circulou 
nas redes sociais mostra a 
Avenida Mato Grosso, no Ara-
guaia, com três carros atola-
dos. Outra rua que aparece 
em vídeo é a Rua Maranhão, 
totalmente destruída.

O período chuvoso do 
Norte do Mato Grosso é co-
nhecido. Inicia em meados 
de outubro e vai até março. 
Com a falta de planejamento 
e com a eleição próxima, as 
críticas são as mesmas: obras 
eleitoreiras.
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