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SORRISO CONFRESA ALTA FLORESTA PEIXOTO DE AZEVEDO

2.825 FOCOS DE INCÊNDIO

Produtor
supera
estiagem com
capacitação
Os produtores rurais esperavam 
uma estiagem severa em agosto, 
mas em 2020 as chuvas – em al-
guns locais – pararam em maio. 
O extenso período de seca obri-
gou os profissionais a se adapta-
rem e anteciparem a mudança na 
alimentação do rebanho. Porém, 
graças ao conhecimento adquiri-
do, alguns até conseguiram lucro 
neste período.          Página  -4

Divulgação

Divulgação

Pantanal tem pior outubro
da história, indica Inpe
O Pantanal já tem o pior mês de outubro em focos de incêndio da his-
tória: desde o dia 1° foram registrados 2.825 pontos de fogo no bioma, 
segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais. O recorde até então para o mês era de 2002, quando haviam sido 
registrados 2.761 focos.     Página -4

Os alunos atletas do projeto social Jiu-Jitsu Rotam da Polícia Militar de Mato Grosso conquistaram sete me-
dalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo. O evento ocorreu entre os dias 23 e 25 de outubro, 
na cidade de Caieiras/SP.                           Página -6

Divulgação

Atletas conquistam 7 medalhas

ELEIÇÃO 2020

Mendes
vem
apoiar
Juarez

O govenador Mauro Men-
des (DEM), está liderando uma 
comitiva com autoridades rumo 
à Sinop para participar de forma 
mais efetiva da campanha de Ju-
arez Costa (MDB), pela prefeitu-
ra. A chegada está marcada para 
o próximo dia 7 pela manhã, 
onde deverá participar de uma 
caminhada com seu apoiado 
pela avenida Júlio Campos, a 
principal da cidade.

       Página - 3
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Num momento em que o Brasil precisa de deci-
sões de grande envergadura para superar a crise da 
pandemia, consertar as contas públicas e retomar o 
crescimento econômico, é desolador constatar que par-
lamentares influentes estão mais ocupados com suas 
disputas internas por poder.

A agenda legislativa se encontra quase paralisa-
da em razão das eleições municipais, o que é esperado, 
mas as disputas em torno da Comissão Mista do Orça-
mento podem travar por ainda mais tempo votações 
importantes.

O comando do colegiado é disputado por aliados 
do deputado Arthur Lira (PP-AL), liderança do centrão 
recém-aliado a Bolsonaro e pré-candidato à presidência 
da Câmara em fevereiro. De outro lado está o atual pre-
sidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que expõe seu descon-
tentamento com o processo.

O posto na comissão é disputado porque dá ao 
titular poder de barganha no Congresso e capacidade 
de influenciar na sucessão de Maia. Tudo se passa como 
se a ninguém ocorresse que há uma pauta econômica 
complexa a ser examinada com urgência —e que sem 
ela qualquer vitória será de Pirro. Por irresponsabilidade 
do governo —a começar pelo presidente Jair Bolsonaro 
e seus flertes populistas— e inação do Congresso, o país 
corre o risco de mergulhar em uma nova etapa da crise 
desencadeada pela Covid-19.

A cotação do dólar dispara, a inflação sobe e a per-
manência dos juros baixos fica ameaçada, enquanto 
acumulam-se as desconfianças quanto à disposição 
brasiliense de enfrentar as escolhas difíceis em torno do 
Orçamento de 2021 —para mencionar apenas o desafio 
mais imediato. Com pouco mais de dois meses para o 
encerramento de um ano até aqui desperdiçado, não 
se definiram os mecanismos de ajuste em caso de des-
cumprimento do teto de gastos, previstos na chamada 
PEC Emergencial.

Tampouco se sabe como será viabilizado o progra-
ma ampliado de transferência de renda às famílias po-
bres desejado pelo Planalto. A decisão de Bolsonaro de 
não discutir o assunto antes do desfecho das eleições 
municipais —e agora as querelas que podem paralisar 
o Congresso— praticamente inviabilizam soluções rápi-
das.

A persistir o impasse, o resultado será adiar a vo-
tação do Orçamento para até março do ano que vem. 
Com o prolongamento das incertezas, haverá empeci-
lhos adicionais para a retomada da economia. Esta, afi-
nal, depende da confiança de que o país não caminhará 
para um cenário de irresponsabilidade fiscal e desor-
ganização econômica. Brasília, no entanto, só encontra 
tempo para frivolidades, conchavos e polêmicas esté-
reis.

Editorial

Imune à urgência

RELEVÂNCIA
DA SABATINA
Em Sinop, uma alternativa que o curso de 

Jornalismo adota desde o último pleito é a Sa-
batina, na qual os candidatos respondem indi-
vidualmente questões elaboradas a partir do 
seu plano de governo. “É uma excelente opor-
tunidade para os candidatos explanarem suas 
propostas. São sabatinados pelos alunos de 
Jornalismo, que participam de todo o proces-
so de construção: pesquisa e leitura dos planos 
de governo; produção e construção de roteiros; 
montagem de regras; histórico dos candidatos; 
e transmissão ao vivo pela página da Unifasipe 
no YouTube”, destacou o professor e idealizador 
do evento, Clemerson Mendes.

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!

FUGA ESTRATÉGICA?
Para muitos candidatos, um debate com 

os concorrentes pode não ser interessante. O 
público em si gosta de ver ‘o pau comer sol-
to’, mas entende (ou deveria entender) que é 
o momento ideal para analisar a postura e as 
propostas do seu candidato, ou mesmo deci-
dir em quem votar. Entretanto, bem como o 
presidente-fujão Jair Bolsonaro, que não foi 
aos mais importantes debates em 2018, alguns 
também optam pela ausência, como fez Ema-
nuel Pinheiro em Cuiabá, por trás do frouxo ar-
gumento de que “queria evitar aglomeração”. 
Como se ele conseguisse fazer campanha sem 
aglomerar-se com o cidadão...

Crédito: João Ricardo da Cruz
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A cotação do dólar dispara, a inflação 
sobe e a permanência dos juros baixos 
fica ameaçada, enquanto acumulam-
-se as desconfianças quanto à dispo-
sição de enfrentar as escolhas difíceis 
em torno do Orçamento de 2021

“ “
Acabou o egoísmo, o narcisismo selfie, a ob-

sessão pelo consumo e a passividade que isso 
acarreta. Há uma geração que quer salvar o 
mundo, mas ainda não sabe como. Cresceu em 
plena recessão, em um mundo fustigado pelo 
terrorismo, índices de desemprego galopantes 
e uma sensação apocalíptica provocada pelas 
mudanças climáticas e, mais recente, pela pan-
demia do novo coronavírus.

São a Geração Z, o grupo demográfico nas-
cido entre 1994 e 2010, cujos jovens (queiram ou 
não falar ou se envolver em política) represen-
tam o futuro da governança do nosso país. Na 
época em que eles nasceram, a internet já exis-
tia e se popularizava com o surgimento da ban-
da larga. O pendrive era lançado para substituir 
o disquete, consoles de videogames ganhavam 
a segunda versão e a globalização engolia toda 
a sociedade.

A geração 2020, formada pelos 3,5 milhões 
de brasileiros nascidos no ano 2000, é a primei-
ra 100% digital. Eles votaram em 2018 já em ur-
nas digitais, e consideram o direito ao voto es-
sencial.

No entanto, muitos se mostram desiludidos 
com a política por causa do excesso de escân-
dalos de corrupção. Outros não querem nem 
saber do ringue ideológico que se transformou 
o debate político, onde até amizades de longa 
data são desfeitas por causa de posicionamen-
tos contrários. O problema é que essa desilusão 
geral pode paralisar esse enorme grupo repre-
sentativo exatamente no momento em que ele 
deveria sair às ruas – mais especificamente às 
urnas para garantir os seus direitos.

A participação de eleitores com 16 e 17 anos 
de idade no pleito de novembro será a menor 
em uma eleição brasileira desde 1990, após o 
voto facultativo ser instituído na Constituição 
de 1988. Estão aptos a votar este ano pouco 
mais de 1 milhão de eleitores desse grupo etá-
rio, número 55% menor que o contabilizado em 
2016. Em Mato Grosso a estatística acompanha 
a queda preocupante: temos 15,8 mil eleitores 
cadastrados na faixa de 16 e 17 anos, ante 29,5 
mil em 2016.

E não dá para colocar a culpa dessa baixa 
adesão somente no isolamento social pois a 
curva de queda já vinha sendo observada nos 
últimos anos, apesar de estar bem mais acen-
tuada em 2020.

Para quem já nasceu on-line, com possibili-
dades quase infinitas de comunicação, modelos 
tradicionais têm poucos atrativos. Movimentos 
sociais organizados, união de estudantes e le-
gendas, antes essenciais na mobilização políti-

ca, perdem cada vez mais espaço para a internet. 
Hoje se conversa muito mais sobre a política ide-
ológica e muito pouco sobre a política partidária, 
mas ambas são de vital importância.

Porque no nosso modelo atual, para disputar 
uma eleição, para ter um mandato eletivo, para 
fiscalizar o que acontece na política, é necessário 
entender e acompanhar a política partidária. Mas 
fundamental mesmo é marcar posição através 
do voto.

Essa nova geração já nasceu com larga van-
tagem em relação às outras pois o dinamismo 
proposto pela web superdimensiona a interação, 
o que é um facilitador para quem quer se organi-
zar politicamente. O lado complicado é quando a 
mobilização virtual vira o meio exclusivo de inter-
locução da juventude para tratar sobre política.

E a baixa participação entre os jovens aptos a 
votar não é um bom sinal para a democracia, pois 
torna-se ainda mais difícil a tarefa – necessária - 
de formar cidadãos ativos, que intervenham na 
vida pública e promovam uma renovação gera-
cional, fortalecendo as instituições e oxigenando 
as esferas de poder. Quando a juventude toma 
para si a responsabilidade da renovação o mun-
do inteiro é obrigado a se curvar. Malala Yousafzai 
virou a voz do mundo contra as atrocidades do 
Talibã com apenas 11 anos.

O paquistanês Iqbal Masih se tornou, aos 12 
anos, um símbolo da luta contra o trabalho infan-
til. Claudette Colvin é uma americana que iniciou 
aos 15 anos uma batalha jurídica referencial con-
tra a segregação racial. Pedro I proclamou a in-
dependência do Brasil com apenas 24 anos e os 
líderes da Revolução Francesa tinham entre 17 e 
25 anos, para citar só alguns exemplos.

Num dos filmes do Homem Aranha o tio do 
herói encoberto Peter Park diz ao sobrinho que 
grandes poderes sempre vêm acompanhados 
de grandes responsabilidades. Guardadas as pro-
porções, há muita semelhança desse episódio 
do mundo fantástico com a realidade dos jovens 
que poderão, se assim o quiserem, comparecer 
às urnas nessas eleições.

Ou mesmo uma versão mais dura do drama-
turgo Bertolt Brecht, que sentenciou: “que conti-
nuemos a nos omitir da política. É tudo o que os 
malfeitores da vida pública mais querem”. Vamos 
inverter essa premissa. A gente costuma dizer 
que o jovem é o futuro, mas o futuro se faz agora. 
O jovem é o presente.

FRANCILEIDE FONTINELLE É PROFESSORA

Jovem eleitor, não abra mão 
do seu voto!

Tem na internet
Na época fazer 

assinaturas de jor-
nais, revistas, gibis 
e muitos outros 
era comum. Você 
pagava um va-
lor menor que se 
comprasse na ban-
ca, recebia antes e 

não corria risco de ficar sem seu exem-
plar. Você também poderia conseguir 
“brindes” ou descontos ao assinar mais 
de um título. Algo muito legal.

Hoje tudo que você quiser encon-
trar, saber ou pesquisar, basta acessar 
a internet. Infelizmente a facilidade, ao 
contrário do que se espera, não fez com 
que o interesse pela informação au-
mentasse. Muita gente, inclusive, dedi-
ca seu tempo a amenidades ao invés de 
buscar algo realmente útil. Lamentável.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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A informação em papel acabava por despertar mais “paixão” pela 
leitura e pela busca de conhecimento que a pesquisa online. Talvez 
a dificuldade, o custo e, em alguns casos, a escassez, faziam com 
que valorizássemos mais os recursos aos quais tivéssemos acesso.CLIC 
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Se você pre-
cisar de alguma 
coisa, na internet, 
seguramente, vai 
encontrar. Mas, em 
tempos onde in-
ternet ainda não 
era uma realidade, 
você precisava fa-
zer buscas bem mais complexas mes-
mo por coisas simples.

As bancas de jornais e revistas eram 
uma das grandes referências em ou-
tros tempos. Os jornais eram fonte de 
notícias, classificados e uma série de 
outras coisas. Era ali que você encon-
trava, também, revistas e outros mate-
riais para entretenimento, “faça você 
mesmo”, métodos para aprender prati-
camente tudo, como música, idiomas e 
tudo mais.

Nossa vida era repleta de “papéis”. 
Praticamente tudo era impresso, afinal, 
não existia forma tecnológica de arma-
zenamento de informações. E isso não 
era problema.

Se você pensa que que materiais 
impressos eram voltados apenas para 
adultos está muito enganado. Os gibis, 
juntamente com figurinhas, livrinhos 
para colorir e muitos outros, faziam a 
felicidade da molecada.

FRANCILEIDE FONTINELLE

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou dois feridos na quar-
ta (28), na MT-485, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. A estrada dá acesso à 
comunidade Morocó. A colisão foi frontal. O carro de passeio ficou destruído. 
Apesar disso, os dois homens que estavam dentro do veículo não tiveram 
ferimentos graves. O motorista apresentava dores no pescoço e foi encami-
nhado a um hospital de Lucas. No caminho, ele alegava muita tontura. Já o 
passageiro que estava com ele teve algumas escoriações no corpo. O moto-
rista do caminhão saiu ileso e não precisou de atendimento médico.
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Os vereadores recebem o valor de R$ 5.500 de V.IDecreto previa parcerias com iniciativa privada 
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Mendes vai até Sinop mostrar 
apoio à candidatura de Juarez
DA REPORTAGEM

O govenador Mauro 
Mendes (DEM), está lide-
rando uma comitiva com 
autoridades rumo à Sinop 
para participar de forma 
mais efetiva da campanha 
de Juarez Costa (MDB), pela 
prefeitura. A chegada está 
marcada para o próximo 
dia 7 pela manhã, onde de-
verá participar de uma ca-
minhada com seu apoiado 
pela avenida Júlio Campos, 
a principal da cidade. 

Além de Mendes, o 
candidato ao Senado, Carlos 
Fávaro (PSD), por também 
estar em campanha, esta-
rá presente para angariar 
alguns votos. Alguns de-
putados estaduais da base 
aliada do governo estadual, 
além do deputado federal 
Neri Geller (Progressistas) 
também confirmou presen-
ça.

O governador está de-
volvendo agora o apoio re-
cebido para sua reeleição 
em 2018, ano em que co-
meçou o casamento entre 
democratas e emedebistas 
nas eleições estaduais.

“Eu confio muito no 
seu trabalho e acredito mui-
to que você, com esse jei-
tão que você tem, um cara 
‘fazedor’, declarou Mauro. 
“Nós temos condições de 
trabalhar juntos porque eu 

acredito que um dos gran-
des papéis do poder públi-
co é promover a qualidade 
de vida para a população”, 
acrescentou, semanas atrás 
em live de apoio à Juarez.

Ainda na live, Mauro fa-
lou das dificuldades dos dois 
primeiros anos do seu go-
verno e destacou que con-
seguiu equilibrar as contas 
ao ponto de conseguir fazer 
investimentos no ano que 
vem, garantiu pontes para o 
município, apoio para ilumi-
nar a cidade com lâmpadas 
de LED e disse que trabalha 
para aproximar de Sinop as 
ferrovias que estão em de-
senvolvimento. “Estou mui-
to tranquilo que a gente vai 
conseguir fazer muita coisa 
junto aí em Sinop”, concluiu 
o governador.

Mauro havia confirma-
do apoio à candidatura de 
Juarez e gravado para o seu 
programa eleitoral na TV e 
rádio. “Juarez é um grande 
deputado, já foi prefeito, é 
uma pessoa que tem minha 
consideração e meu respei-
to. Se for escolhido como 
prefeito de Sinop irá ajudar 
muito a cidade. Eu tenho 
por ele um carinho muito 
grande e tenho certeza que 
será um grande prefeito no-
vamente”, respondeu Men-
des quando questionado se 
apoiaria o candidato em sua 
nova empreita.

DA REPORTAGEM

Mato Grosso totalizou 
370 ações criminosas prati-
cadas contra instituições fi-
nanceiras nos anos de 2017 
a 2020, entre roubos e furtos 
tentados e consumados, dos 
quais cerca de 30% - ou 108 
ocorrências - referentes a 
caixas eletrônicos, conforme 
dados da Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública 
(Sesp). Só neste ano, de janei-
ro a setembro, foram 13 casos, 
sendo oito tentados e cinco 
consumados.  Com a propos-
ta de dar mais segurança à 
população, o Projeto de Lei 
nº 897/2020, de autoria do 
deputado estadual Dr. Gime-
nez (PV), torna obrigatório às 
instituições financeiras que 
exploram serviços de caixas 
eletrônicos, inclusive os de 
funcionamento por período 
integral, a providenciar os se-
guintes itens de segurança: 
instalação de dispositivos de 
filmagem ininterrupta; mo-
nitoramento permanente; e 
manutenção de um vigilante 
durante o horário de funcio-

namento. “A nossa propos-
ta se baseia no artigo 24 da 
Constituição Federal e no art. 
2º do Código de Defesa do 
Consumidor, ao pretender re-
duzir os riscos à integridade 
dos usuários diante do atual 
contexto de aumento de vio-
lência, inclusive no interior, 
há ocorrências da modalida-

DA REPORTAGEM
AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) anun-
ciou, por meio das redes so-
ciais, após duras críticas que 
recebeu, revogou o Decreto 
nº 10.530/2020, que previa 
realização de estudos e a 
avaliação de parcerias com 
a iniciativa privada para a 
construção, a modernização 
e a operação de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios.

Em mensagem na rede 
social, Bolsonaro negou que 
a medida alterasse o caráter 
público do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

“O espírito do Decreto 
10.530, já revogado, visava o 
término dessas obras, bem 
como permitir aos usuários 

DA REPORTAGEM

A pedido do Ministério 
Público do Estado de Mato 
Grosso, a Justiça determi-
nou liminarmente a imedia-
ta suspensão do pagamen-
to das verbas de caráter 
indenizatório para todos os 
vereadores da Câmara Mu-
nicipal do Município de Alta 
Floresta (a 803km de Cuia-
bá), bem como suspendeu 
os efeitos da lei que a criou. 

O juízo da 1ª Vara da 
comarca sentenciou ainda 
que a Câmara Municipal 
exiba, no prazo de 15 dias, 
todas as solicitações de ver-
ba indenizatória e os seus 
respectivos empenhos, au-
torizações e comprovantes 
de pagamento dos últimos 
cinco anos.

A Ação Civil Pública foi 
proposta pela promotora de 
Justiça Carina Sfredo Dal-
molin, contra o município, 
a Câmara de Vereadores e 
o presidente do Legislati-
vo, vereador Emerson Sais 
Machado. Conforme a ini-
cial, “atualmente os verea-
dores da Câmara Municipal 
de Alta Floresta recebem a 
título de verba indenizató-
ria o valor de R$ 5.500, nos 

buscar a rede privada com 
despesas pagas pela União. 
A simples leitura do decreto 
em momento algum sinali-
zava para a privatização do 
SUS.”, escreveu o presiden-
te.Bolsonaro disse que “em 
havendo entendimento fu-
turo dos benefícios propos-
tos pelo decreto, o mesmo 
poderá ser reeditado.”

Conforme números 
apresentados pelo presi-
dente, o Brasil tem mais de 
4 mil UBS e 168 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) 
inacabadas e “faltam recur-
sos financeiros para conclu-
são das obras, aquisição de 
equipamentos e contrata-
ção de pessoal.”

O decreto está pu-
blicado em edição-extra 
do Diário Oficial da União 
cancelando o Decreto nº 
10.530/2020.

termos da Lei Municipal nº 
2.240/2014, que são pagos 
mensalmente para custear 
as atividades parlamenta-
res dentro da circunscrição 
do município, inerentes ao 
exercício do cargo, sendo, 
inclusive, dispensados da 
prestação de contas, a teor 
do que dispõe a Lei Munici-
pal nº 2.245/2015”.

A verba é superior ao 
próprio subsídio, que é de 
R$ 4.950,00. Para a promo-
tora de Justiça, além da 
evidente desproporcionali-
dade do montante pago a 
título de verba indenizató-
ria, as leis não estabelecem 
nenhum requisito compro-
batório para que os vereado-
res façam jus ao recebimen-
to, bem como dispensa-os 
do dever de prestar contas. 
“O prejuízo que esse paga-
mento acarreta aos cofres 
públicos é extremamente 
relevante e sua manuten-
ção manterá danos a todo 
o poder público municipal, 
além de que, havendo in-
dícios de sua inconstitu-
cionalidade averiguada por 
meio do controle difuso, sua 
manutenção ferirá os prin-
cípios constitucionais fede-
rais e estaduais”.

Parceria entre ambos começou em 2018 

O objetivo é dificultar a ação dos bandidos

REFORÇO DE PESO. A chegada do governador Mauro Mendes está prevista para o dia 7 de novembro em Sinop

ROUBOS E FURTOS

PL obriga os bancos a reforçarem
segurança dos caixas eletrônicos

RECUOU

Bolsonaro desiste de privatizar o SUS

ALTA FLORESTA

Justiça suspende de 
forma imediata
verba indenizatória 
dos vereadores 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

de “novo cangaço” com assal-
tos cinematográficos em dias 
de pico bancário”, explica o 
deputado que quer reduzir 
as fragilidades ao usuário e 
preservar vidas.

A Secretaria Adjunta de 
Inteligência da Sesp iniciou a 
análise detalhada das ações 
de roubos e furtos a institui-

ções financeiras no estado 
apenas no ano de 2017. Na-
quele ano, foram 85 ocorrên-
cias, dos quais 28 em caixas 
eletrônicos. No ano seguin-
te, 2018, foram 168 ocorrên-
cias, dos quais 30 em caixas. 
Em 2019, o estado somou 87 
ocorrências, sendo 37 em cai-
xas eletrônicos.
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Produtor rural supera estiagem
recorde graças a capacitação
DA REPORTAGEM

Os produtores rurais 
esperavam uma estiagem 
severa em agosto, mas em 
2020 as chuvas – em alguns 
locais – pararam em maio. 
O extenso período de seca 
obrigou os profissionais a se 
adaptarem e anteciparem 
a mudança na alimentação 
do rebanho. Porém, graças 
ao conhecimento adquirido 
em um curso, o bovinocul-
tor de Poconé Luiz Felipe de 
Arruda conseguiu até lucro 
neste período.

“Tomo conta da pro-
priedade há oito anos, sem-
pre buscamos métodos 
para não perder animal e 
somente em 2020 conse-
guimos êxito”. O produtor 
atualmente possui nove 
hectares plantados de ca-
pim-elefante e teve alimen-
to para todo o período de 
estiagem. Luiz alimentou o 
gado com o feno produzido 
com esse material adiciona-
do a resíduo de milho. A téc-
nica foi aprendida no treina-
mento “Alimentação Bovina 
para o período da seca”, mi-
nistrado pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (Senar-MT).

A preparação inicia 
logo que começam as chu-
vas e até o fim deste ano 
está prevista a realização 

desse treinamento em qua-
tro cidade. Em Porto dos 
Gaúchos, o produtor ru-
ral João Tonholo já está se 
preparando para a próxi-
ma estiagem. Neste ano, o 
produtor não esperava que 
a chuva parasse tão cedo e 
perdeu quatro das 300 ca-
beças de gado.

“Geralmente eu co-
meçava a cortar a cana-de-
-açúcar em agosto e neste 
ano comecei em maio. No 
dia 30 de setembro já não 
tinha mais alimento”. Para 
o produtor, é importante se 
preparar. “Não é de um dia 
para o outro que você se es-
trutura. Tem que começar 
muito cedo”.

O presidente do Sin-
dicato Rural de Porto dos 
Gaúchos, Milton Zolim pos-
sui a mesma opinião e de-
fende a busca pelo conheci-
mento. “O grande produtor 
consegue comprar carreta 
com insumos, mas para o 
pequeno esse curso é muito 
importante”.

ALTERNATIVAS
MAIS BARATAS
Segundo o instrutor 

credenciado junto ao Senar-
-MT, Rodolpho Casadei, há 
alternativas simples e bara-
tas que podem ser utilizadas 
pelos pequenos produtores 
e por falta de conhecimento 

DA REPORTAGEM

O Indicador do milho 
ESALQ/BM&F Bovespa (Cam-
pinas) está em alta consecu-
tiva há 20 dias e atingiu R$ 
81,48/saca de 60 kg, recorde 
real da série histórica do Cen-
tro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Ce-
pea), da Esalq/USP, iniciada 
em agosto de 2004 (os valo-
res diários foram deflaciona-
dos pelo IGP-DI de setem-
bro/2020).

No acumulado de 2020, 
o Indicador do milho ESALQ/
BM&FBovespa acumula alta 
de 67,7%, em termos nomi-
nais. Na parcial de outubro 
(até dia 27), a média é de R$ 
71,11/sc, valor 45,6% superior 
ao do mesmo período do ano 
passado, em termos reais.

Segundo pesquisado-
res do Cepea, o impulso tem 

vindo principalmente da ele-
vação dos valores nos portos 
– diante da maior paridade 
de exportação, por conta das 
valorizações internacionais e 
do dólar. Além disso, as aque-
cidas demandas doméstica e 
externa também influenciam 
os preços no Brasil. Atentos à 
baixa disponibilidade do cere-
al e aos possíveis impactos do 
clima sobre a próxima safra, 
vendedores limitam novas 
ofertas e sustentam o movi-
mento de alta.

Muitos compradores 
consultados pelo Cepea já de-
mostram dificuldades em en-
contrar novos lotes de milho 
no spot e também indicam 
ter margens comprometidas 
diante do atual preço. 

Com isso, no último dia 
16, o governo anunciou a sus-
pensão temporária das tari-
fas de importação de milho e 

DA REPORTAGEM

Equipes da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Cuia-
bá (Derf) cumpriram nesta 
semana a prisão preventiva 
de um dos principais alvos 
da “Operação Mahyas”, defla-
grada em agosto contra uma 
organização criminosa envol-
vida em roubo, furto e recep-
tação de gado em municípios 
da Baixada Cuiabana. O ho-
mem, 46 anos, foi localizado 
em Cuiabá pela equipe poli-
cial coordenada pelo delega-
do Ruy Guilherme Peral. Con-
forme investigações da Derf 
Cuiabá, o alvo foi identificado 
como o responsável pela lo-
gística de transporte, oculta-
ção, abate e revenda da carne 
dos animais roubados e furta-
dos. A Mahyas foi deflagrada 
em agosto para cumprir 53 

ordens judiciais, entre prisões, 
buscas, apreensões e seques-
tro de bens contra alvos da 
organização criminosa que 
teve atuação identificada em 
várias cidades da região me-
tropolitana. Durante a opera-
ção também foram suspensas 
as atividades comerciais de 3 
açougues que vendiam car-
nes de animais provenientes 
de abatedouros clandestinos. 
Os mandados referentes aos 
crimes de organização crimi-
nosa, roubo majorado e furto 
qualificado foram cumpridos 
nas cidades de Cuiabá, Várzea 
Grande, Nossa Senhora do Li-
vramento, Acorizal, Jangada, 
Barra do Bugres e Nova Mu-
tum. As ordens judiciais foram 
deferidas pela 7a Vara Crimi-
nal de Cuiabá. A expressão 
‘mahyas’ é uma das origens 
da palavra máfia.

DA REPORTAGEM

A Friboi inaugurou 
neste mês um novo confi-
namento em Confresa com 
capacidade com para 12 mil 
bois, em 2,5 giros, o resulta 
30 mil animais por ano. Este 
é o terceiro confinamento da 
empresa no estado, com uni-
dades em Lucas do Rio Ver-
de e Nova Canaã do Norte.

O confinamento é no 
modelo boitel, no qual conta 
com uma instalação moder-
na de curral, com um sis-
tema de gestão integrado à 
produção e uma equipe de 
veterinários, zootecnistas e 
nutricionistas acompanha 
diariamente a evolução dos 
animais. Há também outros 
serviços que beneficiam o 
pecuarista na etapa de en-
gorda do gado, com pro-
cessos que seguem todos os 
protocolos globais de bem-
-estar animal.

O serviço conta com 
quatro modalidades de con-
tratação, de acordo com a 
necessidade do produtor, 
que pode optar por: 1) Diá-
ria: paga um preço fixo pelas 
diárias; 2) Parceria: o animal 

é pesado na entrada e o pro-
dutor recebe as arrobas ma-
gras a preço de boi gordo; 3) 
Arroba produzida: paga um 
preço fixo pelo total de ar-
robas engordadas dentro do 
confinamento; 4) Ração por 
quilo: o pecuarista paga pelo 
quilo de ração consumida 
por animal.

As vantagens desse mo-
delo de negócio possibilitam 
ao pecuarista encurtar o ci-
clo de criação e aumentar o 
desfrute, a lotação e o fatu-
ramento. O produtor só de-
sembolsa o valor de custos, 
como alimentação e frete, 
após o abate dos animais. 
Além disso, há a possibilida-
de de acertar a venda a ter-
mo ou a mercado.

Além dos três novos 
confinamentos, a Friboi ain-
da conta com outros cin-
co nesse modelo: Castilho 
e Guaiçara, em São Paulo; 
Lucas do Rio Verde e Nova 
Canaã do Norte, em Mato 
Grosso; e Terenos, em Mato 
Grosso do Sul. Somadas, as 
oito unidades totalizam ca-
pacidade estática para en-
gorda de mais de 116 mil ca-
beças de gado por ano.

Foto: Divulgação

Capacitação foi sobre alimentação do gado

Indicador está em alta consecutiva há 20 dias

Operação foi realizada nesta semana Unidade fica em Confresa e é a terceira instalada no estado

PECUÁRIA. Técnica foi aprendida em treinamento ministrado pelo Senar-MT

MILHO

Indicador Cepea supera R$
80/sc e atinge recorde real

OPERAÇÃO MAHYAS

Polícia Civil prende envolvidos em furto e roubo de gado

CONFRESA

Friboi inaugura
confinamento com
capacidade de 30
mil animais/ano

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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também de soja. 
Contudo, ao avaliarem a 

viabilidade das importações, 

demandantes se esbarram 
nas dificuldades logísticas e 
no dólar elevado.

não são aproveitadas.
“A mandioca tem bas-

tante folha. Você pode secar 
a rama, triturar, desidratar 
no sol e usar no final da 

seca. É uma fonte de ener-
gia que pode substituir o 
milho, mas muitos não sa-
bem”.

Além das opções de 

alimentação, também é 
ensinado no curso a impor-
tância da sanidade animal. 
“Em preparações com ureia, 
ela precisa ser aplicada na 

quantidade adequada se-
não pode intoxicar o gado. 
No curso também ensina-
mos como salvá-lo caso isso 
aconteça”.



CONSTRUTORA LINDÓIA CNPJ: 01.831.822/0001-84, Lo-
calizada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 9.933, Bairro Chá-
caras Sinop, Sinop-MT, solicita o comparecimento do fun-
cionário DARCI RODRIGUES DOS SANTOS, CTPS 15153 
SÉRIE 00009/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” 
do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 29 de Outubro de 2020. 

29,30,31/10/2020

LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
LTDA (AGROLANZ), CNPJ nº 35.532.979/0001-23, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Nova Mutum, as Licenças Pré-
via, Instalação e Operação para atividade de “Manutenção 
e reparação de veículos automotores” localizado na Avenida 
Perimetral das Samambaias, Bairro Industrial Norte, neste 
município. Não foi determinado estudo de impacto ambien-
tal.

RICARDO ALOISIO BABINSKI, inscrito no CPF 
555.303.541-49 E CI RG 996.534 SSP/MT, torna público 
que requer junto a Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te - SEMA/MT, o licenciamento ambiental, Licença Prévia- 
LP, referente a atividade Hospitalar, Localizado na BR 158, 
Quadra 02, Lote 02, Loteamento Morada Nova III, Município 
de Confresa-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.  ZÊNITE 
Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT 
(66) 98443-7109/98409-9243

DIOGO MOURA ARAGON - ME , CNPJ n° 21.833.893/0001-
26, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Mineração PARANAITA/MT, as Licen-
ças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativi-
dade: Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – 
GLP, localizada na Rua Álvaro Volpe, N: 105, Bairro Setor 
Comercial, município de PARANAITA-MT.

Sandra do Nascimento Paz Eireli – SNP Construções e 
Edificações Inscrito no CNPJ N° 38.166.494/0001-51, torna 
público que requereu junto Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sinop - MT –a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI)  para Construção de Edificios. 
Localizado na Rua Tilapia nº 95, no bairro Camping Club 
no Município de Sinop– MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

MARCOLAN AUTO CENTER LTDA, CNPJ 38.492.996/0001-
72, nome fantasia MARCOLAN AUTO CENTER, torna públi-
co que requereu à Secretaria de Municipal de Meio Ambien-
te de Lucas do Rio Verde-MT, a Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativida-
de de: Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria 
e pintura de veículos automotores;  Serviços de manutenção 
e reparação elétrica de veículos automotores; situado à R. 
Itanhangá, 2450-S, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde-
-MT. RESP. TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. – Eng. Ambiental 
e Seg. Trabalho (66) 99916-1757

PREFEITURA DE CONFRESA-MT
PROCESSO LICITATÓRIO N° 220/2020

PREGÃO ELETRONICO – SRP N° 027/2020
MENOR PREÇO POR LOTE.

A Prefeitura de Confresa-MT, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna 
público para todos os interessados que se encontra instaurada a licitação na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICO - SRP N° 027/2020 - SRP do 
tipo Menor Preço Lote, na forma de execução direta, de acordo com as Leis 
em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departa-
mento de Licitações e Contratos, no site Confresa.org   no link do Portal da 
Transparência, no www.bnc.org.br, no e-mail:  licitaconfresa@hotmail.com  e 
de segunda à sexta-feira no telefone  (66) 3564-1818, RAMAL  31, citando o 
n° do edital em questão. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS LICENÇA 
DE SOFTWARE, VIRTUALIZAÇÃO ELETRONICA E DIGITAL, ASSINATURA 
DIGITAL, ARMAZENAMENTO EM NUVENS E GESTÃO INTEGRADA DE IN-
FORMAÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO 
DE CONFRESA - MT.
DAS PROPOSTAS: 
*DO RECEBIMENTO: Inicia dia 06/11/2020 AS 08hs00min.
*DO ENCERRAMENTO DE RECEBIMENTO: Dia 13/11/2020 AS 08hs30min.
*ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 13/11/2020 AS 09hs00min.
*INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: APARTIR DO DIA 
13/11/2020 AS 09hs30min 
Endereço eletrônico: www.bnc.org.br,
OBS: HORARIO DE BRASÍLIA.
Confresa-MT, 29 de Outubro 2020.

_______________________________
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

PREGOEIRO
PORTARIA N° 082/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL

A Prefeitura Municipal de Vera, através do Sr. Pregoeiro Oficial designado 
pela Portaria 021/2020, faz saber a todos que fica RETIFICADO o numero 
do PREGÃO PRESENCIAL, que passa a vigorar com a seguinte descrição: 
ONDE SE LÊ PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020, com Registro de Preços 
nº 056/2020. LEIA-SE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020, com Registro de 
Preços nº 057/2020. Demais cláusulas do Edital, e data de abertura perma-
necem inalteradas.

Vera-MT, 29 de outubro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Portaria nº 021/2020

Mineração Alto Garças Ltda – Epp
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, a Renovação da Licença de Operação n. 316730/2018, referente à 
extração de Calcário, na Fazenda Lajeadinho, Zona Rural, município de Alto 
Garças, Estado de Mato Grosso.

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone: (065) 3661-1097/ 99983-8660

e-mail: cardealgeologia@gmail.com

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, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 

VENDAS
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O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 29 de Outubro de 2020, com 
início às 14:00hs, tendo como objeto a construção de estacionamentos na 
rua interna do paço municipal e construção de gradil no pátio do obras. Da 
qual foi vencedora a empresa: Itens 838156, NEIDEMAR FELIX DA SILVA 
inscrita no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25 no valor de R$ 
209.988,81. Não houve manifestação para interposição de recursos.

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragatti

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
O Município de Nova Mutum, torna público que em virtude de nenhuma 
empresa ter comparecido em tempo hábil para participar neste certame 
de licitação, fica prorrogada a data de abertura para dia 17.11.2020 às 
09:00 horas. Nova Mutum - MT, 29 de outubro de 2020.

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DA TOMADA DE PREÇO N° 030/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 29 de Outubro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que foi 
erroneamente publicado no dia 29.10.2020 no Diário do Estado o  Aviso 
de Publicação do Pregão Presencial nº 108.2020, após  alterações passa 
a ter a seguinte redação: Onde se lê: Pregão Presencial nº 108/2020, 
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de fabricação e instalação de toldos, cortinas, cobertura com 
telha isotérmica e aquisição de tenda piramidal, Deve se ler:  Pregão 
Presencial nº 109/2020, Objeto:     registro de preços para futura e 
eventual contratação de serviços de instalação, desinstalação, 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com 
fornecimento de peças e materiais. Edital e anexos: Deverá ser retirado 
junto ao site: < http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
e  p e l o  d e p a r t a m e n t o  d e  l i c i t a ç ã o  p e l o  e m a i l 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou telefone 
**65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 29 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2020
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para execução de serviços de limpeza, higienização, 
manutenção e conservação dos prédios do Esquadrão Independente de 
Policiamento Montado e do prédio do Sine/Procon, Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 13 de novembro de 2020. HORÁRIO: 09h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/l icitacoese-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 29 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 23/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE' CONFORME A 
SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA DIMASTER COMERCIO DE 
PRODUTO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 02.520.829/0001-40 
ITENS VENCEDORA - 844416 - R$3,60, - 844423 - R$0,30, - 844450 - 
R$2,28, - 844472 - R$20,00, - 844540 - R$0,124, - 844546 - R$0,145, - 
844555 - R$0,279, - 844578 - R$0,29, - 844596 - R$1,10, - 840710 - 
R$0,13, - 844623 - R$0,52, - 844702 - R$0,46, - 844723 - R$0,06, - 
844588 - R$0,08, - 844602 - R$0,083, - 844666 - R$0,382, - 844681 - 
R$0,086, - 844475 - R$10,80, VALOR TOTAL R$ R$628.210,00. 
EMPRESA VENCEDORA INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 
Nº 12.889.035/0001-02 ITENS VENCEDORA - 844415 - R$2,615, - 
844421 - R$4,10, - 844425 - R$0,18, - 844434 - R$0,549, - 844455 - 
R$0,03, - 840705 - R$1,29, - 844476 - R$8,49, - 844477 - R$8,96, - 
844491 - R$0,165, - 844495 - R$0,027, - 844502 - R$0,168, - 844519 - 
R$6,13, - 840707 - R$5,97, - 844548 - R$0,062, - 844591 - R$1,20, - 
844590 - R$0,31, - 844611 - R$0,25, - 844626 - R$7,50, - 844630 - 
R$0,03, - 844633 - R$0,048, - 844709 - R$0,129, - 844710 - R$1,83, - 
844717 - R$1,59, - 844720 - R$0,059, - 844725 - R$0,175, - 844729 - 
R$0,071, - 844738 - R$0,017, - 844739 - R$2,90, - 844740 - R$5,46, - 
844744 - R$0,159, - 844568 - R$2,97, - 844585 - R$2,15, - 844581 - 
R$0,076, - 839622 - R$4,349, - 844620 - R$0,105, - 844632 - R$6,11, - 
844658 - R$0,21, - 839540 - R$0,139, - 844483 - R$0,082, - 844497 - 
R$0,114, - 839623 - R$3,44, - 844522 - R$0,03, - 844532 - R$0,195, - 
844537 - R$0,239, - 844538 - R$0,84. VALOR TOTAL R$ 
R$1.303.814,00. EMPRESA VENCEDORA CENTERMEDI-COMERCIO 
D E  P R O D U T O S  H O S P I TA L A R E S  LT D A C N P J / C P F  N º 
03.652.030/0001-70 ITENS VENCEDORA - 844417 - R$0,17, - 844429 - 
R$1,50, - 844430 - R$1,50, - 844490 - R$1,20, - 844500 - R$9,50, - 
844751 - R$0,75, - 844607 - R$0,68, - 840709 - R$0,06, - 844610 - 
R$0,073, - 844621 - R$0,70, - 844700 - R$0,36, - 844629 - R$0,10, - 
844741 - R$2,073, - 844746 - R$0,65, - 844609 - R$0,085, - 844612 - 
R$0,51, - 844638 - R$0,10, - 844641 - R$3,25, - 844663 - R$0,12, - 
844680 - R$0,70, - 844692 - R$0,13, - 844437 - R$0,06, - 839546 - 
R$0,14, - 844469 - R$0,48, - 844471 - R$1,143, - 844517 - R$5,70, - 
844587 - R$0,05.  VALOR TOTAL R$ R$689.816,00. EMPRESA 
VENCEDORA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
CNPJ/CPF Nº 67.729.178/0004-91 ITENS VENCEDORA - 844420 - 
R$0,031, - 844422 - R$9,656, - 844484 - R$0,19, - 844550 - R$1,66, - 
844579 - R$0,207, - 844608 - R$0,675, - 844728 - R$0,398, - 844603 - 
R$0,39, - 844625 - R$4,88, - 844636 - R$6,52, - 844662 - R$6,98, - 
844693 - R$3,15, - 844439 - R$0,12, - 844448 - R$1,69, - 844493 - 
R$0,80, - 844547 - R$3,937, VALOR TOTAL R$ R$364.694,00. 
EMPRESA VENCEDORA PROMEFARMA REPRESENTACOES 
COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF Nº 81.706.251/0001-98 ITENS 
VENCEDORA - 844418 - R$0,783, - 844575 - R$2,15, - 844556 - R$0,34, 
- 844704 - R$0,135, - 844718 - R$0,369, - 844719 - R$1,98, - 844722 - 
R$0,57, - 844726 - R$0,025, - 844551 - R$0,108, VALOR TOTAL R$ 
R$103.970,00. EMPRESA VENCEDORA MEDILAR IMPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 
CNPJ/CPF Nº 07.752.236/0001-23 ITENS VENCEDORA - 844419 - 
R$0,032, - 844424 - R$0,858, - 844453 - R$0,352, - 844466 - R$5,25, - 
844535 - R$1,206, - 844595 - R$0,058, - 844600 - R$0,045, - 844697 - 
R$21,00, - 844698 - R$24,00, - 844576 - R$2,299, - 844674 - R$0,069, - 
844682 - R$0,22, VALOR TOTAL R$ R$481.786,00. EMPRESA 
VENCEDORA CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.847.837/0001-10 ITENS VENCEDORA - 844545 - R$0,48, - 844438 - 
R$12,78, - 844440 - R$0,95, - 844580 - R$14,95, - 844496 - R$0,059, - 
844544 - R$0,19, VALOR TOTAL R$ R$389.710,00. EMPRESA 
V E N C E D O R A M T  -  P H A R M A C Y  D I S T R I B U I D O R A D E 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF 
Nº 04.227.210/0001-78 ITENS VENCEDORA - 844431 - R$0,059, - 
844479 - R$8,129, - 844577 - R$1,157, - 844594 - R$0,999, - 844628 - 
R$1,635, - 844696 - R$17,88, - 844699 - R$1,849, - 844705 - R$12,499, - 
844754 - R$39,99, - 844715 - R$7,999, - 844727 - R$0,387, - 844558 - 
R$9,119, - 844707 - R$0,063, - 844567 - R$3,039, - 844599 - R$22,80, - 
844635 - R$8,075, - 844676 - R$21,12, - 844688 - R$1,389, - 844451 - 
R$18,729, - 844521 - R$0,639, - 844523 - R$8,149, - 844524 - R$1,419, - 
844531 - R$18,74, VALOR TOTAL R$ R$978.192,30. EMPRESA 
VENCEDORA F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 28.093.678/0001-85 ITENS VENCEDORA - 844433 - 
R$2,08, - 844613 - R$2,95, - 844616 - R$5,12, - 844527 - R$10,00, 
VALOR TOTAL R$ R$90.200,00.  EMPRESA VENCEDORA 
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF Nº 07.640.617/0001-10 ITENS 
VENCEDORA - 844443 - R$0,169, - 844460 - R$0,066, - 844487 - 
R$0,10, - 844525 - R$0,207, - 844541 - R$0,259, - 844542 - R$0,184, - 
844501 - R$1,88, - 844711 - R$0,127, - 840432 - R$0,53, - 844559 - 
R$0,09, - 844560 - R$0,09, - 844561 - R$0,09, - 844601 - R$0,08, - 
844619 - R$4,45, - 844637 - R$1,90, - 844643 - R$4,01, - 844454 - 
R$0,023, - 844478 - R$0,599, - 839624 - R$4,38, - 844512 - R$4,83, 
VALOR TOTAL R$ R$586.625,00. EMPRESA VENCEDORA WERBRAN 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
04.372.020/0001-44 ITENS VENCEDORA - 844458 - R$0,04, - 837147 - 
R$0,47, - 844518 - R$0,39, - 844539 - R$0,10, - 844745 - R$1,69, - 
844743 - R$0,14, - 844749 - R$0,703, - 844622 - R$0,28, - 844664 - 
R$0,34, - 844667 - R$0,28, - 844672 - R$0,10, VALOR TOTAL R$ 
R$279.545,00. EMPRESA VENCEDORA MED VITTA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 28.418.133/0001-00 
ITENS VENCEDORA - 844462 - R$0,85, - 844480 - R$4,50, - 844488 - 
R$1,19, - 844703 - R$1,16, - 844724 - R$0,845, - 844734 - R$1,14, - 
844733 - R$6,80, - 844689 - R$1,88, - 844467 - R$0,10, - 840717 - 
R$19,30, - 844533 - R$0,983, VALOR TOTAL R$ R$218.845,00. 
EMPRESA VENCEDORA FARMACIA BOM PRECO LTDA CNPJ/CPF Nº 
11.504.314/0001-48 ITENS VENCEDORA - 844473 - R$43,95, VALOR 
TOTAL R$ R$26.370,00 EMPRESA VENCEDORA DROGARIA 
NEBRASCA 24H EIRELI CNPJ/CPF Nº 09.039.622/0002-89 ITENS 
VENCEDORA - 844492 - R$7,10, - 844508 - R$0,12, - 844510 - R$0,14, - 
844511 - R$0,08, - 844514 - R$0,087, VALOR TOTAL R$ R$59.730,00. 
EMPRESA VENCEDORA TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF Nº 22.862.531/0001-26 
ITENS VENCEDORA - 844503 - R$0,06, VALOR TOTAL R$ 
R$30.000,00. EMPRESA VENCEDORA COMERCIAL MARK 
ATACADISTA EIRELI CNPJ/CPF Nº 09.315.996/0001-07 ITENS 
VENCEDORA - 844534 - R$3,496, - 844459 - R$0,14, VALOR TOTAL R$ 
R$43.360,00. EMPRESA VENCEDORA MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 
CNPJ/CPF Nº 09.676.256/0001-98 ITENS VENCEDORA - 844526 - 
R$3,56, - 844549 - R$0,05, - 844640 - R$0,049, VALOR TOTAL R$ 
R$46.060,00. EMPRESA VENCEDORA ALMEIDA & CAMPANHOLI 
LTDA CNPJ/CPF Nº 26.661.675/0001-75 ITENS VENCEDORA – 844553 
– R$0,229, - 844618 – R$0,551, - 844706 – R$1,153, - 844461 – R$2,789, 
- 844498 – R$5,779, - 836115 – R$2,749, - 836806 – R$2,221, - 844552 – 
R$2,271, VALOR TOTAL R$ R$576.075,20. EMPRESA VENCEDORA 
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA AS CNPJ/CPF Nº 
01.571.702/0001-98 ITENS VENCEDORA – 844554 – R$7,33, - 844504 
– R$2,38, - 844614 – R$22,00, - 844677 – R$1,20, VALOR TOTAL R$ 
R$185.180,00. EMPRESA VENCEDORA J. D. DE ANDRADE 
DROGARIA EIRELI CNPJ/CPF Nº 18.175.769/0001-06 ITENS 
VENCEDORA – 844592 – R$8,31, - 844713 – R$3,68, - 844747 – R$0,32, 
- 844529 – R$23,78, - 844536 – R$11,25, - 844543 – R$4,95, VALOR 
TOTAL R$ R$103.175,00. EMPRESA VENCEDORA LABORATORIO 
TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ/CPF Nº 17.159.229/0001-76 ITENS 
VENCEDORA – 844701 – R$1,94, VALOR TOTAL R$ R$116.400,00. 
EMPRESA VENCEDORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BACKES EIRELI CNPJ/CPF Nº 25.279.552/0001-01 ITENS 
VENCEDORA – 844671 – R$2,098, - 844573 – R$0,779, VALOR TOTAL 
R$ R$19.838,00. EMPRESA VENCEDORA EXEMPLARMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 
23.312.871/0001-46 ITENS VENCEDORA – 844686 – R$0,29, VALOR 
TOTAL R$ R$17.400,00 VALOR TOTAL GERAL R$7.338.995,50.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 84/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, 
ACETILENO, AGENTE EXTINTOR, DOSES DE SEMEN E EXAMES DE 
TUBERCULOSE E BRUCELOSE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA: 
AUSTRALIA AGRONEGOCIOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 05.140.076/0001-
36 ITENS VENCEDORA - COD 838748 - R$17,52, VALOR TOTAL 
VENCEDORA: R$ R$17.520,00 EMPRESA: ALTA GENETICS DO 
BRASIL LTDA CNPJ/CPF Nº 00.771.945/0001-07 ITENS VENCEDORA – 
COD 844762 - R$26,00, - COD 844760 - R$21,90, - COD 844761 - 
R$27,00, VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ R$11.030,00 VALOR TOTAL 
GERAL R$28.550,00.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri



Atletas do Jiu-Jitsu Rotam da PM
conquistam 7 medalhas em nacional
DA REPORTAGEM

Os alunos atletas do 
projeto social Jiu-Jitsu Ro-
tam da Polícia Militar de 
Mato Grosso conquistaram 
sete medalhas no Campeo-
nato Brasileiro de Jiu-Jitsu 
Esportivo (CBJJE). O evento 
ocorreu entre os dias 23 e 
25 de outubro, na cidade de 
Caieiras/SP.

Das medalhas con-
quistadas pelas crianças e 
adolescentes atendidas pelo 
projeto de atletas mirins da 
Rotam, três são de ouro, três 
de prata e uma medalha de 
bronze. Aluno do projeto há 
oito anos, o atleta Felipe Le-
onardo, 17 anos, foi um dos 
destaques da competição. O 
jovem que encarou o adver-
sário no tatame com técnica 
e determinação venceu na 
modalidade No-Gi (Sem Ki-
mono) e foi um dos alunos 
da ação da PM que trouxe 
medalha de ouro para Mato 
Grosso.Felipe é um dos pri-
meiros alunos do projeto. A 
vitória dele na modalidade 
No-Gi (sem kinomo) é iné-
dito para o projeto. Em sua 
trajetória esportiva em com-

petições, ele já conquistou 
diversos títulos estaduais e 
nacionais.

Coordenador do pro-
jeto, sargento Roderick Car-
doso Ferreira destaca que 
mesmo com as dificuldades 
impostas pelo o isolamento 
social, com pouco tempo de 
treino devido a pandemia da 
Covid-19, os alunos da Rotam 
conseguiram se preparar e 
se destacar na competição.

“Nós fomos surpreen-
didos com a pandemia, essa 
competição geralmente 
ocorre no primeiro semestre 
do ano, mas devido ao coro-
navírus, só pode ocorrer ago-
ra. Mesmo com pouco tempo 
para se prepararem nossos 
atletas conseguiram se des-
tacar na competição que 
abre muitas portas”, destaca 
o sargento.

Tomando todos os cui-
dados necessários para evi-
tar a contaminação do novo 
coronavírus, os instrutores 
do Jiu-Jitsu Rotam consegui-
ram, em pouco tempo, pre-
parar os pequenos águias lu-
tadores para o campeonato.

Além de Felipe Leonar-
do, que conquistou a meda-

DA REPORTAGEM

2020 tem sido um ano 
tão difícil para o Corinthians 
que nem mesmo em Ita-
quera, onde costuma ser 
dominante, a equipe tem 
conseguido se sobressair. 
O aproveitamento em casa 
desabou nesta temporada 
e é o pior desde que a Neo 
Química Arena foi inaugu-
rada, em 2014. O Timão con-
quistou apenas 51,8% dos 
pontos em casa no ano.

Já depois da quarente-
na, quando passou a jogar 
sem público, o Corinthians 
vai ainda pior, com aprovei-
tamento de 47%. Nas últi-
mas 10 partidas em Itaque-
ra, o Timão venceu apenas 
dois, contra Bahia (3x2) e 
Coritiba (3x1). Já são quatro 
confrontos sem vitória. O úl-
timo foi na quarta, quando a 
equipe perdeu por 1 a 0 para 
o América-MG, no duelo de 
ida das oitavas de final da 
Copa do Brasil. Esta é a pior 
sequência do Corinthians na 
Arena. Entre abril e maio de 
2017, o time também ficou 
quatro partidas sem ganhar 
em casa, mas na ocasião 
teve quatro empates. “A bola 
não pode queimar no pé do 
jogador sendo que não te-

mos ninguém no estádio, se 
tivesse 50 mil pessoas gri-
tando e pressionando eu até 
entenderia. Essa mudan-

DA REPORTAGEM
Olhar Esportivo

Reiniciou o trabalho! 
Após passar mais da meta-
de da primeira fase da Sé-
rie D do Brasileiro 2020, o 
Operário Várzea-grandense 
resolveu reiniciar o plano do 
começo da temporada. Nes-
ta semana, trouxe de volta o 
técnico Luiz Gabardo Junior, 
que estava no comando da 
equipe no Estadual deste 
ano. Junto dele, já retornou 
e foi regularizado o meia 
Ualisson Pikachu, que mar-
cou cinco gols e foi um dos 
destaques do Tricolor na pri-
meira fase do Campeonato 
Mato-grossense, em que o 
time se classificou na vice-
-liderança. O meia estava no 
Frei Paulistano/SE.

Além de Pikachu, tam-
bém foi contratado o ata-
cante Willian Chrispim, 29 
anos, que se destacou no 
América/RJ nas temporadas 
2018 e 2019 e atualmente 
estava no Bonsucesso/RJ. 

Em 2020, Chrispim chegou 
a atuar por Goiânia e Real 
Brasília/DF.

Outros jogadores de-
vem chegar a qualquer mo-
mento, prioridades para um 
zagueiro, um lateral, dois 
volantes, um atacante e um 

DA REPORTAGEM

Dedé pode, sim, ser 
considerado um dos princi-
pais nomes do Cruzeiro nesta 
década. Venceu dois Brasilei-
ros, duas Copas do Brasil, três 
Mineiros, foi à seleção brasi-
leira e fortaleceu o apelido de 
“Mito”, que ganhou ainda nos 
tempos de Vasco. Acontece 
que a passagem dele pela 
Toca também é marcada por 
lesões no joelho.

No último dia 20, Dedé 
completou um ano sem en-
trar em campo por conta de 
uma dessas lesões. As dores 
no joelho direito já vinham 
incomodando ao longo do 
ano passado, mas sem lesão 
detectada. Ele seguiu atuan-
do, até que saiu de campo 
contra o Corinthians, em 19 
de outubro de 2019, e ainda 
não teve condições de voltar.

Dedé passou por uma 
cirurgia, e a esperança era de 
que pudesse retornar para 
os jogos finais do Brasileirão, 
em dezembro. Não aconte-
ceu. Na pré-temporada, Dedé 

chegou a iniciar o trabalho 
de fisioterapia em campo na 
Toca, mas as dores não cessa-
ram, e houve a necessidade 
de novo procedimento cirúr-
gico, que o zagueiro optou 
por fazer fora do clube.

O procedimento foi re-
alizado no Rio de Janeiro, 
onde ele se recupera. Com 
frequência, o zagueiro faz 
“consultas” com o departa-
mento médico do Cruzeiro 
para acompanhar a situação. 
O clube foi procurado para 
comentar sobre o cenário de 
retorno, mas disse que o ide-
al era seria o jogador falar, já 
que o tratamento está sen-
do feito no Rio. Infelizmente, 
para Dedé, para o Cruzeiro 
e para a torcida, as lesões 
acompanham o zagueiro 
desde o início da sua traje-
tória em Belo Horizonte, que 
começou oficialmente no dia 
14 de abril de 2013. Em sete 
anos e meio no clube, ele 
chega hoje a 1.485 dias sem 
atuar por conta de lesões 
graves, somando os diferen-
tes problemas na região.

Foto: Rotam/Pmmt

Atletas do projeto participaram do Campeonato Brasileiro

Corinthians tropeçou nos últimos 4 jogos em casa

Operário é o 6º em seu grupo na Série D 

Dedé chegou a fazer fisioterapia em campo na pré-temporada

ÁGUIAS DO TATAME. Medalhas conquistadas foram pelas crianças e adolescentes atendidas pelo projeto

CORINTHIANS

Pior sequência na história da Arena

SÉRIE D

Operário repatria Ualisson
Pikachu e busca reforços

CRUZEIRO

Dedé se aproxima de 
1.500 dias fora por
lesões no joelho

Foto: maRcos Ribolli

Foto: olhaR EsPoRtivo

Foto: vinnicius silva
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lha de ouro, os alunos João 
Victor Araújo, de 13 anos e 
Victor Marcel, de 15 anos de 
idade, também trouxeram 
para Mato Grosso o prêmio 
dourado mais desejado da 
competição esportiva.

Os atletas Luciano da 
Silva (14), Rafael Luiz (12) e 
Sérgio Ichiro, o caçula da tur-
ma, conquistaram o segun-
do lugar no pódio e ganha-
ram a medalha de prata. Já a 
atleta Liandra Cristina, de 15 
anos, representou as mulhe-
res e conquistou a medalha 
de bronze do campeonato.

Atualmente o Jiu-Jitsu 
Rotam possui 200 alunos. 
A participação das crianças 
e adolescente em competi-
ções atendidas pelo projeto 
já é algo rotineiro, que pre-
para os jovens atletas para o 
desenvolvimento esportivo e 
social. Mesmo com a pande-
mia, o coordenador da ação 
social destaca que a determi-
nação dos alunos não deixou 
a desejar.

“Eles treinaram pratica-
mente dois meses. O cam-
peonato brasileiro é o start 
das competições de jiu-jitsu 
no país, prepara os atletas 

ça de postura que tem de 
acontecer e vai acontecer”, 
afirmou o técnico Vagner 
Mancini. O próximo com-

promisso do Timão em casa 
será neste sábado (31), às 
18h, diante do Internacional, 
líder do Brasileirão.

centroavante, visando tam-
bém a retomada do Estadu-
al 2020, que ocorre no dia 11 
de novembro. O adversário 
do Chicote da Fronteira nas 
quartas de final é o Dom 
Bosco. Neste sábado (31), o 
treinador reestreia em clás-

sico estadual pelo Grupo A5 
da Série D, contra o União 
Rondonópolis, às 15h, no Es-
tádio Dito Souza. O Operário 
está com 8 pontos, na 6ª co-
locação, enquanto o Colora-
do vem logo atrás, com sete 
pontos.

participantes para as dispu-
tas internacionais e garante 
oportunidades como o Bolso 
Atleta, do Governo do Esta-
do”, explica o sargento.

INICIATIVA
O projeto foi criado em 

fevereiro de 2013, com ape-

nas 10 alunos. Ao longo des-
ses sete anos conquistou 
medalhas em importantes 
competições nacionais. A 
iniciativa social da Polícia Mi-
litar coordenada pelo Bata-
lhão Rotam oferece aulas de 
jiu-jitsu gratuitamente para 
crianças e adolescentes de 

seis a 16 anos de idade.
As atividades são gra-

tuitas e contam com o apoio 
de policiais militares voluntá-
rios da unidade especializa-
da da PM. O Jiu-Jitsu Rotam 
atendeu em 2019 mais de 150 
alunos carentes da região 
metropolitana.



Pantanal tem pior outubro da
história, indicam dados do Inpe
DA REPORTAGEM

O Pantanal já tem o pior 
mês de outubro em focos de 
incêndio da história: desde o 
dia 1° até quarta (28), foram 
registrados 2.825 pontos de 
fogo no bioma, segundo da-
dos mais recentes do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). O recorde 
até então para o mês era de 
2002, quando haviam sido re-
gistrados 2.761 focos. O moni-
toramento do Inpe começou 
em 1998. Os focos de outubro 
também já haviam ultrapas-
sado, 15 dias antes do fim do 
mês, o total visto no mesmo 
período do ano passado. As 
altas de outubro vêm depois 
de o bioma ter a pior quan-
tidade de incêndios mensais 
na história – para qualquer 
mês – em setembro. Antes 
disso, nos primeiros 17 dias 
de setembro, os recordes 
para aquele mês já haviam 
sido ultrapassados. O bioma 
também registrou o pior ju-
lho e o segundo pior agosto 
da história; em setembro, 
este ano se tornou o pior em 
número de pontos de fogo 
no Pantanal. Até 2018, o bio-
ma era o mais preservado 
do país, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Antes do mês 
passado, o acumulado mais 

alto havia sido registrado em 
2005, com 12.536 focos em 
todo o ano (veja gráfico aci-
ma). A alta neste ano já é de 
68%.

AS CHUVAS
RESOLVEM?
O Pantanal enfrenta a 

sua pior seca em 47 anos – o 
que contribui para o alas-
tramento do fogo. O bioma 
pantaneiro é a maior planí-
cie alagada do mundo, mas, 
quando não chove, a planície 
não alaga, o que permite que 
o fogo se espalhe. A chuva 
vista recentemente na região 
fez os números de focos de 
incêndio caírem bastante em 
alguns dias, mas especialis-
tas alertam que ele deve de-
morar a se recuperar.

“Não vai ser uma chuva 
que vai transformar a condi-
ção de seca. Os impactos cau-
sados por essa longa estia-
gem vão atuar ainda algum 
tempo na região”, afirma o 
pesquisador Marcelo Paren-
te Henriques, da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Mi-
nerais (CPRM), empresa pú-
blica brasileira. O solo – que 
oscila entre vegetação e se-
dimento, segundo Henriques 
– vira uma biomassa que fica 
como uma turfa apodrecida, 
“um excelente material para 
queima”, diz o especialista. 

DA REPORTAGEM

A lei que determina o 
uso obrigatório de máscaras 
em todo o estado de Mato 
Grosso estava em vigor desde 
abril. Em maio, os comercian-
tes que permitissem que fun-
cionários ou clientes entras-
sem nos estabelecimentos 
sem as máscaras, eram mul-
tados. Com o fim de vigência 
da Lei Estadual 11.110/2020, 
a partir de agora, os estabe-
lecimentos comerciais não 
serão mais penalizados pelo 
não uso da máscara, porém, a 
obrigatoriedade do uso está 
mantida.

Segundo o secretário 
de Desenvolvimento, Cláudio 
Drusina, o que é importante 
agora é o bom senso de cada 
um. “Pedimos que a popula-
ção continue usando másca-
ras porque o vírus ainda está 
no nosso meio”, alertou.

DA REPORTAGEM

No início deste mês, 
a Prefeitura de Peixoto de 
Azevedo realizou licitação 
para contratação de em-
presa habilitada para re-
forma das figuras natalinas 
existentes e fornecimento 
de novos materiais.

A proposta gerou in-
cômodo na população, vis-
to que diante as dificulda-
des econômicas impostas 
pela pandemia do novo 
coronavírus neste ano, a 
Administração decidiu in-
vestir este valor arrecada-
do com impostos em algo 
relativamente supérfluo.

O valor da licitação 
publicada no Diário Oficial 
dos Municípios, no site da 
Associação Mato-grossen-
se dos Municípios (AMM), 
é de R$ 570 mil – ou seja, 
mais de meio milhão de 
reais.

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A secretária de Educação, 
Esporte e Cultura de Sinop, Ve-
ridiana Paganotti, confirmou 
que o Conselho Municipal de 
Educação define, semana que 
vem, se as aulas presenciais 
para mais de 17 mil alunos da 
rede municipal de ensino de-
vem ser retomadas em novem-
bro ou dezembro.

Apesar da definição da 
Secretaria Estadual de Educa-
ção (Seduc), que optou manter 
as aulas presenciais suspensas 
em Mato Grosso, o futuro da 
rede municipal vai depender 
do conselho. “Estamos aguar-

dando o parecer final que vai 
decidir o retorno ou não. Nós 
continuamos com nossas es-
colas prontas e tudo prepara-
do”, disse ao site Só Notícias.

Veridiana também des-
tacou que aguarda informa-
ções da Secretaria Estadual de 
Saúde. “Estamos prontos para 
retornar a qualquer momen-
to que as autoridades sanitá-
rias definirem como propício”, 
completou. Na rede estadual, 
a Seduc divulgou que as aulas 
serão concluídas neste ano de 
forma não presencial e irão até 
18 de dezembro. A pasta apon-
tou ainda que os professores 
continuarão desempenhando 
as funções em teletrabalho.

Foto: Eraldo PErEs

Veterinário mostra as patas queimadas de uma onça

Medida adotada em todo o mundo visa prevenir a disseminação do coronavírus

Iluminação natalina custará meio milhão de reais em Peixoto

Conselho define semana que vem se aulas retornarão presencialmente

2.825 PONTOS DE INCÊNDIO. “Recorde” indesejado foi batido a 3 dias do fim do mês

SORRISO

Uso de máscara continua sendo
obrigatório, mas sem penalidades

PEIXOTO DE AZEVEDO

Prefeitura faz licitação de R$
570 mil para iluminação natalina

SINOP

Conselho define se
aulas na rede municipal
devem retornar

Foto: Portal sorriso

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Conforme divulgado 
amplamente pela mídia, o 

uso da máscara, medida ado-
tada em todo o mundo, visa 

prevenir a disseminação do 
novo coronavírus.

Com atribuições do Serviço 
Geológico do Brasil, a CPRM 
monitora, entre outros dados, 

os níveis dos rios brasileiros. 
Segundo o último boletim do 
serviço, do dia 22, os níveis do 

Rio Paraguai, que é responsá-
vel pela inundação do Panta-
nal, ficaram estáveis pela pri-

meira vez depois de quedas 
que duraram até a semana 
anterior.
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Saiba como funcionarão
os serviços essenciais
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
transferiu o ponto facul-
tativo de quarta (28), data 
em que se comemora o Dia 
do Servidor Público, para 
esta sexta (30). Tendo isso 
em vista, com exceção dos 
serviços essenciais como 
segurança e saúde, as re-
partições públicas do Esta-
do fecharam quinta (29) e 
só reabrem na terça (3), já 
que na segunda (2) é feria-
do nacional de Finados. A 
medida consta no decreto 
nº 336 de 23 de dezembro 
de 2019, que prevê o crono-
grama de feriados e pontos 
facultativos nas repartições 
públicas estaduais. Saiba o 
que abre e fecha no feriado.

GANHA TEMPO
Todas as unidades do 

Ganha Tempo estarão fe-
chadas entre 30 de outubro 
e 2 de novembro. Na terça, 
o atendimento ao público 
será retomado.

SAÚDE
Conforme a Secreta-

ria de Estado de Saúde es-
tarão fechados durante o 
feriado o Centro de Reabi-
litação Integral Dom Aqui-
no Correa (Cridac), o Centro 
Estadual de Odontologia 
para Pacientes Especiais 
(Ceope), o Centro Estadual 
de Referência em Média e 
Alta Complexidades (Cer-
mac), o Hemocentro e a 
Farmácia Especializada de 
Alto Custo. Na terça-feira o 
funcionamento desses ór-

gãos será normal.Além da 
rede hospitalar do Estado, 
o Serviço de Atendimento 
de Urgência (Samu), o La-
boratório Central de Saúde 
Pública (Lacen), a Central 
Estadual de Regulação e a 
Central Estadual de Trans-
plante trabalham normal-
mente no feriado.

SEGURANÇA
O Instituto Médico 

Legal (IML), assim como 
as delegacias Especializa-
das de Homicídio (DHPP), 
de Trânsito (Deletran), e a 
de Repressão a Roubos e 
Furtos de Veículos (Derr-
fva), estarão em regime de 
plantão atendendo nor-
malmente.

Já as Delegacias Es-
pecializadas de Roubos e 
Furtos de Cuiabá e Várzea 
Grande, trabalharão sob re-
gime de sobreaviso. A Derf 
Cuiabá terá uma equipe de 
plantão para atendimento 
presencial de roubos em 
residência, que envolvam 
restrição à liberdade da 
vítima.A Polícia Civil segue 
com os atendimentos na 
Central de Flagrantes do 
bairro Planalto e a Central 
de Ocorrências, da Prainha, 
além da Central de Flagran-
tes em frente ao aeroporto 
de Várzea Grande, centra-
lizando os procedimentos 
de Boletins de Ocorrências. 

No entanto, após o fe-
riado, as ocorrências serão 
distribuídas às unidades 
especializadas que serão 
responsáveis por conduzir 
as investigações.

Lacen funciona normalmente neste feriado 

FERIADO DE FINADOS. Hospitais, Samu, Lacen e CER e Central de Transplante trabalham normalmente
Foto: Divulgação 

Nas cidades do inte-
rior, as delegacias de Polí-
cia já atuam sob regime de 
plantão, 24 horas por dia, 
e deverão continuar com 
este atendimento. A inten-
ção é que em nenhum mo-

mento seja interrompido o 
atendimento à população 
e aos policiais que venham 
a encaminhar detidos às 
respectivas unidades para 
lavratura de flagrantes.

BO ONLINE
Internautas poderão 

obter atendimento online 
na Delegacia Virtual para 
registro de ocorrências en-
volvendo extravio/furto, 
furto de celular, exercício 

ilegal da profissão, desa-
parecimento de pessoas, 
calúnia, difamação, injúria, 
ameaça, constrangimento 
ilegal, violação de domicí-
lio, e também realizar o pré-
-registro de outros crimes.


