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Divulgação

GRÊMIO

Maicon não completa um
jogo há quase 9 meses 

Uma parte da irritação de Maicon ao pedir para deixar o jogo 
na vitória do Grêmio sobre o RB Bragantino tem a ver com o rendi-
mento físico do volante. A constatação é dele próprio, que se apega 
a trabalhos especiais para estar em campo com mais frequência. De-
pois a paralisação do futebol por conta da pandemia, Maicon ainda 
não conseguiu completar 90 minutos em uma partida.    Página -6

Divulgação

O risco da aplicação da multa decorre do descumprimento da lei do Teto de 
Gastos, em 2018, na gestão anterior. A regra proíbe que as despesas cresçam 
em ritmo superior à inflação, sob pena de pagamento de multa à União. No 
ano passado, já na atual gestão, a norma foi cumprida à risca.            Página -3

R$ 600 MILHÕES

Em Brasília Mendes articula perdão
de multa deixada por Pedro Taques

Usinas Já
compram 
o milho
para 2022
A saca do milho disponível 
em Mato Grosso ultrapas-
sou a casa dos R$ 63 em 
média. O preço é o maior 
da história no estado, que 
é o principal produtor do 
grão no Brasil. A valori-
zação do cereal coloca 
em alerta as usinas que 
utilizam o milho como 
matéria-prima para produ-
zir etanol.                   Página  -4

ABAFA AMAZÔNIA

A Secretaria de Segurança Pública deflagrou) a operação integrada Abafa 
Amazônia para combater incêndios florestais e queimadas irregulares em seis 
municípios da região Norte.           Página  7

Divulgação

COMBATENDO QUEIMADAS

UM GATO-
MOURISCO É
CAPTURADO
EM CRECHE

COMPRA DE
INSUMOS:
VOLUME
RECORDE

GOVERNO 
CONCLUI 
30KM DE 
ASFALTO

BLITZ PARA
FISCALIZAR
PEQUENAS
CARGAS
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Hoje alguns candidatos estão mais preocu-
pados com as desconstruções dos adversá-
rios, e prega o ódio a todos os adversários

Foi encarada com ceticismo em toda parte a no-
tícia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ensaiam uma re-
aproximação, após dois anos de estranhamento. Afas-
tados desde a campanha presidencial de 2018, eles se 
reencontraram em segredo no início de setembro e 
passaram uma tarde conversando sobre suas desa-
venças e a conjuntura política, em São Paulo.

Revelado o movimento pelo jornal O Globo na 
quinta-feira (29), os dois campos emitiram sinais tro-
cados sobre seu significado, expondo as dificuldades 
que a esquerda encontra para aglutinar forças desde 
a eleição de Jair Bolsonaro.

Ciro se declarou disposto a dialogar com todos 
os que se opõem ao atual governo. A presidente do 
PT, Gleisi Hoffmann, condicionou qualquer avanço 
do diálogo a um pedido de desculpas público de Ciro 
pelos ataques desferidos contra Lula e seu partido no 
passado.

O ex-ministro ficou em terceiro lugar no primei-
ro turno da eleição presidencial e depois se recusou a 
apoiar o petista Fernando Haddad, que fracassou na 
tentativa de uma aliança mais ampla para enfrentar 
Bolsonaro na segunda rodada. O encontro de Lula e 
Ciro teve como pano de fundo as dificuldades enfren-
tadas pela esquerda nas eleições municipais deste 
ano, em que os principais partidos preferiram lançar 
nomes próprios e se distanciaram de tradicionais alia-
dos.

PT e PDT se separaram na corrida às prefeituras 
das capitais e se uniram apenas em cidades menores. 
Em São Paulo, Jilmar Tatto (PT) e Márcio França (PSB, 
apoiado pelo PDT) estariam fora do segundo turno 
hoje. No Rio e em Fortaleza, candidatos das duas si-
glas disputam os votos à esquerda.

Confrontados com o risco de sofrer novas der-
rotas nas urnas neste ano, é natural que Lula e Ciro 
olhem o futuro com apreensão e sentem para pôr a 
conversa em dia. É possível que tenham aberto cami-
nho para alianças que evitem o pior no segundo turno 
da eleição.

Daí para a formação de uma coalizão capaz de 
enfrentar Bolsonaro em 2022, como o líder petista su-
geriu nesta semana, há um longo caminho a percor-
rer —e tudo indica que será bastante acidentado.

Ciro, que persegue a Presidência da Repúbli-
ca desde as eleições de 2002, não dá mostras de ter 
desistido dessa ambição. Lula segue impedido pela 
Justiça de concorrer, mas nem assim o PT parece dis-
posto a abrir mão do protagonismo que exerceu nos 
últimos anos.

Editorial

Bandeira branca

AUSÊNCIA DOS
PALANQUES
O governador Mauro Mendes afirmou 

que tem tido dificuldade para atender aos 
convites de todos os parceiros nestas elei-
ções municipais por conta das atividades 
que exerce como chefe do Executivo. “Não 
sei se vou conseguir ir em todos os locais 
que tenho sido convidado. Sou convidado 
para ir a muitas regiões, mas é muito di-
fícil, porque tenho meus afazeres do dia 
a dia, muitas atividades e tenho a minha 
vida pessoal também”, disse. “Não posso 
abrir mão da minha filha, de um final de 
semana, do meu convívio familiar e até do 
meu descanso”, completou.

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!

FINAL DRAMÁTICO
Diante de mais uma derrota na Justi-

ça Eleitoral, desta vez no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), a campanha de Pedro 
Taques (SDD) ao Senado praticamente se 
inviabilizou. Com o registro de candidatura 
barrado pelo TRE-MT, o ex-governador está 
em um beco sem saída. Nos bastidores, 
eleitores e até mesmo apoiadores de pri-
meira hora já começaram a jogar a toalha 
- e a migrar para outros candidatos. Sem 
apoio consistente e com pouca estrutura, 
Taques deve se arrastar até o final da cam-
panha, mas com chances cada vez mais 
remotas de êxito nas urnas.

Crédito: Sema-MT

IMAGEM DO DIA

Confrontados com o risco de sofrer 
novas derrotas nas urnas neste ano, é 
natural que Lula e Ciro olhem o futuro 
com apreensão e sentem para pôr a 
conversa em dia

“ “

No jogo político nada mudou, ou até pio-
rou, por que os políticos ao invés de apresen-
tar projetos para melhoria dos serviços pú-
blicos, estão mais preocupados com a vida 
dos outros candidatos, estão preocupados 
mais em ver a vida dos outros pela “janela 
suja”, e os debates e entrevistas até parecem 
conversas de lavadeiras, igual a essa história 
de vizinhas:

Todos os dias durante o café da manhã, 
a mulher falava para o marido olhar pela a 
janela, o marido olhava, e ela falava que os 
lençóis pendurados no varal da vizinha, esta-
vam muitos sujos, encardidos, amarelados, e 
ainda julgava: ela não sabe lavar ou parece 
que não tem sabão. E assim, todos os dias 
era a mesma coisa. Até que um dia, durante 
o café da manhã, ela falou para o marido:

- olha meu bem, como os lençóis da nos-
sa vizinha estão brancos, ela deve ter com-
prado sabão.

O marido aliviado de tanto ouvir a con-
versa de lavadeira, respondeu:

- “Hoje eu levantei mais cedo que você e 
lavei todos os vidros das nossas janelas que 
estavam muito sujas, e que você deveria fa-
zer é trabalhar mais, e não ficar preocupada 
com a vida da vizinha”.

Vejam que durante a campanha políti-
ca deste ano, a história da “janela suja”, está  
bem representada, pois os políticos estão 
preocupados tanto com a vida e história dos 
adversários e não se preocupam com a sua 
própria história, por isso, que a baixaria está 
sendo o tema principal nos debates nesta 
eleição para Prefeito.

Durante a eleição a história do candi-
dato conta muito, e durante as campanhas 
aparecem os textos apócrifos e os vídeos 
com produção cinematográfica, chamados 
FAKENEWS.

E, apesar de saber que o indivíduo que 
divulga ou repassa uma notícia falsa sobre 
alguém, está cometendo crime de difama-
ção, e podem provocar enormes estragos 

pessoais ao atingir o candidato adversário, 
são tentativas de destruições explícitas  e 
repetidas diariamente nós programas eleito-
rais, que na verdade, são considerados atos 
covardes e criminosos, pois são ancorados 
em mentiras e fatos irreais, possibilitando a 
desconstruções das histórias e das persona-
lidades dos adversários.

Hoje o candidato ao invés de focar em 
projetos e plano de governo, pensando na 
modernização e no desenvolvimento de pro-
jetos destinados as camadas da sociedade 
carente que precisam muito dos serviços 
públicos e melhor qualidade de vida, alguns 
candidatos estão mais preocupados com as 
desconstruções dos adversários, e prega o 
ódio a todos os adversários, e nas visões des-
tes, são vistos como inimigos mortais; pois 
esse concorrente pode interromper as gran-
des possibilidades de conquistadas de poder 
individualmente e do grupo que investe em 
busca de retorno financeiro.

Vejam que a briga começa antes e depois 
das convenções, são componentes do mes-
mo partido praticando traições antecipadas 
ao não aceitar o resultados das convenções, e 
a partir daí, começam as rasteiras, e que são 
aplicadas diariamente, e que se danem as 
ideologias partidárias, são na verdade candi-
datos tentando a todo custo, estabelecer os 
projetos pessoais ou as vantagens inconfes-
sáveis que só o poder dominante possibilita a 
serem conquistadas.

E, após a contagem dos votos, a Senhora 
Democracia traz à tona, as caras dos vence-
dores, e ainda dá o direito aos eleitores que 
erraram, corrigir nas próximas eleições. Por 
isso, que a luta pelo poder virou guerra e com 
uso de golpes baixos, e para ganhar uma elei-
ção, alguns políticos estão partindo o “VALE 
TUDO”, mas o povo não merece assistir essas 
avalanches de bate boca, e fica a constatação 
que existem muitos políticos olhando os ad-
versários pela “janela suja” da política.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIALISTA EM 
RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E 
POLÍTICA

As eleições e a janela suja

Vai carregar como?
conseguiu se tornar um dos assuntos mais 
comentados atualmente no mundo da tecno-
logia, o que ajuda na fixação da marca. Seu 
cliente não vai deixar de comprar o aparelho 
pela ausência do carregador, e para eles isso 
que importa.

Levando-se em 
consideração que a 
empresa produz e 
comercializa celula-
res de grande valor, 
seu público não vai, 
necessariamente, le-
var em consideração 
os valores pagos. 

Os clientes que não têm poder aquisitivo 
compatível, mas “encaram” a compra como 
questão de status vão espernear, fazer tex-
tão na internet e, no fim das contas, comprar 
do mesmo jeito, mesmo que isso torne ainda 
mais “pesada” a tarefa de pagar pelo gadget.

No fim das contas a Apple vai seguir com 
seus clientes, vai cobrar em separado por 
algo que deveria acompanhar o aparelho e 
ainda ganhou publicidade. Pensa uma saca-
da de gênio!

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 qui-
ser!
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Alguns outros fabricantes estão querendo aproveitar a “moda” lan-
çada pela Apple para, também, deixar de enviar carregadores com 
seus aparelhos. É sempre importante ter em mente que a marca 
da maçã tem “peso”, “nome” e clientela para fazer isso, pois, em 
termos, é única no mercado. Outras marcas, com concorrência por 
todos os lados, podem fazer um péssimo negócio ao tentar copiar 
as ideias insanas da gigante.

CLIC 
FINAL 

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

Como quase todo mundo sabe eu acom-
panho intimamente o mundo da tecnologia 
há duas décadas e meia e, nesse meio tempo, 
pude ver de perto um dos mais importantes 
períodos de mudança do nosso planeta, onde 
boa parte dos serviços migraram de forma a 
aproveitar, de alguma 
forma, as vantagens 
da evolução tecnoló-
gica.

Vi muita coisa 
dando certo, da mes-
ma forma que acom-
panhei ideias indo 
por água abaixo, seja 
por realmente não ter “futuro” ou por seguir 
caminhos que agradaram ao público.

Muita gente tem me perguntado sobre 
a retirada do carregador da venda do Ipho-
ne, sob pretextos ecológicos e, na maioria 
dos casos, “obrigando” o usuário a comprar 
o item em separado. A “conversa para boi 
dormir” de que o usuário vai reaproveitar o 
dispositivo que já possui é um tanto quanto 
ridícula e, a menos que seu celular anterior 
tenha deixado de existir, o carregador vai ter 
seguido com o mesmo para um novo proprie-
tário.

Sim, provavelmente o consumidor vai 
comprar um novo carregador, na mesma loja 
e na mesma hora que comprar o aparelho. 
Isso, claro, soa um tanto quanto estranho e, 
do meu ponto de vista, não faz o menor sen-
tido. Mas ao contrário do que muitos espe-
culam, tal medida não vai prejudicar a Apple. 
Ao contrário: com clientes fiéis a empresa 

WILSON FUÁH

Um gato-mourisco foi capturado por bombeiros nas proximidades 
da capela do Piçarrão, em Várzea Grande, e devolvido à natureza pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O animal está na lista oficial 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio) como uma das espécies ameaçadas de extinção da fauna bra-
sileira. A fêmea, de aproximadamente 3 anos, estava dentro de uma 
creche e foi capturada pelos bombeiros com auxílio de uma rede e 
encaminhada ao Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental.
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Ao todo serão pavimentados 120 km da MT-343 Projeto quer reduzir, em 10 anos, 50% das mortes 
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Mauro Mendes articula perdão 
de dívida de R$ 600 mi de MT 
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) se reuniu com 
outros governadores e líde-
res do Congresso Nacional e 
do Ministério da Economia, 
em Brasília, para evitar que 
Mato Grosso seja penaliza-
do com uma multa superior 
a R$ 600 milhões. O risco da 
aplicação da multa decorre 
do descumprimento da lei do 
Teto de Gastos, em 2018, na 
gestão anterior. A regra pro-
íbe que as despesas cresçam 
em ritmo superior à inflação, 
sob pena de pagamento de 
multa à União. No ano passa-
do, já na atual gestão, a nor-
ma foi cumprida à risca. “Fa-
lamos sobre o Projeto de Lei 
Complementar 101, que vai 
permitir que não tenhamos 
que pagar essa penalidade 
gigantesca. Seria uma gran-
de penalização se tivéssemos 
que pagar essa multa porque 
lá em 2018 a administração 
anterior não cumpriu com o 
que ela pactuou com a União. 
Estaríamos tirando dinheiro 
que poderíamos investir nas 
nossas escolas, nas nossas 
estradas, na Saúde de Mato 
Grosso e destinando a pagar 
essa multa ao Governo Fede-
ral”, afirmou o governador, 
que estava acompanhado do 
secretário de Estado de Fa-
zenda, Rogério Gallo.

Mauro Mendes relatou 

que ficou definido junto aos 
presidentes da Câmara e Se-
nado, Rodrigo Maia e Davi Al-
columbre, respectivamente, 
que o projeto de lei será co-
locado em votação logo após 
o primeiro turno das eleições.

“Nós acreditamos que 
o Congresso está muito sen-
sível a isso, porque atinge 
vários estados e nós vamos 
conseguir, com essa articu-
lação no Congresso, aprovar 
o projeto de lei, atendendo 
ao interesse da nossa popu-
lação”, ressaltou. O secretário 
Rogério Gallo explicou que, 
pelo texto do projeto, o cum-
primento da lei do Teto de 
Gastos fica prorrogado, não 
havendo penalidade para o 
descumprimento ocorrido 
em 2018. “Com a prorroga-
ção, o cumprimento teria 
que ser feito em 2021, 2022 
e 2023. Por isso, essa agenda 
é fundamental para que nós 
não gastemos esses R$ 600 
milhões em multas, mas em 
investimentos que importam 
ao cidadão dentro do pro-
grama Mais MT, lançado pelo 
governador na última sema-
na”, completou Gallo, ao ci-
tar o programa que prevê R$ 
9,5 bilhões de investimentos 
para esta gestão (2019-2022).

O projeto também foi 
debatido no Ministério da 
Economia em reunião com o 
secretário do Tesouro Nacio-
nal, Bruno Funchal.

DA REPORTAGEM

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, defendeu ontem 
(4) a importância de medidas 
preventivas para evitar que 
os incêndios no Pantanal se 
repitam nos próximos anos. 
De acordo com o ministro, as 
condições climáticas poten-
cializaram os incêndios flo-
restais que destruíram parte 
do Pantanal em Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. A seca 
deste ano, disse Marinho, foi 
uma das “mais severas dos 
últimos 50 anos”, favorecen-
do que as chamas se alas-
trassem e consumissem mais 
de 4 milhões de hectares de 
vegetação (cada hectare cor-
responde às medidas aproxi-
madas de um campo de fute-
bol oficial).

O ministro participou 
de reunião pública remota 
da comissão temporária do 
Senado criada para acom-
panhar as ações de enfren-
tamento aos incêndios que 
atingiram o bioma. 

“Nossa preocupação é 
estarmos afinados, estarmos 
juntos nesse processo de en-

frentamento aos problemas 
que estão acontecendo de 
forma mais amiudada”, disse 
Marinho ao destacar que os 
incêndios que historicamen-
te atingem a vegetação pan-
taneira têm se tornado mais 
potentes. 

“Tivemos, este ano, o pe-
ríodo mais seco das últimas 
cinco décadas, e que pode se 
repetir em anos subsequen-
tes. Não queremos que novas 
catástrofes afetem a flora e 
a fauna como ocorreu este 
ano, mas novos incêndios 
vão ocorrer, isso é inexorável. 
É como sempre aconteceu”, 
disse. 

Marinho disse que o mi-
nistério disponibilizou quase 
R$ 47 milhões para o custeio 
de ações de combate às cha-
mas no Pantanal. “Já libera-
mos mais de R$ 20 milhões 
para os dois estados [MS e 
MT] pagarem brigadistas, 
comprarem equipamentos e 
combustível. 

Além disso, disponibili-
zamos R$ 19 milhões para o 
Instituto Chico Mendes [ICM-
Bio], que estava com dificul-
dades de pagar os brigadis-
tas. E no caso específico de 

DA REPORTAGEM

O Projeto de Lei 
895/2020, de autoria do de-
putado estadual Thiago Sil-
va (MDB), propõe criação do 
Plano Estadual de Redução 
de Mortes e Acidentes no 
Trânsito em Mato Grosso. O 
projeto foi apresentado em 
outubro, na Assembleia Le-
gislativa.

Conforme dados do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), o ano de 
2019 apresentou uma re-
dução de 5%, em relação a 
2018, no total de acidentes 
no estado. É o menor nú-
mero de mortes dos últimos 
13 anos, mas ainda é bastan-

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), concluiu a 
primeira etapa da aplicação 
de capa asfáltica em 30 qui-
lômetros da MT-343, entre 
os municípios de Barra do 
Bugres e Cáceres, na região 
Oeste de Mato Grosso.

Esses primeiros 30 qui-
lômetros fazem parte de 
um dos três lotes de obras 
que estão em andamento 
na rodovia. Ao todo serão 
pavimentados 120 quilôme-
tros da MT-343, que é con-
siderada uma importante 
ligação dos municípios de 
Cáceres, Porto Estrela e Bar-
ra do Bugres, bem como a 
interligação das rodovias fe-
derais BR-070 e BR-364.

De acordo com o en-
genheiro Alexandre Zi-
goski, superintendente de 
Execução e Fiscalização de 
Obras da Sinfra, já foi asfal-
tada a metade da extensão 
prevista no trecho entre o 
município de Porto Estrela 
e o distrito de Vila Apareci-
da, em Cáceres. Além desse 
lote, está em andamento 
a pavimentação de outros 

te alto, tendo vitimado 1.591 
pessoas nas ruas e estradas 
no ano passado.

O objetivo do projeto 
é reduzir em 50%, ao final 
do período de dez anos, o 
índice estadual de mortes 
no trânsito dos 141 municí-
pios do Estado. “Queremos 
um trabalho com metas e 
que tenha resultado para o 
cidadão que muitas vezes 
acontece de perder seus fa-
miliares nas estradas esta-
duais e federais. Com o pro-
jeto, o Detran irá coordenar 
esse trabalho que irá trazer 
bons resultados no futuro e 
principalmente cumprindo 
o objetivo de salvar vidas”, 
avalia Silva.

30,8 quilômetros, no trecho 
que vai do entroncamen-
to da MT-246, em Barra do 
Bugres, até o município de 
Porto Estrela. Também está 
em andamento o último 
trecho da rodovia, já em Cá-
ceres, que vai do KM 46,5 
até o fim do pavimento no 
município. Serão asfaltados 
24,6 quilômetros nesse tre-
cho.

Segundo o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística Marcelo de Oli-
veira, todas essas obras que 
estão em andamento na 
MT-343 são estruturantes 
para os municípios de Bar-
ra do Bugres, Porto Estrela 
e Cáceres e representam 
mais uma ação de infraes-
trutura do Governo de Mato 
Grosso para melhorar não 
apenas a malha rodoviária, 
como também a logística 
da região.

“Essa pavimentação 
vai interligar a região pro-
dutora do Médio-Norte, em 
Barra do Bugres, direta-
mente ao Porto de Cáceres 
e à Zona de Processamen-
to de Exportação de Mato 
Grosso, que também está 
em obras”, afirmou o secre-
tário.

Reunião ocorreu com líderes do Congresso e do Ministério da Economia 

Governo disponibilizou quase R$ 47 milhões para o comba-
te às chamas 

PENALIZAÇÃO. Multa é resultante do descumprimento da lei de Teto de Gastos ocorrido em 2018

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO

Ministro defende medidas preventivas 
para evitar os incêndios no Pantanal  

SALVANDO VIDAS

Mato Grosso pode ter Plano para 
redução de mortes no trânsito

CÁCERES
Asfaltamento dos primeiros 
30km da MT-343 são 
concluídos pelo Governo 

Foto: Força de Segurança nacional

Foto: SecoM-Mt

Mato Grosso do Sul, libera-
mos mais R$ 6 milhões para 
reconstrução de pontes des-

truídas. Ou seja, quase R$ 47 
milhões já foram disponibili-
zados”, completou.
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Usinas de etanol já estão
comprando milho para 2022
DA REPORTAGEM

A saca do milho dispo-
nível em Mato Grosso ultra-
passou a casa dos R$ 63 em 
média. O preço é o maior da 
história no estado, que é o 
principal produtor do grão 
no Brasil. A valorização do 
cereal coloca em alerta as 
usinas que utilizam o milho 
como matéria-prima para 
produzir etanol. Para man-
ter a viabilidade do negócio, 
as indústrias têm adotado 
estratégias para seguir ope-
rando.

Das 16 usinas de eta-
nol de milho em operação 
no país, 9 estão no estado. 
Juntas, devem consumir 
este ano cerca de 6 milhões 
de toneladas do grão. Para 
2021 esta demanda deve 
aumentar, com a ampliação 
da capacidade de 3 fábricas 
e a inauguração de outras 
duas. Segundo a União Na-
cional do Etanol de Milho 
(UNEM), a previsão de in-
vestimento está mantida, 
mesmo com o cereal alcan-
çando preços recordes, o 
que poderia comprometer 
a saúde financeira do negó-
cio.

“É lógico que o milho 
‘spot’ hoje, na faixa de R$ 60 
a saca, não é o milho que as 
usinas estão operando. Elas 
têm um preço médio pon-

derado em relação às suas 
compras, em torno de R$ 
28, R$ 30. Elas precisam vol-
tar ao mercado, então, é um 
ponto de atenção. As estra-
tégias precisam ser revistas, 
precisa de um acompanha-
mento constante. Ninguém 
esperava um milho de R$ 
55, R$60 a saca… mas está 
todo mundo preparado, já 
fechando a necessidade de 
compra do milho para 2021 
e abrindo compra para o 
milho que será plantado 
e colhido em 2022. Temos 
associados que estão to-
dos comprados para o ano 
que vem e já estão com 
20%, 30%, 40% comprados 
para 2022”, pontua Guilher-
me Nolasco, presidente da 
UNEM. Além do posiciona-
mento antecipado no mer-
cado, a viabilidade para con-
tinuar operando também 
está atrelada à valorização 
do “DDG”, subproduto rico 
em proteína e fibras, usa-
do na alimentação animal. 
“Hoje ele representa 50% 
do custo da matéria-prima, 
do milho com o preço atu-
al no mercado spot. Então, 
você tem um milho com-
prado com o preço ponde-
rado mais baixo, e um DDG 
vendido hoje na faixa de R$ 
1.100, R$ 1.200 a tonelada. 
Ou seja, 100% a mais do que 
o preço do início do ano. 

DA REPORTAGEM

Depois de ocupar a maior 
área da história em Mato Gros-
so, o algodão vai perder espaço 
no estado na safra 2020/2021. 
As lavouras devem se estender 
por pouco mais de um milhão 
e doze mil hectares, recuo de 
10,6% na comparação com o 
terreno cultivado no último 
ciclo. Quanto à produção de 
pluma, a queda estimada até 
aqui é de 11,9%, ficando em 1,7 
milhão de toneladas (foram 2 
milhões de toneladas na safra 
passada).

Entre os motivos, a de-
manda retraída pela pluma 
durante boa parte do ano em 
função dos impactos causa-
dos pela pandemia na indús-
tria têxtil 3 o aumento das des-
pesas no campo. 

O custo operacional efe-
tivo nesta safra gira em torno 

de R$ 9.572 por hectare, se-
gundo o Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agrope-
cuária (Imea). Alta de 7,6% 
puxada, principalmente, pelos 
insumos atrelados ao dólar 
como macronutrientes e fun-
gicidas.

O encarecimento elevou 
o ponto de equilíbrio para este 
ciclo, que agora está estimado 
em R$ 82,16 por arroba, mais 
de 9% acima do registrado na 
safra passada. Realidade que 
leva alguns agricultores a re-
fletirem sobre as apostas no 
algodão, num momento em 
que soja e milho alcançam 
preços recordes.

Aliás, o atraso no plantio 
da oleaginosa pode provocar 
uma retração ainda maior na 
área destinada ao cultivo da 
pluma. 

Em Mato Grosso, 87% das 
lavouras de algodão são seme-

DA REPORTAGEM

A Caixa pagou ontem (4) 
R$ 1,3 bilhão de auxílio emer-
gencial para 3,2 milhões de 
brasileiros nascidos em feve-
reiro do Ciclo 4. Desse total, 
600 mil receberão R$ 392 mi-
lhões referentes às parcelas 
do auxílio emergencial. Os de-
mais, 2,6 milhões, serão con-
templados com a segunda 
parcela do auxílio emergen-
cial residual, em um montan-
te de R$ 864,6 milhões.

A partir desta data, os 
valores já podem ser movi-
mentados pelo aplicativo Cai-
xa Tem para pagamento de 

boletos, compras na internet 
e pelas maquininhas dos es-
tabelecimentos comerciais.

O benefício criado em 
abril pelo Governo Federal foi 
estendido até 31 de dezembro 
por meio da Medida Provisória 
(MP) nº 1000. O Auxílio Emer-
gencial Extensão será pago 
em até quatro parcelas de R$ 
300 cada e, no caso das mães 
chefes de família monoparen-
tal, o valor é de R$ 600. 

De acordo com a Caixa, 
a segunda parcela extra será 
para os beneficiários que re-
ceberam a primeira parcela 
do auxílio emergencial em 
maio. 

DA REPORTAGEM

No campo, o plantio 
lento da atual safra de soja 
concentra a atenção (e a 
tensão) dos agricultores em 
Mato Grosso. Fora dele, são 
as negociações futuras que 
chamam a atenção. Mais de 
6% da soja e 2% do milho que 
só vão ser colhidos em 2022, 
já foram comercializados no 
estado. Antecedência histó-
rica, embalada pelos preços 
atrativos das duas commo-
dities.

Na mesma toada, a 
aquisição dos insumos (fer-
tilizantes, agroquímicos e 
sementes) que vão ser usa-
dos para cultivar estes grãos 
também alcança patamares 
recordes, chegando a 18,74% 
do total previsto.

“A gente viu no ano 
passado, quando o produtor 
estava se adiantando para a 
safra 2020/21, que ele come-
çou também a comprar os in-
sumos mais precocemente, 
lá por meados de setembro 
e outubro. Agora, a gente já 

viu negócios em agosto e até 
um pouco antes disso. Então, 
é sim um patamar histórico, 
o produtor está bem adian-
tado na compra de insumos 
e na venda do grão. O mo-
mento é atrativo ao produtor 
para fechar os negócios de 
barter. A soja está com um 
preço atrativo. Os insumos, 
se a gente for comparar com 
outros anos, eles estão caros, 
mas a relação de troca está 
mais favorável que nos últi-
mos 3, 4, 5 anos, e isso vem 
incentivando os negócios”, 
explica Marcel Durigon.

Responsável pela soja 
no Imea, Durigon ilustra esta 
relação mais vantajosa com 
o exemplo do fertilizante 
“00.18.18”, amplamente usa-
do pelos agricultores. Para 
garantir a compra de uma 
tonelada do insumo para o 
ciclo 2020/21, o produtor 
precisa desembolsar 16,8 
sacas de soja. Montante in-
ferior ao que era necessário 
nas últimas safras, quando a 
tonelada do adubo “custava” 
entre 20 e 23 sacas do grão.

Foto: Divulgação

Usinas estão atentas ao aumento do preço do cereal 

Previsão é de que área destinada às lavouras encolha quase 11% 

O valor total liberado é R$ 1,3 bilhão

Agricultores enxergam relação de troca mais atrativa que em anos anteriores

GARANTIA. Diante de preços recordes do cereal, fábricas antecipam as negociações

MAIOR PRODUTOR

MT vai reduzir apostas
na cultura de algodão

R$ 1,3 BILHÃO

Caixa paga auxílio emergencial
a 3,2 milhões de beneficiários

SAFRA 2021/22

Compra de insumos
alcança volume
recorde no estado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Os saques e transferên-
cias para quem recebe o cré-

dito serão liberados a partir do 
dia 7 de novembro.

ados em janeiro, após a colhei-
ta da soja. O plantio mais len-
to ameaça esta janela, o que 

pode levar a mudanças nos 
planos dos agricultores para a 
segunda safra.

Então, ele traz esse seguro 
para a operação. É o ponto 
de equilíbrio no momento 
em que você tem Dólar alto, 
que aumenta (o preço) do 
milho, da soja, do farelo de 
soja, e – consequentemente 
– puxa o DDG também. En-
tão, ele é primordial dentro 
do investimento do etanol 
de milho. Não é um sub-
-produto, é um co-produto 
com um peso importantís-
simo na viabilidade do ne-
gócio”, esclarece.

Alternativa para ali-
mentação de bovinos, o 
“DDG” está com a deman-
da aquecida em Mato Gros-
so. A procura é tanta que 
tem indústria vendendo 
para entregar só no ano 
que vem. “Num ano com a 
maior seca dos últimos 50 
anos, com as queimadas re-
gistradas no Pantanal e em 
várias regiões de atividade 
pecuária, o DDG ‘não tem 
pra quem quer’. Tem usinas 
que já estão vendendo com 
possibilidade de entrega so-
mente em janeiro de 2021”, 
afirma Nolasco. Gestor de 
inteligência de mercado do 
Imea, Cleiton Gauer con-
firma o aumento do desta-
que do DDG no setor. “Tem 
evoluído a demanda. Es-
tamos até reajustando as 
nossas análises de oferta e 
demanda, principalmente 

olhando para este quesito, 
porque os confinamentos 
e semiconfinamentos têm 
utilizado nos últimos anos 
uma fatia (maior) de DDG 
na dieta animal”, explica. A 
valorização do DDG, porém, 
já acende um sinal de aler-
ta entre os pecuaristas. É o 

que pontua o diretor-téc-
nico da Acrimat, Francisco 
Manzi. “O uso está cada vez 
mais popular em semiconfi-
namentos e confinamentos. 
Porém, os preços de milho 
têm alcançado valores ex-
tremamente altos, não po-
dem ter no DDG o seu valor 

diretamente relacionado. 
Porque, em que pese a ar-
roba tenha alcançado níveis 
bastante atrativos, o cus-
to de produção através da 
nutrição é o principal fator 
para desestimular o confi-
namento e o semiconfina-
mento”, conclui.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTTRONORMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através do seu pre-
sidente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA 
EMPRESA VIAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE LTDA – CNPJ 24.964.991/0001-
90, ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS A ENTIDADE CONVOCANTE, IN-
TEGRANTES DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, 
NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT; nos termos das disposições 
contidas no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do artigo 19°, para 
participarem da Assembleia para tratarem sob os seguintes assuntos:
1) Deliberação e aprovação da proposta encaminhada pela empresa 
para fechamento de ACT vigência 2020/2021; Demais assuntos inerentes a 
pauta; 
A Assembleia será realizada no dia 09 de novembro de 2020, no endereço AV 
ANEL VIARIO, 3145-S, ZONA RURAL, NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VER-
DE/MT, com início às 08hs00min, em primeira convocação, com a maioria dos 
presentes e em segunda convocação as 09hs00min com qualquer número 
dos presentes. Sinop – MT 03 de novembro de 2020 Jaime Sales de Oliveira 
- Presidente - SINTTRONORMAT

DELMAR RIFFEL. Torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso SEMA-
-MT a Licença Florestal de um imóvel rural Lote 50, locali-
zado em Sinop – MT.

KIRST TRR LTDA, com matriz na cidade de Lucas do 
Rio verde, estado de Mato Grosso, sito à Rua Av. Cuia-
bá, 70N,  Bairro Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
05.198.812/0001-07 e Inscrição Estadual 13.215.815-9, 
torna público que requereu junto à SEMA/ MT Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente , o pedido de Licença Prévia  
“LP” e  Licença de Instalação “LI”  para a Ampliação de 
Tancagem,  para a atividade de Comércio Atacadista de 
Combustíveis realizado por transportador retalhista TRR, 
localizado na à Rua Av. Cuiabá, 70N, Bairro Industrial,  
município de Lucas do Rio verde, estado de Mato Grosso.

SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI, inscrito no CNPJ 
n° 31.346.468/0001-66, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sor-
riso-MT a  Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para Atividades médica am-
bulatorial com recursos para realização de exames com-
plementares, atividades de atendimento hospitalar, exceto 
pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, 
atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades 
hospitalares para atendimento a urgências e atividade mé-
dica ambulatorial restrita a consultas. Localizada na Rua 
São João, n° 2214, Villa Romana, Município de Sorriso/
MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 
01.722.958/0002-30, torna público que requereu junto à 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato 
Grosso – SEMA MT - a renovação da Licença de Opera-
ção da atividade Pátio de Descontaminação, localizado na 
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, Município de 
Ipiranga do Norte – MT.

TSCHOKE E BERRES LTDA, CNPJ: 30.871.659/0001-84, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Mu-
nicípio de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI e Licença de Operação – LO para ativida-
de odontológica, localizado na Rua das Alamandas, nº 78, 
Setor Comercial, município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

DTI SEMNTES S.A. – CNPJ: 22.755.760/0001-41, torna 
público que requereu junto a SAMA/Sorriso a Licença 
Prévia-LP, para a atividade de “Comércio atacadista de 
sementes, fl ores, plantas e gramas” empreendimento 
a ser instalado na Rodovia BR163, Km706, Gleba Rio 
Verde, Fazenda Santa Maria, Zona rural, município de 
Sorriso/MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2020

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Pro-
dutores Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, 
que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em 
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 
605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas 
físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados, e/ou 
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício 
de 2020, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos ar-
tigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 04 de 
dezembro de 2020 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As 
guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuin-
tes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, 
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB com 
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em 
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento, 
o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à Federação 
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente 
pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, 
por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício 
CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da Agricul-
tura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: 
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agri-
cultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 03 de novembro de 2020.
João Martins da Silva Junior 
 Presidente da Confederação 04,05,06/11/2020

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendimento e 
disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e noturno, 
cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de Sinop 
– MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 047/2020, 
destinado à REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de plantio de grama 
com fornecimento de mudas, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico no paisagismo da cidade, teve 
como vencedora a  empresa: KASPRZAK & STRALIOTTO LTDA ME, 
com o valor total de R$ 807.021,32 (oitocentos e sete mil, vinte e um  reais 
e trinta e dois centavos).

PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020
AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade 
TOMADA DE PREÇOS 003/2020, que tem por objeto Contratação de 
empresa de engenharia para execução de obra de gradil com mureta, 
teve como vencedora a empresa: ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, com o valor total de R$ 448.838,02 (quatrocentos e quarenta e 
oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e dois centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 04 de novembro de 2020.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Leandro Nery Varaschin

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de novembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Avenida das Itaúbas nº 3.006 – Setor Comercial – CEP 78.550-086 – Fone (66) 9 8413-7697 
CNPJ n.º 32.945.768/0001-24 SINOP – MATO GROSSO. 

 

Edital 03/2020. 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 
 A Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
Entidade Sindical devidamente inscrita no CNPJ/MF n.º 32.945.768/0001-24, sito à Avenida 
das Itaúbas nº 3.006 nesta cidade de Sinop-MT., no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao Artigo 31º § 3º do Estatuto Social, convoca todos os associados da Entidade 
e trabalhadores em geral da categoria dos municípios de: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, 
Alta Floresta, Vera, Cláudia, Santa Carmem, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Colider, 
Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada no dia 27 de Novembro de 2020 às 19h:30m na sede da entidade, 
localizada na Avenida das Itaúbas nº 3006 – Setor Comercial, na cidade de Sinop-MT, para 
tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 

I.º - Apresentação, discussão e aprovação do relatório das 
atividades realizadas pela diretoria no exercício de 2019; 
 
II.º - Apresentação, discussão e aprovação das peças contábeis 
que compõe o balanço financeiro do exercício de 2019 
devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal; e 
 
III.º - Leitura, discussão e aprovação das peças que compõe a 
Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, instruídas com o 
parecer do Conselho Fiscal. 
 
 

 Não havendo número legal à hora prevista, a Assembleia será 
realizada 30 (trinta) minutos após em segunda convocação, com qualquer número de 
participantes. 
 
 

 Sinop-MT., 04 de Novembro de 2020. 
 
 

          Maria de Lourdes Gois de Paula 
               Diretora-Presidente 

 

PREFEITURA DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO DO LEILÃO - Nº. 01/2020 

O Município de Matupá/MT, comunica a todos os interessados que realizou no Pátio de 
Obras do Município, o “LEILÃO Nª 01/2020 QUE TEM COMO OBJETO A VENDA DE DE 
VEÍCULOS ÔNIBUS, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO, CAMINHONETES E 
AMBULÂNCIA PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO aonde sagrou-se vencedores: WYLLIAN 
RECKTENWALD GRASEL para o item: 374745 01 (PÁ CARREGADEIRA - 01 (UMA) PÁ 
CARREGADEIRA KOMATSU WA 180 - 1B com o lance de R$ 70.000,00; NILSON 
LINHARES RODRIGUES para o item 374744 ÔNIBUS JYT-5251 com o lance de R$ 
16.700,00; ANILTON ANDRADE FERREIRA para o item: 374765 01(UM) JUMPER 
VETRATO com lance total de R$ 4.900,00; VALDIR BOBBI para o item: 374746 
CAMINHÃO PIPA JZE-5919 com lance total de R$ 19.700,00; DINIVALDO MACHADO 
para o item: 371031 01 (UM) ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318 com lance total de R$ 
13.300,00 Os outros itens foram declarados DESERTOS. Matupá – MT, 04 de novembro 
de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA Leiloeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 041/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou o “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE CORTE E LIMPEZA DE 
ÁREAS GRAMADAS E PODA DE ÁRVORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: J.V. 
CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI inscrita no CNPJ N° 15.069.351/0001-26 com 
valor total de R$ 159.267,10. Matupá – MT, 04 de novembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que referente 
o Edital de Pregão Presencial nº 032/2020 que tem como objeto o registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de profissional para executar os serviços de exames 
de ultrassonografia para atender os pacientes deste município, no 
hospital Municipal Maria Zélia, fica RETIFICADA a descrição do item 01 
(EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA), RETIFICADO o valor total 
constante no Termo de Referência e RETIFICADO os Anexos do Edital de 
Licitação. Ficam alterados todos os itens no que se refere aos termos 
acima retificado, os demais itens e anexos do Edital permanecem 
inalterados. A reabertura fica prevista para o dia 19 de novembro de 2020, 
às 08h00min. (Horário de Mato Grosso). O Edital completo está à 
disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 
777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

Raphaella Espíndola Benício
Marcelândia/MT, 04 de novembro de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL/REABERTURA

Pregoeira Oficial

Marcelândia/MT, 04 de novembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

A Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 23 de novembro de 2020, as 
08:00 horas (Horário de Mato Grosso), no Anfiteatro Municipal realizar-
se-á abertura da Tomada de Preço nº 010/2020, a qual tem por objeto a 
“Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
pavimentação asfáltica em ruas do Jardim Pioneiros na Cidade de 
Marcelândia/MT”. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital 
Completo estará disponível aos interessados de 2ª a 6ª feira das 07 horas 
às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, 
localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, Centro, CEP. 78.535-000 - 
Marcelândia-MT, ou ainda no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: 
Licitações). Publique-se. Marcelândia/MT, 04 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO do julgamento da 
Tomada de Preços nº 006/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para pequenas construções reparos e reformas em prédios 
públicos e rotatória de acesso  de interesse de diversar secretarias do 
município de Marcelândia - MT, conforme projeto básico, memorial 
descritivo, planilha orçamentária e cronograma-físico financeiro. Sagrou-
se vencedora do certame licitatório a empresa J. V. CONSTRUÇÕES E 
PAISAGISMO EIRELI, no valor global de R$ 49.215,61 (quarenta e nove 
mil, duzentos e quinze reais e sessenta e um centavos). Publique-se.

TOMADA DE PREÇOS N° 036/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum - MT, torna público o resultado do julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de 
empresa para execução de serviços de pintura e pequenos reparos dos 
espaços físicos do CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico, a qual foi julgada deserta no dia 03 de novembro 
de 2020 às 14:00 horas. Nova Mutum - MT, 03 de novembro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 103/2020
AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 4 de Novembro de 2020, 
com início às 14:00hs, tendo como objeto o registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos, para atendimento em psiquiatria no Centro de Atenção 
Psicossocial-CAPS. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 832246, 
OLIVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
07.409.875/0001-90 no valor de R$ 144.000,00. Não houve manifestação 
para interposição de recursos.Nova Mutum - MT, 4 de Novembro de 2020. 

Nova Mutum - MT, 4 de Novembro de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2020
O Município de Nova Mutum-MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 4 de Novembro de 2020, 
com início às 08:30, tendo como objeto o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais elétricos e hidráulico. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 223508, 224154, 820150, 827337, 
830820, 830823, 832998, 832999, MARISTELA S. B. MENDONÇA 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 33.440.338/0001-13 no valor de 
R$ 18.719,50; Itens 824974, 826618, 837940, DECORFIOS COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
05.020.986/0001-85 no valor de R$ 17.970,00; Itens 140723, 165864, 
175723, 176070, 176073, 176075, 176098, 176099, 826616, 830824, 
832963, 832964, 837925, 838245, ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
00.226.324/0001-42 no valor de R$ 165.282,48; Itens 177432, 199587, 
203023, 819296, 826620, 832968, R J M COMERCIAL LTDA – ME 
inscrita no CNPJ sob o número 20.771.901/0001-94 no valor de R$ 
14.884,80. Foram fracassados os itens: 221181, 837746, 837756, 
838246. Não houve manifestação para interposição de recursos.

O Município de Sorriso – MT, comunica aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
019/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL 
DE REABILITAÇÃO RENASCER, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, a realizar-se-á no 
DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 08:30 HORAS (HORÁRIO OFICIAL 
DE SORRISO – MT), onde, serão abertos os envelopes de propostas de 
preços das empresas habilitadas. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 021/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”.  A abertura ocorrerá às 10H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na 
cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

Marisete Marchioro Barbieri

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2020

Comissão Permanente de Licitação

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: ERICA DE FATIMA GENTIL OBJETO: 
“Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
habilitada para fornecimento de material permanente e de consumo (informática)”  
VIGÊNCIA: 15/10/2020 a 30/11/2020 VALOR: R$ 43.360,00 DOTAÇÃO: 
01.001.10.302.0001.2001.4490.52 ”15” 
 

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO CONTRATADO: OVANDIR BATISTA JUNIOR – ME OBJETO: “Registro de preço 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica habilitada para fornecimento de 
material permanente e de consumo (informática)” VIGÊNCIA: 15/10/2020 a 30/11/2020 
VALOR: R$ 36.140,00 DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0001.2001.4490.52 ”15” 
 

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: ANTONIA DE PAULA BONFIM  OBJETO: 
“Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
habilitada para fornecimento de material permanente e de consumo (informática)” 

VIGÊNCIA: 15/10/2020 a 30/11/2020 VALOR: R$ 28.548,00 DOTAÇÃO: 
01.001.10.302.0001.2001.4490.52 ”15” 
01.001.10.302.0001.2001.339030 “05” 

 

 



Volante Maicon não completa 
um jogo há quase nove meses
DA REPORTAGEM

Uma parte da irritação 
de Maicon ao pedir para dei-
xar o jogo na vitória do Grê-
mio sobre o RB Bragantino, 
na última segunda, tem a ver 
com o rendimento físico do 
volante. A constatação é dele 
próprio, que se apega a tra-
balhos especiais no CT Luiz 
Carvalho para estar em cam-
po com mais frequência.

Depois a paralisação 
do futebol por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
Maicon ainda não conseguiu 
completar 90 minutos em 
uma partida — a última foi 
a derrota para o Aimoré, em 
9 de fevereiro, pelo Gauchão. 
“Não estou em bom momen-
to físico, mas sempre procu-
ro fazer o melhor. Na última 
semana, fiquei fora para fa-
zer treinos em dois turnos 
para tentar ajudar e jogar o 
jogo todo”.

Maicon tem 25 jogos 
em 2020, 15 deles depois da 
parada no futebol. No perí-
odo atual, o capitão chegou 
mais perto de atuar em uma 
partida inteira no Gre-Nal da 

final do segundo turno do 
Gauchão. Naquele clássico, 
ficou em campo por 87 mi-
nutos.

“Às vezes temos lesão 
e acham que é legal. Não é 
legal, queremos estar em 
campo. Estou me empe-
nhando ao máximo para que 
possa melhorar meu condi-
cionamento e ajudar nos 90 
minutos, completar o jogo”, 
comentou em entrevista co-
letiva. Na segunda-feira, Mai-
con ficou em campo por 61 
minutos na vitória do Grêmio 
sobre o Bragantino. Após er-
rar um passe lateral aos 13 
minutos do segundo tempo 
e ser cobrado por Renato, o 
meio-campista pediu para 
sair. Irritado, foi direto para o 
vestiário da Arena.

“Quero deixar bem cla-
ro que não teve nenhuma 
discussão com o professor 
Renato, pelo contrário. Não 
estava em bom momento no 
jogo, por isso fiquei daquela 
maneira, reagi daquela ma-
neira”, justificou Maicon.

O volante não jogava 
desde o duelo o empate em 
1 a 1 com o América de Cali, 

DA REPORTAGEM

O técnico Abel Ferreira 
comandou na terça-feira o 
seu primeiro treino com o 
elenco do Palmeiras. Depois 
de uma apresentação para 
os atletas e funcionários, o 
português vestiu uniforme 
e foi a campo na Academia 
de Futebol. Com a nova co-
missão técnica, o grupo pal-
meirense iniciou preparação 
para a partida contra o Red 
Bull Bragantino, pela Copa 
do Brasil, um dia após a vi-
tória contra o Atlético-MG. O 
jogo que vale uma vaga nas 
quartas de final do torneio 
mata-mata será disputado 
nesta quinta (5), às 18h, no 
Allianz Parque.

Antes do treinamento, 
Abel Ferreira teve reuniões 
e se apresentou aos joga-
dores. Os atletas já haviam 
tido um rápido contato com 
o treinador após a vitória 
sobre o Atlético-MG, nos 
vestiários do Allianz Parque. 
Abel inicia seu trabalho no 
Verdão acompanhado por 

outros quatro profissionais: 
os auxiliares Carlos Martinho 
e Vitor Castanheira, o prepa-
rador físico João Martins e 
o analista de desempenho 
Tiago Costa. O técnico por-
tuguês deve ter quase todo 
elenco à disposição para sua 

DA REPORTAGEM

A diretoria do Dom 
Bosco age nas inscrições 
dos seus jogadores para a 
retomada do Campeonato 
Mato-grossense. De volta 
aos treinos, o Azulão da Co-
lina conta com alguns re-
forços e diversos retornos 
de atletas que estavam em-
prestados à Segunda Divi-
são estadual, para Ação San-
to Antônio, Grêmio Sorriso e 
Atlético-MT.

Além disso, o técnico 
Odil Soares voltou ao co-
mando depois de conquis-
tar o acesso e título pelo 
Ação/Santo Antônio. Foram 
regularizados o goleiro He-
rilan, o zagueiro Odail Jr., os 
meio-campistas Peixinho, 
Igor Vieira e Lucas Yure, e o 
atacante Eltinho, todos eles 
campeões da Segundona 
pelo time de Leverger jun-
to com Odil. Também refor-
çam o time o volante Felipe 
Profeta, o meia Deivisson Pi-

kachu e o atacante Juninho 
Soldado, que estavam no 
Atlético. Profeta e Soldado já 
jogaram pelo Leão no esta-
dual, e Pikachu fez o primei-
ro trimestre no Costa Rica-
-MS. Na semana passada, já 

DA REPORTAGEM

Debaixo da forte chuva 
que caiu em Salvador nes-
ta quarta, o elenco do Bahia 
voltou aos treinos na Cidade 
Tricolor e iniciou a prepara-
ção para a decisão contra o 
Melgar, nesta quinta (5), pelo 
jogo de volta da segunda fase 
da Copa Sul-Americana.

A novidade do dia ficou 
pela presença do meia Rodri-
guinho. Recuperado de uma 
fissura no pé, ele já vinha fa-
zendo treinos no campo, mas 
trabalhou normalmente com 
os jogadores que atuaram 
menos de 45 na derrota para 
o Santos e deve ser relaciona-
do para a partida contra os 
peruanos.

Rodriguinho não dispu-
ta uma partida desde o dia 26 
de setembro, quando sofreu 
uma fissura no pé durante a 
derrota para o Athletico-PR, 

por 1 a 0, na Arena da Baixada. 
Caso seja relacionado para o 
jogo de quinta, ele fará a es-
treia na Copa Sul-Americana.

Durante o trabalho na 
Cidade Tricolor, os jogado-
res que atuaram mais de 45 
minutos na Vila Belmiro fize-
ram um treino na academia. 
O resto do elenco trabalhou 
a posse de bola, marcação e 
finalizações. Contra o Melgar, 
Mano Menezes ainda não 
poderá contar com Ernando. 
Com uma lesão muscular na 
coxa, ele fez tratamento na fi-
sioterapia e não tem previsão 
de retorno.

Como perdeu o jogo de 
ida, em Lima, o Bahia pre-
cisa vencer por pelo menos 
dois gols de diferença para 
avançar na Sul-Americana. 
Se vencer por 1 a 0, a decisão 
vai para os pênaltis. Empate 
ou derrota dá a vaga aos pe-
ruanos.

Foto: Lucas uebeL

Maicon em ação na vitória do Grêmio contra o Bragantino

Abel Ferreira conversa com os jogadores do Palmeiras

Azulão da Colina enfrenta o Operário nas quartas 

Meia está recuperado de fissura no pé

GRÊMIO. Jogador afirma que parte de sua irritação tem a ver com seu baixo rendimento

PALMEIRAS

Abel Ferreira comanda
1º treino na Academia

MATO-GROSSENSE 2020

Dom Bosco regulariza pacotão 
de jogadores e retoma treinos

BAHIA

Rodriguinho treina 
e pode ser novidade 
contra o Melgar

Foto: cesar Greco

Foto: DivuLGação

Foto: DivuLGação
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na última rodada da fase de 
grupos da Libertadores, em 
22 de outubro. Na ocasião, 
sentiu um desconforto mus-
cular e foi substituído aos 22 
minutos do segundo tempo. 
Ficou 10 dias em tratamento.

A inconstância de Mai-
con na temporada é um dos 
pontos a irritá-lo. Na entrevis-
ta concedida para explicar os 
motivos do pedido para sair 
da partida de segunda, reve-
lou trabalhos em dois turnos 
que realiza para se recondi-
cionar e melhorar o rendi-
mento.

“Todos já perceberam, 
não sou menino mais, tenho 
35 anos. As pessoas que es-
tão aqui sabem o que pro-
curo fazer e ir melhorando. 
Mas não preciso ficar falando 
o que faço. Quem tem que 
entender isso são as pessoas 
que estão no clube”, afirmou.

Maicon atuou por 1.589 
minutos na temporada e 
chegou a fazer cinco jogos 
em sequência no início do 
Gauchão. Para comparar, 
Matheus Henrique e Lucas 
Silva, concorrentes na po-
sição, atuaram por 2.343 e 

estreia. Uma provável forma-
ção do Verdão tem: Wever-
ton; Gabriel Menino, Luan, 
Gómez e Viña; Felipe Melo, 
Zé Rafael e Raphael Veiga; 
Wesley, Rony e Luiz Adriano. 
No jogo de ida, disputado 
em Bragança Paulista na se-

mana passada, o Palmeiras 
venceu o Bragantino por 3 
a 1. A vantagem construída 
fora de casa dá ao Verdão a 
possibilidade de ser derro-
tado por até um gol de dife-
rença para se classificar na 
Copa do Brasil.

haviam retornado o lateral-
-esquerdo Paulinho e o za-
gueiro Guilherme Eloy, que 
jogaram pelo Grêmio Sor-
riso. Além de alguns pratas 
da casa, outros reforços de-
vem chegar. O adversário do 

Dom Bosco nas quartas de 
final do Campeonato Mato-
-grossense é o Operário-VG, 
com os jogos agendados 
para dia 11 e 18 de novembro, 
no Dito Souza e na Arena 
Pantanal, respectivamente.

2.239 minutos, respectiva-
mente. Mas se a comparação 
for estendida a jogadores 
com 35 anos, idade de Mai-
con, Geromel atuou por 1.743 

minutos, enquanto Diego 
Souza jogou 2.438.

O Grêmio volta a jogar 
nesta quinta (5), às 20h30, 
contra o Juventude, na se-

gunda partida das oitavas de 
final da competição. Com vi-
tória por 1 a 0 no jogo de ida, 
o Tricolor pode até empatar 
que estará classificado.



Sesp deflagra operação integrada 
para combater queimadas ilegais
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT) deflagrou na terça (3) 
a operação integrada Abafa 
Amazônia para combater in-
cêndios florestais e queima-
das irregulares em seis mu-
nicípios da região Norte de 
Mato Grosso. O lançamento 
ocorreu em Nova Ubiratã e, 
além da cidade, os municí-
pios de Feliz Natal, Parana-
tinga, Gaúcha do Norte, Vera 
e Santa Carmem também te-
rão ações de fiscalização, cujo 
principal objetivo é a respon-
sabilização dos autores de in-
frações e crimes ambientais 
por uso ilegal de fogo. Até o 
momento, 30 pontos moni-
torados na região são alvo da 
operação. Presente durante 
o lançamento, o secretário 
adjunto de Integração Ope-
racional da Sesp-MT, coronel 
PM Victor Fortes lembrou de 
outras edições da mesma 
operação, a exemplo do ano 
anterior, quando foi lançada 
em Sorriso.

“No ano passado nós ti-
vemos realmente uma opera-
ção nesse mesmo porte lan-
çada no município de Sorriso 
e esse ano resolvemos fazer 
aqui em Nova Ubiratã, exa-
tamente porque a nossa pro-
posta é intensificar esse tipo 

de ação e mostrar a presença 
do Estado no combate aos in-
cêndios florestais e com toda 
a estrutura e o suporte que a 
gente pode trazer aqui para 
o município”, disse o secre-
tário adjunto. A iniciativa da 
Sesp-MT por meio do Comitê 
Temporário Integrado Mul-
tiagências de Coordenação 
Operacional (Ciman) reúne 
as forças de segurança do 
Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM), da Delegacia Especia-
lizada de Meio Ambiente da 
Polícia Judiciária Civil (Dema/
PJC), do Batalhão Ambiental 
da Polícia Militar, além da Po-
lícia Militar local e da Força 
Tática, da Politec e do Centro 
Integrado de Operações de 
Segurança Pública (Ciosp). 
Além disso, a operação tam-
bém contará com o reforço 
das ações fiscalizatórias da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) e de logís-
tica da Defesa Civil Estadual. 
O efetivo total empregado é 
de 41 servidores e de 15 via-
turas que atuarão até o dia 13 
de novembro. A operação en-
cerra as atividades do Ciman, 
que neste ano operou em di-
versas frentes de atividades, 
em especial nas queimadas 
irregulares e até mesmo em 
resgate de animais em de-
corrência do fogo, como lem-
bra o coordenador-geral do 

DA REPORTAGEM

Um gato-mourisco foi 
capturado por bombeiros 
nas proximidades da cape-
la do Piçarrão em Várzea 
Grande, e devolvido à na-
tureza pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema-MT). 

O animal está na lis-
ta oficial do Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) 
como uma das espécies 
ameaçadas de extinção da 
fauna brasileira.

A fêmea, de aproxi-
madamente 3 anos, estava 
dentro de uma creche e foi 
capturada pelos bombeiros 
com auxílio de uma rede e 
encaminhada ao Batalhão 
de Polícia Militar de Prote-
ção Ambiental. 

O felino não apresenta-
va ferimentos e foi solto em 
Santo Antônio de Leverger 
pela Gerência de Fauna, da 
Coordenadoria de Fauna 
e Recursos Pesqueiros da 
Sema.

DA REPORTAGEM

O fogo voltou a ganhar 
força no Pantanal de Mato 
Grosso e chegou às margens 
do Rio Paraguai. Até então o 
fogo subterrâneo entre as 
camadas do subsolo vinha 
sendo controlado no Par-
que Nacional, mas agora se 
espalhou pela superfície. O 
fogo na região começou em 
julho. O incêndio atingiu as 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) realizou recen-
temente uma blitz em conjun-
to com a Polícia Militar visando 
veículos de carga que trafega-
vam pela Avenida Olacyr de 
Moraes, em Campo Novo do 
Parecis. A operação foi realiza-
da em várias cidades.

Em Campo Novo, vários 
pequenos caminhões e cami-
nhonetes foram parados. 

Os fiscais da receita fa-
zendária solicitavam as notas 

dos produtos transportados. 
Quem não possuía o docu-
mento era orientado a buscar 
a comprovação ou acarretaria 
em multa. Outro foco da blitz 
é a retirada de produtos ilícitos 
de circulação, como entorpe-
centes e armas de fogo, por 
isso a presença da Polícia Mi-
litar.

Devido à operação, uma 
fila se formou na via, deixando 
parte dela com lentidão. 

Os resultados do trabalho 
ainda não foram divulgados 
oficialmente.

Foto: AssessoriA/sesp-Mt

Operação é desenvolvida em 7 cidades

Felino não apresentava ferimentos e foi solto em Santo Antônio de Leverger

Operação foi realizada em conjunto pela Sefaz e PM

ABAFA AMAZÔNIA. Operação foi deflagrada em Nova Ubiratã e ocorrerá em seis municípios da região

VÁRZEA GRANDE

Gato-mourisco é
capturado em creche

PANTANAL

Fogo atinge margens
do Rio Paraguai

C.N.PARECIS

Sefaz realiza blitz e 
fiscaliza pequenas 
cargas em circulação

Foto: DivulgAção

Foto: portAl CAMpo Novo
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Ciman, tenente-coronel BM 
Dercio Santos.

“Essa operação vem fe-
char esse circuito de vida do 
Ciman, circuito esse que teve 
potenciais ações de combate, 
onde as equipes fazem otimi-
zação de recursos, delibera-
ção de estratégias conjuntas 
para o combate ao fogo e vá-
rias outras operações foram 
surgindo, como o resgate de 
animais silvestres, por exem-
plo. E hoje aqui a expectati-
va é que nós possamos com 
esses 41 agentes incialmente, 
com as 15 viaturas, atingir os 
30 pontos que são os objeti-
vos operacionais iniciais da 
Operação Abafa 2020”, desta-
cou o coordenador-geral do 
Ciman.

NOMENCLATURA
O nome “Abafa” faz refe-

rência a um dos métodos de 
combate ao fogo que consis-
te na retirada do comburente 
da mistura, levando à extin-
ção das chamas. A operação 
está prevista no Plano de 
Operações para a Temporada 
de Incêndios Florestais (PO-
TIF) 2020, inserido na fase de 
Responsabilização, uma das 
quatro etapas do ciclo opera-
cional, sendo elas Prevenção, 
Preparação, Resposta e Res-
ponsabilização, que perdu-
ram durante o ano todo.

margens do Rio Paraguai 
e está ameaçando regiões 
que já estavam controladas.

Segundo as equipes 
que atuam no combate, 
essa região ainda está mui-
to seca. Por isso, os incên-
dios estão retornando à su-
perfície e com força. 

Um helicóptero do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-

ma) reforça a operação de 
combate às chamas.

Há cerca de 15 dias as 
equipes de combate aos in-
cêndios florestais no Panta-
nal começaram a ser redu-
zidas a partir da diminuição 
de focos e da chegada das 
chuvas.  Mas as chuvas ain-
da são muito fracas para pe-
netrar no solo e extinguir o 
fogo subterrâneo. 

Pelo menos nos pró-

ximos três dias ainda não 
tem previsão de chuva pra 
região do parque nacional.

De janeiro até ago-
ra, o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 
identificou 21.260 focos de 
calor no pantanal é o maior 
número já registrado pelo 
instituto.  Segundo a análi-
se do Corpo de Bombeiros, 
atualmente são 642 focos 
ativos no Pantanal.
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Governo conclui asfaltamento dos
primeiros 30 km e acelera obras
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), concluiu a 
primeira etapa da aplicação 
de capa asfáltica em 30 km 
da MT-343, entre os municí-
pios de Barra do Bugres e 
Cáceres, na região Oeste.

Esses primeiros 30 km 
fazem parte de um dos três 
lotes de obras que estão em 
andamento na rodovia. Ao 
todo serão pavimentados 
120 km da MT-343, que é 
considerada uma importan-
te ligação de Cáceres, Porto 
Estrela e Barra do Bugres, 
bem como a interligação 
das rodovias federais BR-
070 e BR-364.

De acordo com o en-
genheiro Alexandre Zigoski, 
superintendente de Execu-
ção e Fiscalização de Obras 
da Sinfra, já foi asfaltada a 
metade da extensão previs-
ta no trecho entre o municí-
pio de Porto Estrela e o dis-
trito de Vila Aparecida, em 
Cáceres. A expectativa é de 
que a pavimentação desse 
trecho, com extensão total 
de 64,4 km, seja entregue 
no início do ano que vem.

Além desse lote, está 
em andamento a pavimen-
tação de outros 30,8 km, no 
trecho que vai do entronca-
mento da MT-246, em Barra 
do Bugres, até o município 
de Porto Estrela. Também 
está em andamento o últi-
mo trecho da rodovia, já em 
Cáceres, que vai do KM 46,5 
até o fim do pavimento no 
município. Serão asfaltados 
24,6 km nesse trecho.

Para a pavimentação 
dos 120 km da MT-343, o Go-

verno do Estado está inves-
tindo R$ 84,2 milhões. Além 
do asfaltamento, também 
está em execução a cons-
trução de quatro pontes de 
concreto sobre os Rios Ca-
choeirinha e Saloba Gran-
de e Córregos Figueirinha 
e Ribeirão Três, com inves-
timento total de R$ 8 mi-
lhões. Segundo o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística Marcelo de Oli-
veira, todas essas obras que 
estão em andamento na 
MT-343 são estruturantes 
para os municípios de Bar-
ra do Bugres, Porto Estrela 
e Cáceres e representam 
mais uma ação de infraes-
trutura do Governo de Mato 
Grosso para melhorar não 
apenas a malha rodoviária, 
como também a logística 
da região.

“Essa pavimentação 
vai interligar a região pro-
dutora do Médio-Norte, em 
Barra do Bugres, direta-
mente ao Porto de Cáceres 
e à Zona de Processamen-
to de Exportação de Mato 
Grosso, que também está 
em obras. Este é o Governo 
do Estado que está con-
sertando o Estado e solu-
cionando mais um gargalo 
logístico”, afirmou o secre-
tário. Esses primeiros 30 km 
fazem parte de um dos três 
lotes de obras que estão em 
andamento. 

A pavimentação da 
MT-343 atende a um pedi-
do antigo da região Oeste e 
chegou a ser prometida por 
muitos políticos, mas nunca 
saiu do papel, até agora. Du-
rante vistoria das obras rea-
lizada no mês de outubro, o 
governador Mauro Mendes 
reforçou que a pavimenta-

Concluído asfaltamento de trecho; obras aceleradas na MT-343 

MT-343. Trecho faz parte de um dos três lotes de obras que estão em andamento na rodovia
Foto: SinFra-Mt

ção e a construção de pon-
tes na rodovia tratam-se 
de algumas obras que são 
prioridades da sua adminis-
tração.

“Essa rodovia que liga 
Cáceres a Barra do Bugres é 
um sonho antigo da popu-
lação e vai melhorar muito 
a logística da região, pois 

permitirá que junto com ou-
tras ações executadas pelo 
Governo, se traduzam em 
mais indústrias, geração de 
empregos e, consequente-

mente, desenvolvimento e 
garantia de maior qualida-
de de vida para as pessoas 
aqui da região”, disse o go-
vernador na ocasião.


