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CUIABÁ 2,5% DE AUMENTO L. R. VERDE SORRISO

SINOP

APÓS GOLEADAS

FLA DEMITE 
DOME

Depois das duas golea-
das consecutivas sofridas no 
Campeonato Brasileiro - 4 a 1 
para o São Paulo e 4 a 0 para 
o Atlético-MG -, o Flamengo 
tomou a decisão nesta segunda-
-feira de demitir o técnico Domè-
nec Torrent.
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SERVIÇOS PÚBLICOS

CRESCIMENTO
DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE
MATO GROSSO

Um relatório da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico mostra que 95% 
do comércio em Mato Grosso estão nas 
mãos de pequenas empresas e micro-
empreendedores. Além disso, foram 
abertas mais de 2 mil novas vagas de 
empregos em agosto. O setor varejista 
teve o crescimento maior do que na 
média nacional.                           
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Com o programa, imóveis públicos passarão por reformas, processos de modernização das es-
truturas e implantação de placas solares. Além disso, investimentos do Mais MT contemplarão 
a construção de novos prédios públicos.                                    Página -3

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO 

MARCOS VERGUEIRO/SECOM-MT

DIVULGAÇÃO

Agentes penitenciários descobriram, durante revista de rotina, uma escavação feita 
pelos detentos da penitenciária Ferrugem, em Sinop. Os detentos que estão na ala es-
tavam escavando e colocando terra em bolsas feitas com panos de toalhas.      Página -7

Agentes encontram túnel
no Ferrugem e evitam fuga

GOVERNO 
PROMETE 
EFICIÊNCIA



    

Jacinto tentava entender o complicado e 
arcaico sistema eleitoral estadunidense. 
Esbravejava que Trump era seu candidato, e 
listava “qualidades” do processo eleitoral e 
do atual presidente americano

“Pelo que Donald Trump representa em termos de 
risco internacional, dados seu alarmante despreparo e a 
xenofobia beligerante de sua campanha, vê-lo derrotado 
não configura questão partidária, nem se reduz ao âm-
bito norte-americano, mas convém ao mundo inteiro”. 
Era final de julho de 2016, mas as palavras expressas nes-
te espaço não poderiam ser mais atuais.

A derrota ansiada não ocorreu naquele escrutínio. 
Demorou mais quatro anos, suficientes para que a ano-
malia apontada em germe frutificasse e mostrasse seu 
poder de fazer estragos. Mas a estupidez, finalmente, co-
brou o seu preço.

Foram tantas as investidas do republicano contra 
os pilares da civilização que a reação despertada, sob a 
forma de um comparecimento histórico às urnas, trans-
formou-o num dos raros detentores do cargo nos Esta-
dos Unidos a quem foi negada a reeleição.

Por mais que o oportunismo cafajeste do republi-
cano —reforçado na quinta (5) em discurso contra a de-
mocracia— tente minar o processo eleitoral, a vitória do 
democrata Joe Biden, até onde se pode enxergar, está 
legitimada. Respeite-se a soberania popular: ela diz que 
o desafiante prevaleceu.

Biden, que serviu oito anos como vice de Barack 
Obama, consagra a aposta do seu partido na modera-
ção, no diálogo e no exercício diligente da política. Ao 
longo das prévias, foram descartadas candidaturas que 
prometiam combater o rufião da direita com radicaliza-
ção à esquerda. A escolha da companheira de chapa, a 
senadora Kamala Harris, coroou esse processo.

A pandemia de coronavírus, com impacto colos-
sal na saúde e na economia, retirou do adversário a sua 
maior bandeira eleitoral, o baixo desemprego. Também 
ofereceu aos EUA e ao mundo a oportunidade de conhe-
cer a fundo a capacidade destrutiva de um bravateiro 
populista alçado ao poder.

Sabotador de primeira hora das melhores práticas 
sanitárias e disseminador de falsidades sobre origens 
do vírus e recursos terapêuticos, o presidente concorreu 
para transformar o seu país num exemplo de descontro-
le da epidemia.

Perdeu apoio de eleitores mais velhos e viu a in-
fecção espalhar-se por seus redutos conforme o pleito 
se aproximava. Como se fosse pouco, ajudou, com pro-
vocações e afagos a grupos supremacistas, a mobilizar 
massas urbanas contrariadas com o abuso recorrente da 
força policial contra negros. A derrocada de Trump, aliás, 
está carregada de lições para o presidente Jair Bolsona-
ro, bajulador e imitador canastrão do americano.

O mundo é um lugar melhor desde o momento em 
que uma maioria de votos se formou para abater o voo 
populista nos EUA. Que no Brasil as lideranças saibam 
captar o espírito do tempo —ou feneçam, como Trump, 
que já vai tarde.

 

Editorial

Já vai tarde

JANAINA APOIA
EMANUEL
A deputada e vice-presidente do MDB, Ja-

naina Riva, afirmou que o partido foi racha-
do para disputa à Prefeitura de Cuiabá com 
Emanuel Pinheiro, que tenta a reeleição. O 
presidente da sigla, deputado Carlos Bezerra, 
tentou manter a base unida em torno do atual 
prefeito, mas não conseguiu. Parte dos eme-
debistas estava com Emanuel, outra almeja-
vam uma candidatura da própria Janaina e 
uma última esperava um novo nome para o 
Alencastro. “É lógico que a gente queria que 
o partido estivesse caminhando junto, mas 
a opção para isso não seria o Emanuel”, afir-
mou ela.

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!

FUTURO
POLÍTICO
O governador Mauro Mendes afirmou que 

em 2022 existe a possibilidade de não ir à ree-
leição. O democrata disse que, no ano eleitoral, 
analisará se tenta se manter no cargo ou “sair 
de cabeça erguida”. “Em 2022 eu vou tomar a 
decisão de voltar para casa de cabeça erguida 
ou continuar na política. Se eu tomar a decisão 
de continuar na política, aí, sim, vou me sub-
meter novamente ao pedido do voto para con-
tinuar prestando serviço ao Estado de Mato 
Grosso”, resumiu.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A derrota ansiada não ocorreu naquele 
escrutínio. Demorou mais quatro anos, 
suficientes para que a anomalia apon-
tada em germe frutificasse e mostras-
se seu poder de fazer estragos

“ “

As eleições para presidente nos Esta-
dos Unidos tomavam conta do noticiário, 
e Jacinto tentava entender o complicado 
e arcaico sistema eleitoral estaduniden-
se. Esbravejava para amigos e nas redes 
sociais, que Trump era seu candidato, e 
listava “qualidades” do processo eleitoral 
e do atual presidente americano.

No fim de semana, em churrasco com 
familiares e amigos, seu Jacinto estava 
possesso de raiva, pois Biden, o rival de 
Trump, liderava a corrida eleitoral, e ouviu 
um comentário piada feita pelo genro:

- Já era, esse falastrão e canalha do 
Trump perdeu, a própria população esta-
dunidense não aguenta mais ele, tchau 
querido!

Seu Jacinto que não tinha muita sim-
patia pelo genro foi logo retrucando:

- Trump é alvo de uma eleição frau-
dulenta, tem que anular essas eleições, 
esses votos pelos correios são um golpe.

Risos ecoaram pela casa, o genro não 
continha suas emoções, e questionou Ja-
cinto:

- Mas seu Jacinto, não era você que 
falava que nossa urna eletrônica era frau-
dulenta, e agora o senhor diz eu os votos 
em cédulas de papel da eleição america-
na são falsos, que contradição, kkkk.

Sim, seu Jacinto estava se contradi-
zendo, e também perdendo o decorro, 
mas ele ainda não se dava por vencido.

- Estou dizendo que nessa eleição 
teve fraude, porque o candidato Biden é 
comunista, e os chineses estão ajudando 
a adulterar as cédulas. Tenho tudo aqui 
no grupo de zapzap de política. E mais, 
o vírus chinês fazia parte do plano para 

prejudicar o Trump, já estava tudo esque-
matizado!!

O riso foi geral, até o neto de 10 anos 
de seu Jacinto ria e fazia caretas, e o genro 
falou em tom de ironia:

- Mas seu Jacinto, a China e os Estados 
Unidos são rivais comerciais e políticos, e 
o vírus é mais uma pandemia como foi a 
gripe espanhola, a peste negra e tantas 
outras. Mas tem uma coisa mais impor-
tante que tudo isso, pois o senhor não 
percebe que estão dando atenção demais 
para eleição americana, e pouca atenção 
às eleições Municipais!!

- Todo esse debate sobre Biden ou 
Trump, cria um véu que encobre as dis-
cussões sobre as nossas cidades, e como 
elas serão administradas. Acorda seu Jaci-
trump, kkkk.

Jacinto até que gostou do trocadilho, 
Jacitrump, mas ainda não se deu por ven-
cido, e foi logo defendendo dos ataques 
do genro:

- Sei que pareço estranho, eu, um sim-
ples caminhoneiro defendendo o Trump, 
mas hoje com os grupos de zapzap e o Fa-
cebook, a gente fica sabendo das coisas, 
e porque meu ideal de sociedade são os 
estadunidenses, lá tudo é bom!!

O genro olha estupefato para seu Ja-
cinto e responde:

- Mas seu jacinto, lá não tem saúde pú-
blica, a eleição é indireta, pois o que vale 
é o total de votos dos delegados eleitorais 
por estados, e uma pessoa pobre como 
sua filha nunca conseguiria fazer uma fa-
culdade, porque lá elas são muito caras. 
E para encerrar o assunto, seu Jacitrump, 
para de ser lambe botas dos americanos, 
e vai olhar a churrasqueira, kkk.

Jean Jacques Rousseau: “Geralmente 
aqueles que sabem pouco falam muito e 
aqueles que sabem muito falam pouco”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
Jacitrump vs Biden

Em busca de otimização
nos resultados. Não existem receitas 
100% seguros nesse cenário, e se-
guir os passo a passo disponíveis por 
aí pode render grandes complicações, 
chegando, em alguns casos, a danificar 

permanentemen-
te o dispositivo.

Se isso não fos-
se o suficiente, in-
tervenções dessa 
natureza podem 
colocar sua segu-
rança em risco, al-
terando estruturas 

importantes sem qualquer controle, 
afinal, você está autorizando todas as 
alterações feitas. Além de tudo isso 
alguns procedimentos fazem com que 
você instale softwares maliciosos em 
seu dispositivo, causando grandes 
transtornos em utilizações futuras.

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 busca quase irracional de algumas pessoas por otimização pode 
levar à uma série de problemas que vão desde vulnerabilidade na 
segurança até danos de hardware. Em alguns casos os problemas 
podem ser percebidos de imediato, em outros você vai demorar 
para perceber os “estragos” de sua intervenção. Não faça nada que 
fuja do usual, especialmente se não tiver conhecimentos avança-
dos no assunto.

CLIC 
FINAL 

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

Dispositivos eletrônicos são cada 
vez mais comuns em nossas vidas e, 
por conta disso, seu desempenho pode 
fazer uma grande diferença em nos-
so dia a dia. Diferente do que muitos 
pensam não bas-
ta apenas investir 
em dispositivos 
cada vez mais mo-
dernos para ter a 
certeza de que vai 
ter sempre à mão o 
desempenho que 
precisa.

Existem conceitos que os usuários 
acabam deixando de lado, seja por 
comodismo ou por falta de conheci-
mento. Entre esses conceitos estão os 
de manter softwares atualizados, não 
instalar aplicativos desnecessários e 
apagar arquivos inúteis.

Mas sempre tem quem acha isso 
insuficiente. Pior ainda: sempre existe 
quem não faz isso, mas acredita que 
manobras mais, digamos, “invasivas”, 
onde alterações na estrutura do siste-
ma operacional busca aliviar consumo 
de bateria, aumentar o desempenho e 
evitar sobrecarregar o hardware.

Tais ideias podem, sim, ter funda-
mento e resultado prático, mas não são 
recomendáveis. Os motivos? Incerteza 

EDUARDO FACIROLLI

O prefeito de Lambari D’Oeste, Josivan Medeiros da Silva (PL), 
47 anos, candidato à reeleição, registrou Boletim de Ocorrência do-
mingo (8) depois que teve a casa e o portão da residência atingido 
por tiros. Ele estava dormindo quando ouviu os tiros e não se feriu. 
A Polícia Civil investiga o caso, registrado por volta de 3h30. A pes-
soa que atirou não foi identificada.
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TAQUES NA DISPUTA... 
O ex-governador Pedro Taques (Solidariedade) teve aca-

tado pedido de efetivação de sua candidatura. A decisão partiu 
do ministro Mauro Campbell Marques do TSE que classificou 
Taques como Ficha Limpa. Sua candidatura havia sido indefe-
rida pelo TRE-MT, após considerar que o ex-governador havia 
cometido irregularidades nas operações de catarata realizadas 
pelo programa “Caravana da Transformação” em 2018. O TSE 
chegou à conclusão que a candidatura de Taques não poderia 
ser impugnada tendo em vista que o próprio TRE-MT apontou 
que ele não havia realizado distribuição gratuita de bens para 
gerar uma condenação. Taques usou de suas redes sociais dizer 
que “A Justiça serve para corrigir injustiça”.

REJEIÇÃO AO SENADO...
Em pesquisa encomendada pela CNN Brasil ao Instituto 

Realtime Big Data apontou o ex-governador Pedro Taques (So-
lidariedade) como o mais rejeitado entre os onze postulantes à 
vaga deixada por Selma Arruda. A pesquisa apontou que 34% 
dos eleitores entrevistados não votariam em Taques. Quem 
aparece na segunda posição é o tucano Nilson Leitão com 18% 
de rejeição seguido de Carlos Fávaro (PSD) com 10%. Para a 
projeção o instituto permitiu que os entrevistados escolhessem 
quantas opções quisessem e aponta uma margem de erro de 
três pontos para mais ou para menos. Ao todo, 1.050 eleitores 
foram entrevistados por telefone entre os dias 3 e 4 de novem-
bro. 

PESQUISA CANCELADA...
Em decisão proferida na noite do último domingo (08), a 

juiz eleitoral Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou pro-
cedente a irregularidade de uma pesquisa eleitoral realizada 
pelo Ibope na cidade de Rondonópolis. A magistrada declarou 
a pesquisa como não registrada, e impôs multa de R$ 53,2 mil 
ao Ibope. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela 
procedência da ação, pela condenação da empresa que fez o 
levantamento e pela não divulgação dos resultados. A pesquisa 
foi contratada pelo jornal A Tribuna. A magistrada ainda deter-
minou ao MP Eleitoral para adotar as medidas cabíveis em re-
lação a terceiros que teriam descumprido a liminar e divulgado 
detalhes com resultados da pesquisa irregular.

O FUTURO DE MENDES... 
O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que em 2022 

existe a possibilidade de não ir à reeleição. O democrata dis-
se que, no ano eleitoral, analisará se tenta se manter no cargo 
ou “sair de cabeça erguida”. “Em 2022 eu vou tomar a decisão 
de voltar para casa de cabeça erguida ou continuar na política. 
Se eu tomar a decisão de continuar na política, aí, sim, vou me 
submeter novamente ao pedido do voto para continuar pres-
tando serviço ao Estado de Mato Grosso”, resumiu. Obviamente 
o governador joga para a galera se mostrando despreocupado 
com a reeleição e assim angaria a simpatia dos eleitores e deixa 
seus aliados empolgados para ser seu sucessor.  

ATENTADO EM LAMBARI...
O atual prefeito de Lambari D’Oeste teve sua casa como 

alvo de atiradores. O atentado ocorreu na madrugada de sába-
do para domingo. Ao menos cinco tiros foram disparados contra 
a residência de Josivan Medeiros da Silva (PL), que atingiram o 
portão e uma das paredes do local. No momento do atentado, o 
prefeito estava sentado no sofá da sala. no boletim de ocorrên-
cia, o prefeito diz suspeitar que a motivação para o ataque pos-
sa ser o discurso que ele proferiu numa reunião política que fez 
na noite de sábado. Em 2004, na mesma cidade, o prefeito Luiz 
Carlos Alves da Cruz (PTB) que disputava a reeleição foi assina-
do com um tiro na cabeça ao sair de uma reunião de campanha.

SINTOMÁTICOS NÃO DEVEM VOTAR...
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) 

pediu, em nota, que os eleitores que apresentarem febre ou 
outros sintomas da Covid-19 não compareçam aos locais de vo-
tação no próximo domingo (15). A medida também abrange os 
eleitores que foram diagnosticados com a doença até 14 dias 
antes das eleições, que vão definir os novos prefeitos, vereado-
res e também senador que ocupará a vaga de Selma Arruda, que 
teve o mandato cassado. Quem deixar de votar por causa disso 
deve apresentar documento, como atestado, declaração médi-
ca ou teste da Covid-19 que comprovem a condição. Em caso 
de ausência às urnas, o eleitor tem até 60 dias para apresentar 
justificativa ao juiz eleitoral.

BRIGA PELA “PATERNIDADE”...
Não bateu legal para o secretário-chefe da Casa Civil, 

Mauro Carvalho, as falas de Emanuel Pinheiro (MDB) em seus 
programas eleitorais de que ele é o único responsável pela 
construção do Hospital Municipal de Cuiabá. Na visão do se-
cretário, isso é uma “falta de reconhecimento” de Pinheiro, de-
safeto político declarado do governador Mauro Mendes (DEM).

Carvalho disse que quem projetou e iniciou a obra foi o 
governador quando ele ainda era prefeito da capital. O secretá-
rio ainda aproveitou para dizer que o emedebista está “deses-
perado”, maquiando a realidade dos fatos como última medida 
para reverter os resultados das pesquisas.

DE OLHO NO PODER

Por Clemerson Mendes

Banheiro foi construído no Parque de Exposições 

Foto: Divulgação
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Governo vai investir R$ 404
mi para garantir eficiência 
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag) vai executar obras e 
propor melhorias na reestru-
turação dos prédios públicos 
(R$ 65 milhões), aquisições 
mais eficientes (R$ 4,5 mi-
lhões), geração de energia 
solar (R$ 150 milhões), re-
dução de custos (R$ 4,8 mi-
lhões), Governo Digital (R$ 110 
milhões) e Aluguel Zero (R$ 
70 milhões).

De acordo com o secre-
tário da Seplag, Basílio Bezer-
ra, “o Mais MT é um progra-
ma visionário em termos de 
infraestrutura, modernização 
da máquina pública e investi-
mentos. Vai trazer mais efici-
ência à gestão, facilitar e sim-
plificar o acesso aos serviços 
públicos com muita qualida-
de”.  

Com o programa, imó-
veis públicos passarão por 
reformas, processos de mo-
dernização das estruturas e 
implantação de placas sola-
res. Além disso, investimen-
tos do Mais MT contempla-
rão a construção de novos 
prédios públicos.  Assim, o 
Governo de Mato Grosso pre-
tende gerar mais economia 
reduzindo os gastos com alu-
guéis, por exemplo.

Em             vestimentos 
em tecnologia, o Governo vai 
implantar ferramentas para 
desburocratizar o acesso do 
cidadão, com a idealização 
do Governo Digital.

“O objetivo é facilitar o 

acesso. Com a digitalização 
dos serviços, tributos e pro-
cessos, otimizaremos o tem-
po do cidadão e do servidor. 
Sem papel, sem filas, é mais 
eficiente, seguro e célere. Re-
almente, um grande case de 
sucesso para o Governo de 
Mato Grosso”, ressalta Basílio 
Bezerra.

O Poder Executivo vai 
implantar canais online e 

DA REPORTAGEM

No próximo domingo, 
os eleitores vão às urnas para 
eleger os novos prefeitos dos 
141 municípios mato-gros-
senses que tomarão posse 
em primeiro de janeiro de 
2021. Como se sabe, o voto 
é obrigatório no país e todo 
eleitor que não comparecer 
a sua zona eleitoral no dia da 
eleição está igualmente obri-
gado a justificar a ausência, 
sob pena de ter suspensos 
diversos de seus direitos civis 
caso não regularize sua situa-
ção na Justiça Eleitoral.

Uma das justificativas 
aceitas para não ter ido vo-
tar é se o eleitor comprovar 
que estava fora dos limites 
geográficos de seu domicí-
lio eleitoral, no dia de vota-
ção. Neste ano, em função da 
pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19), o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) decidiu 

facilitar esse tipo de compro-
vação.

Foi adicionada ao apli-
cativo e-Título uma funciona-
lidade que permite justificar 
a ausência por meio do sis-
tema de georrefenciamento 
disponível nos aparelhos ce-
lulares. A função é capaz de 
identificar se o eleitor está 
de fato fora de seu domicílio 
eleitoral.

O e-Título pode ser bai-
xado gratuitamente nas pla-
taformas Google Play, para 
celulares que usam o sistema 
operacional Android e App 
Store, para usuários de iPho-
ne.

A versão que trará o ge-
orreferenciamento, entretan-
to, ainda não foi disponibiliza-
da pelo TSE. De acordo com 
o tribunal, isso será feito até 
10 de novembro. Portanto, 
para ter acesso à ferramenta, 
quem já tem o programa ins-
talado no celular deve ficar 

DA REPORTAGEM

A construção de um 
banheiro público no Parque 
de Exposições em Lucas do 
Rio Verde está sendo alvo de 
uma investigação por parte 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT). O espaço 
que é utilizado por apenas 
cinco dias por ano, custou 
aos cofres públicos meio 
milhão de reais e agora está 
na mira do TCE por suspeita 
de superfaturamento.

O Tribunal de Contas 
do Estado abriu uma toma-
da de contas especial para 
apurar denúncias relacio-
nadas a irregularidades na 
contratação da empresa 
que construiu os banheiros, 
bem como o superfatura-
mento da obra. Na repre-
sentação, o conselheiro in-
terino Isaias Lopes da Cunha 
pediu a apuração dos fatos 

diante de um relatório téc-
nico preliminar que aponta 
que a obra foi iniciada antes 
de contratação da empresa 
e assinatura do contrato. Ou 
seja, há suspeita de que um 
acordo informal foi realiza-
do antes da licitação.

Entre os pontos suspei-
tos também está descrita a 
falta de fiscalização e acom-
panhamento por parte da 
prefeitura. “ A Controladoria 
Geral do Município verificou 
em inspeção in-loco realiza-
da no dia 27/06/2018, que a 
obra objeto do processo li-
citatório já estava em esta-
do avançado de execução 
antes mesmo da assinatura 
do Contrato nº 103/2018 e da 
Ordem de Início da Obra, le-
vantando suspeitas de que 
a execução dos serviços já 
havia sido contratada ver-
balmente antes do procedi-
mento licitatório”, descreve 

Governo pretende gerar mais economia reduzindo os gastos 

TSE optou em função da pandemia do coronavírus 

MÁQUINA PÚBLICA. Imóveis passarão por modernização para trazer melhor acesso aos serviços públicos

FACILIDADE

Quem não votar domingo pode justificar 
a ausência através do aparelho celular 

L. R. VERDE

TCE suspeita de superfaturamento em 
construção de banheiro de R$ 500 mil 

Foto: DivulgaçãoFoto: MauRiCio BaRBaNt / alMt

Foto: SeCoM Mt

atento para atualizá-lo para 
a versão mais recente após a 
disponibilização do serviço.

A justificativa de ausên-
cia por meio de georreferen-
ciamento pelo e-Título estará 
disponível somente no dia e 

no horário da votação. A jus-
tificativa por outras razões, 
como motivos de saúde, por 
exemplo, também poderá 
ser feita no aplicativo, mas 
somente depois da eleição, 
num prazo de 60 dias.

trecho do relatório.
O documento mostra 

ainda que o prefeito Luiz 
Binotti (PSD) foi avisado 
do problema, porém man-
teve a contratação tardia. 
“O prefeito municipal foi 
alertado pela Controladoria 

Geral do Município no dia 
29/06/2018 para paralisar 
imediatamente a execução 
da obra e que, no mesmo 
dia, reconheceu a irregula-
ridade e assinou ordem de 
paralisação da obra, aponta 
a decisão.

destinar investimentos para 
equipamentos e restrutu-
ração da Empresa Mato-
-grossense de Tecnologia 
da Informação (MTI). Para 
operacionalização das novas 
tecnologias, os servidores 
passarão por capacitações e 
treinamentos.

O Mais MT é o maior 
programa de investimentos 
da história de Mato Grosso, 

vai aplicar R$ 9,5 bilhões em 
12 eixos estruturantes que 
atendem as seguintes áreas: 
Segurança; Saúde; Educação; 
Social e Habitação; Desenvol-
vimento Econômico, Empre-
go e Renda; Infraestrutura; 
Turismo; Cultura, Esporte e 
Lazer; Simplifica MT; Eficiên-
cia Pública; Meio Ambiente; 
Agricultura Familiar e Regu-
larização Fundiária.



Crescimento do comércio varejista 
fica acima da média nacional
DA REPORTAGEM

Um relatório da Secre-
taria Estadual de Desenvol-
vimento Econômico mostra 
que 95% do comércio em 
Mato Grosso estão nas mãos 
de pequenas empresas e 
microempreendedores. 
Além disso, foram abertas 
mais de 2 mil novas vagas 
de empregos em agosto. O 
setor varejista teve o cresci-
mento maior do que na mé-
dia nacional.

O empreendedor Ro-
gério Pereira contou que 
abandonou a estabilidade 
do trabalho como geren-
te de banco para montar o 
próprio negócio. Agora ele 
é representante de uma in-
dústria de confecções e o 
negócio tem dado certo.

“Graças a deus sem-
pre trabalhei em institui-
ções financeiras sérias e 
mesmo naquele tempo eu 
tinha vontade de desejo de 
empreender com o meu 
próprio negócio. Ainda não 
estamos na estatura do em-
preendedor perfeito, mas 
eu creio que em breve ha-
verá mais novidades porque 
empreender no meio da cri-
se não quer dizer que você 
saiu dela”, afirma.

Só não está melhor 
por causa da pandemia, se-
gundo ele. Diante do risco 
de fechamento do negócio, 
ele teve que se reinventar. 

“Como a maioria dos meus 
clientes eram de visitas pre-
senciais, então eu tive que 
usar muito as redes sociais, 
eu já usava com uma certa 
frequência só que intensifi-
cou consideravelmente nes-
se período para eu poder 
manter os números previs-
tos no nosso faturamento”, 
relatou.

O empreendedor Clé-
sio Dalmo teve que fechar o 
restaurante e depois apos-
tou na abertura de uma la-
vanderia. Um mês de funcio-
namento e três funcionários 
contratados. “A gente pode 
oferecer serviço para todos 
os nossos amigos, a gente 
pode explorar os hotéis, a 
gente pode explorar os res-
taurantes e a gente come-
çou a criar expectativa em 
cima daquilo até que con-
seguimos concluir nosso 
projeto e hoje a gente está 
trabalhando e está dando 
tudo certo”, ressaltou.

Segundo o relatório da 
SEDESC, 51% das pequenas 
empresas são MEIs, 37% mi-
croempresas e 5% são em-
presas de pequeno porte. A 
analista técnica do Serviço 
Brasileiro de Apoio às micro 
e pequenas empresas de 
Mato Grosso (Sebrae-MT), 
Liliane Gomes conta que há 
um crescimento no setor de 
alimentação e serviços.

“A gente observa que 
o aumento dessas empre-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta 
de compras de famílias bra-
sileiras com renda de até 2,5 
salários mínimos, teve inflação 
de 0,71% em outubro deste 
ano. A taxa ficou abaixo da re-
gistrada em setembro (0,89%). 
De acordo com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com o 
resultado de outubro, o IPC-
-C1 acumula taxas de inflação 
de 3,86% no ano e de 4,54% 
em 12 meses. Apesar da que-
da da taxa de setembro para 
outubro, o IPC-C1 ainda está 
situado acima do Índice de 
Preços ao Consumidor Brasil 
(IPC-BR), que mede a inflação 
para todas as faixas de renda 
e que registrou taxas de 0,65% 
em outubro e de 4,38% em 12 
meses. Cinco das oito classes 
de despesa que compõem o 

IPC-C1 tiveram queda em suas 
taxas de variação de setembro 
para outubro: habitação (que 
caiu de 0,54% para 0,28%), 
educação, leitura e recreação 
(de 2,44% para 1,33%), trans-

DA REPORTAGEM

O Indicador do boi gordo 
CEPEA/B3 fechou a R$ 277,65 
na quarta-feira (4) passada. 
No último dia de outubro, o 
Indicador atingiu R$ 278,40, 
bem acima do recorde real 
anterior, de R$ 269,87, que ha-
via sido observado em 29 de 
novembro de 2019 (o valor no-
minal do boi naquela data foi 
de R$ 231,35). No acumulado 
de outubro, o Indicador avan-
çou 8,45%.

Segundo pesquisadores 
o Cepea, o impulso aos valo-
res da arroba seguiu vindo 
da baixa oferta de animais 
prontos para abate e da de-
manda aquecida, principal-
mente para exportação. De 
acordo com dados da Secex, 

em outubro, as exportações 
de carne bovina in natura so-
maram 162,7 mil toneladas, 

DA REPORTAGEM

Maior produtor da re-
gião Centro-Oeste, Mato 
Grosso apresentou, no 3º 
trimestre deste ano, um au-
mento de 2,5% na exportação 
do milho, em relação ao mes-
mo período de 2019. O esta-
do foi o único com aumento. 
Os dados são da Secretaria 
Estadual de Comércio Ex-
terior (Secex) e constam em 
relatório da Aliança Agroe-
conômica. Mato Grosso do 
Sul teve uma redução de 53% 
e Goiás, de 24%.

A aliança é formada 
pela Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul (Famasul), 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) e o Instituto para o 
Fortalecimento da Agrope-
cuária de Goiás (IFAG).

De acordo com o re-
latório, o maior volume de 
exportações de milho da re-
gião concentra-se no último 
semestre deste ano, no perí-
odo pós-colheita. No entan-
to, o levantamento também 

aponta que houve aumento 
do consumo interno do mi-
lho, puxado pela instalação 
de novas usinas de etanol de 
milho no país e o aumento 
na fabricação de ração ani-
mal.

Os dados apontam que 
o Centro-Oeste foi a pri-
meira região do país que 
finalizou a colheita da sa-
fra 2019/20, com um cres-
cimento de 6,2% na produ-
ção. Mato Grosso foi o que 
impactou diretamente nesse 
crescimento, já que registrou 
um aumento de 9,2% na pro-
dução entre as duas safras.

Só no último trimes-
tre deste ano, o estado ex-
portou mais de 10 milhões 
de toneladas de milho, que 
gerou uma receita de R$ 1,7 
bilhão. Na safra de 2018/19, o 
estado produziu, em média, 
32,4 milhões de toneladas 
de milho. Na última safra, a 
produção foi de 35,4 milhões 
de toneladas. A soja também 
teve aumento na produção, 
que passou de 32,3 milhões 
de toneladas para 34,9 mi-
lhões. O algodão e a cana-de-
-açúcar também registraram 
crescimento na produção.

Foto: Divulgação

Varejo: crescimento maior do que a média nacional

IPC-C1 mede inflação a famílias com renda até 2,5 salários mínimos

No acumulado de outubro, indicador avançou quase 8,5%

MT: único do Centro-Oeste a registrar aumento 

ECONOMIA. Foram abertas mais de duas mil novas vagas de empregos em agosto

EM OUTUBRO

Inflação para famílias de renda
mais baixa fica em 0,71%

BOI GORDO

Preço diário renova recorde real

2,5% DE AUMENTO

MT registra crescimento 
em exportações de milho

Foto: tânia Rêgo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

14,28% a mais que em setem-
bro/20, mas 4,58% inferiores 
às de outubro/19, quando, vale 

lembrar, os embarques foram 
recordes (estiveram acima de 
170 mil toneladas).

portes (de 0,61% para 0,29%), 
alimentação (de 2,23% para 
2,08%) e despesas diversas (de 
0,26% para -0,01%).

Por outro lado, três gru-
pos de despesas tiveram alta 

em suas taxas: saúde e cui-
dados pessoais (que subiu de 
-0,10% para 0,05%), comuni-
cação (de 0,04% para 0,14%) 
e vestuário (de 0,12% para 
0,24%).

sas vem muito forte no co-
mércio que é na questão da 
alimentação, então temos o 
delivery, a alimentação fora 
do lar, as pessoas optaram 
por ter esse tipo de alimen-
tação então houve uma 
crescente no número desse 
tipo de negócio. Observa-
mos também um aumen-
to na categoria de serviços, 
muitas empresas tiveram 
um aumento nesse perío-
do”, explicou.

A pesquisa também 
traz bons resultados para 
os trabalhadores, em agos-
to foram gerados 2.139 mil 
vagas de empregos, ou seja, 
638 vagas a mais do que as 
que foram registradas em 
julho. Ainda de acordo com 
a analista, é importante 
apoiar essas pequenas em-
presas para desenvolver a 
economia local.

“Grande parte desses 
empregos que foram ge-
rados estão nos pequenos 
negócios. A gente fala que 
é muito importante, nós 
como consumidores, estar-
mos consumindo os peque-
nos negócios justamente 
para o desenvolvimento 
dessa economia local”, afir-
mou.

Dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) também 
mostram que o comércio 
varejista cresceu acima da 
média nacional. É o que 

teve maior crescimento no 
Centro-Oeste, mas todo 
esse sucesso depende de 
muito planejamento. A es-
pecialista Eliane Metzner, 
alerta para os cuidados ao 

abrir um negócio durante a 
pandemia.

“Se ele tiver um plane-
jamento bem feito e souber 
os passos para ele chegar, 
ele vai conseguir crescer 

como consistência porque o 
segredo da sustentabilida-
de é de que faça o passo a 
passo para começar peque-
no já organizado e continu-
ar crescendo”, disse.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO SUSPENSA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 
A Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, através de seu Secretário Muni-
cipal de Administração e Fazenda, torna público para conhecimento dos inte-
ressados a Retomada de Licitação Suspensa do Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Presencial nº 020/2020 – Registro de Preços, cujo objeto é 
a Prestação de serviços técnicos automotivos especializados – manutenções 
preventivas e corretivas – através de serviços mecânicos, elétricos e de lan-
ternagem, Serviços de Torno e Solda nos veículos e maquinários das diversas 
marcas e modelos, pertencentes à Frota do Município de Nova Guarita – MT, 
de acordo com o Anexo V – Termo de Referência, quantidades e exigências 
estabelecidas neste edital, do tipo MENOR PREÇO/UNITÁRIO.Portanto, fica 
RETOMADO o Aviso de Licitação, remarcando a sessão presencial para o 
dia 23/11/2020 as 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, 
N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do 
edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do 
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita, 09 de Novembro de 2020.
Geverson Balestrin

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS S/A, inscrito no CNPJ: 08.087.667/0006-90, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMA/SINOP, as Licenças Ambientais Prévia, 
Instalação e Operação para a atividade “Comércio vare-
jista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fór-
mulas”, situado à Av. André Antonio Maggi, nº 6991, bairro 
Residencial das Acácias, SINOP-MT.

ILDO BOTTON,  CPF N°:     385.005.820-49, PROPRIE-
TÁRIO LOTE N.º 111 DA QUADRA 01 - GLEBA RIO FER-
RO - FAZENDA SÃO PEDRO II - SITUADO NA ESTRADA 
DO ABATI - LOTE N° 111 QUADRA 1, GLEBA RIO FER-
RO – ZONA RURAL – NO MUNICIPIO DE FELIZ NATAL 
– MT, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMA-MT 
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE/MT  A 
LICENÇA FLORESTAL E AUTORIZAÇÃO DE DESMATE. 
SEM MAIS A DECLARAR.

DDLIMA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, 
CNPJ 37.173.716/0001-09, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
atividade de Imunização e controle de pragas urbanas, lo-
calizada na Rua Niagara, N 1690, sala 01, Jardim Tropical, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

GELSON TADEU GOBBI. – MADEIREIRA GOBBI, inscri-
ta sob o CNPJ 08.074.092/0001-66. Torna-se público que 
requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente de Mato 
Grosso o pedido De Renovação de Licença de Operação 
LO para a atividade 16.10-2-01 - Serrarias com desdobra-
mento de madeira no  município de Itanhangá/MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9.9971-1848)

D. F. SOUZA AUTO ELETRICA E TRANSPORTES EIRELI 
- ME, CNPJ 30.460.195/0001-13, torna público que reque-
reu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação 
(LO) e Alteração de razão social, pois anteriormente a em-
presa RADIADORES SORRISO LTDA – ME  foi licenciada 
neste endereço, para atividade de Serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos au-
tomotores, localizada na AV Perimetral Sudeste, N 8821, 
Jardim Tropical, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MADE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI, inscrita sob 
CNPJ nº 29.998.898/0001-10, no município de Sinop / MT, 
torna público que requer junto a SEMA/MT,  A RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para a atividade 
de serraria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM PARANATINGA/MT

Fazenda 1.611ha, c/ 02 casas, 
barracão, poço artesiano, curral e 

cochos, Faz. Garimpeira, 
confrontando c/ Rio Paranatinga. 

Inicial R$ 6.564.343,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 514ha, c/ casas, barracão p/ 
armazenagem, pista de pouso de terra, 

Faz. Morro Alegre I, Gleba Alto 
Ronuro, Estrada Paranatinga/Nobres. 

Inicial R$ 2.448.654,00 (PARCELÁVEL)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 09 de novembro de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de novembro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 26 de novembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 26 de novembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 26 de novembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material de consumo e ferragens. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, 
Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 
3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de novembro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 01 de dezembro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 01 de dezembro de 2020, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 01 de dezembro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
produtos e materiais para atender o Laboratório Municipal. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 09 de novembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM PARANATINGA/MT

Fazenda 1.611ha, c/ 02 casas, barracão, 
poço artesiano, curral e cochos, Faz.

Garimpeira, confrontando c/ Rio Paranatinga. 
Inicial R$ 6.564.343,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 514ha, c/ casas, barracão p/
armazenagem, pista de pouso de terra,
Faz. Morro Alegre I, Gleba Alto Ronuro,

Estrada Paranatinga/Nobres. 
Inicial R$ 2.448.654,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 4.195ha, Faz. Vale dos Sonhos, 
Rod. MT-020, KM 80, Postinho. 

Inicial R$ 12.819.070,00 (PARCELÁVEL)

Ipiranga do Norte-MT, 09 de Novembro de 2020.

Pregoeira Municipal
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
24/11/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Rede de 
Iluminação Pública e demais manutenções Elétricas do Município de 
Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, Poder Executivo – Prefeitura Municipal, aba LICITAÇÕES.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira 
Municipal designada através da Portaria n.º 230/2020, torna público aos 
interessados que realizará no dia 23/11/2020, às 07:30h,  na  Rua  dos  
Girassóis,  n.º  387,  Centro,  Ipiranga  do  Norte  -  MT,  a  Licitação  na  
Modalidade  Pregão  Presencial,  destinada  a  “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para conserto 
de pneus (serviços de borracharia) para atender a frota Municipal de 
Ipiranga do Norte – MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Os interessados poderão consultar/obter o Edital e obter informações 
junto ao Depto. de Licitações, na Prefeitura de Ipiranga do Norte - MT, na 
Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, compreendido 
das 07h às 13h, ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
LICITAÇÕES ou ainda pelo Email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020

Ipiranga do Norte-MT, 09 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2020

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
034/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Óleos Lubrificantes para atender a Frota Municipal de 
Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes Empresas: MC COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n.º 17.510.137/0002-70, localizada na Avenida Olacir Francisco de 
Moraes, n.° 1446NE, Centro, na cidade de Campo Novo do Parecis – MT, 
CEP: 78360-000, vencedora dos itens 02, 05, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 27 e 29 do Lote n.° 001, com valor total de R$ 44.809,00 
(Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Nove Reais); KIRST TRR LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 05.198.812/0001-07, localizada 
na Avenida Cuiabá, n° 70, distrito Industrial, na cidade de Lucas do Rio 
Verde – MT, CEP; 78.455-000, vencedora dos itens 01, 03, 12 e 15 do Lote 
n.° 001, com valor total de R$ 47.088,00 (Quarenta e Sete Mil e Oitenta e 
Oito Reais) e OLAPER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI – ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.° 17.553.866/001-22, localizada na Rua Mario Motta, n.° 210, 
Sala 03, Centro, na cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78.110-500, 
vencedora dos itens 04, 06, 07, 08, 13, 21, 24, 25, 26 e 28 do Lote n.° 001 
com valor de R$ 21.300,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos Reais) e 
vencedora dos itens 01 a 29 do Lote n.° 002 com valor total de R$ 
32.674,70 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e 
Setenta Centavos), com valor Global de R$ 54.004,70 (Cinquenta e 
Quatro Mil, Quatro Reais e Setenta Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2020

Ipiranga do Norte – MT, 09 de Novembro de 2020.

Pregoeira Municipal

EMPRESA ITEM PERCENTUAL 

ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 01 16,1% 

REOLON & REOLON LTDA 02 3% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 RESULTADO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO N°
 
024/2020 -

 
SRP

 A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do 
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2020, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para atender a demanda do 
gabinete do prefeito e das secretarias Municipais de Marcelândia/MT. Sagraram -se vencedoras as empresas: 

Marcelândia/MT, 09 de novembro de 2020 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benicio
 

Pregoeira Oficial

 

 

 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 026/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 
09 de novembro de 2020, às 08h15min, na Sala de licitações do CISVP em Peixoto 
de Azevedo - MT, “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
O FORNECIMENTO DE EPI, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO”, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades do Hospital Regional 
de Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios 
que compõem o referido Consórcio, onde a abertura deu-se em 09 de novembro 
de 2020, ás 08h15min, onde consagrou-se vencedora do certame as seguintes 
licitantes: As empresas C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 26.457.348/0001-04, sagrou se vencedora no 
valor global de R$ 336.560,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Quinhentos e 
Sessenta reais); DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 26.792.580/0001-90, sagrou se vencedora no valor global de R$ 188.036,00 
(Cento e Oitenta e Oito Mil e Trinta e Seis reais); DISMART DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 33.688.692/0001-61, sagrou se 
vencedora no valor global de R$ 89.448,00 (Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e 
Quarenta e oito Reais); FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ n° 03.250.803/0001-90, sagrou se vencedora no valor global de 
R$ 33.134,00 (Trinta e Três Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais); INOVAMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ n° 12.889.035/0001-02; 
sagrou se vencedora no valor global de R$ 285.400,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco 
Mil e Quatrocentos Reais); J D DE ANDRADE DROGARIA - EPP, inscrita no CNPJ 
n° 18.175.769/0001-06; sagrou se vencedora no valor global de R$ 466.334,00 
(Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Trinta e Quatro Reais); 
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
n° 19.391.064/0001-99; sagrou se vencedora no valor global de R$ 100.889,60 
(Cem Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos); MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 
28.418.133/0001-00; sagrou se vencedora no valor global de R$ 47.200,00 
(Quarenta e Sete Mil e Duzentos Reais); RINALDI & COGO LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ n° 07.269.677/0001-79; sagrou se vencedora no valor global de R$ 
355.610,40 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dez Reais e 
Quarenta Centavos); VALE DO TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 36.960.961/0001-95, sagrou se 
vencedora no valor global de R$ 360.299,60 (Trezentos e Sessenta Mil Duzentos 
e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos). Totalizando assim o valor de R$ 
R$ 2.262.911,60 (Dois Milhões e Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e 
Onze Reais e Sessenta Centavos) Demais informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, ou 
pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com.  

Peixoto de Azevedo MT, 11 de novembro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 

 

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 09 
de Novembro 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, 
da qual foi vencedora a empresa: Itens 193018, 825492, 829053, 838248, 
838249, STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 08.710.871/0001-
00 no valor de R$ 101.560,00.
Nova Mutum - MT, 09 de Novembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de 
medicamentos, material hospitalar, bolsas de colostomia e insumos para 
portadores de diabetes. - Tipo: Aberto e Fechado, Disputa: MENOR 
PREÇO por ITEM – Data de abertura: 23 de novembro de 2020. Horário: 
14h30min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no 
site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail: eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 09 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO

Nova Mutum – MT, 09 de novembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público o cancelamento da licitação 
em epígrafe, diante da necessidade de fazer correções no edital.

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2020

Nova Mutum/MT, 09 de novembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de peças 
mecânicas e materiais de primeira linha para utilizar nos ônibus 
escolares. - Tipo: Aberto e Fechado, Disputa: MAIOR DESCONTO por 
ITEM – Data de abertura: 23 de novembro de 2020. Horário: 09h10min – 
local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 054/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 23 de novembro de 2020 às 09h30min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
VEICULO POR KM RODADO - AMBULÂNCIA DO TIPO B E TIPO D – UTI MÓVEL, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”. 
Maiores informações através do Edital nº. 121/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 09 de novembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LOP) 

O MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT, inscrito no CNPJ nº 24.772.188/0001-54, torna público 
que requereu junto a SEMMA-MATUPÁ-MT, a Licença de Operação Provisória (LOP), para 
extração de jazida de cascalho, para empréstimo de obras civis públicas, sob coordenadas 
geográficas latitude 10°09'18.57"S e longitude 54°54'3.29"O, na área total de 2,30 hectares, 
localizada na Zona de Chácara 005 (ZCH-005) do Município de Matupá/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 86/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS DESCARTÁVEIS, 
EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COPA, 
COZINHA, UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R E N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA 
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.020.470/0001-80: ITENS VENCEDORES - 838684 - R$4,20, - 842151 
- R$3,35, - 842153 - R$17,70, - 843763 - R$34,50, - 843789 - R$10,70, - 
843794 - R$23,90, - 843796 - R$7,00, - 843798 - R$4,90, - 842252 - 
R$3,80, - 842263 - R$6,40, - 842266 - R$9,85, - 843808 - R$6,65, - 
844116 - R$2,00, - 843814 - R$2,15, - 843815 - R$2,15, - 843816 - 
R$3,45, - 840678 - R$5,10, - 842300 - R$4,30, - 842318 - R$3,80, - 
844117 - R$7,70, - 843840 - R$17,15, - 843843 - R$142,00, - 843845 - 
R$72,50, - 844125 - R$239,50, - 844124 - R$4,50, - 844049 - R$6,75, - 
843849 - R$3,55, - 843855 - R$2,00, - 843858 - R$2,60, - 844166 - 
R$6,50, - 843859 - R$5,20, - 844104 - R$4,37, - 835101 - R$7,85, - 
843864 - R$15,00, - 843872 - R$16,80, - 843874 - R$9,95, - 842555 - 
R$10,50, - 839934 - R$9,45, - 843888 - R$7,20, - 843893 - R$4,40, - 
843896 - R$11,60, - 842473 - R$7,60, - 842476 - R$20,90, - 843899 - 
R$8,00, - 843900 - R$3,30, - 835129 - R$3,05, - 835132 - R$1,90, - 
843902 - R$18,00, - 844086 - R$13,22, - 844085 - R$13,90, - 844012 - 
R$11,80, - 844014 - R$3,65, - 844013 - R$10,40, - 844015 - R$2,20, - 
844016 - R$3,55, - 842525 - R$5,50, - 844018 - R$1,85, - 842533 - 
R$10,90, - 844062 - R$9,90, - 844063 - R$12,00, - 835138 - R$43,00, - 
835053 - R$3,85, - 842538 - R$1,99, - 844396 - R$4,60, - 844395 - 
R$8,00, - 844044 - R$31,00, - 844043 - R$4,25, VALOR TOTAL R$ 
R$57.731,53. EMPRESA VENCEDORA SORRISO SUPERMERCADOS 
LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43: ITENS VENCEDORES - 
842150 - R$3,90, - 842154 - R$2,15, - 843757 - R$6,80, - 843761 - 
R$16,40, - 843788 - R$10,30, - 842210 - R$3,85, - 843799 - R$11,60, - 
842226 - R$3,90, - 842230 - R$3,40, - 844735 - R$3,95, - 836287 - 
R$9,50, - 843835 - R$8,00, - 842325 - R$5,20, - 842326 - R$4,80, - 
843846 - R$88,30, - 843854 - R$2,70, - 843860 - R$2,60, - 843861 - 
R$5,85, - 842336 - R$6,20, - 835097 - R$7,95, - 835099 - R$8,25, - 
842353 - R$4,00, - 842354 - R$1,40, - 843877 - R$8,00, - 843879 - 
R$4,95, - 844094 - R$9,65, - 843883 - R$6,90, - 842414 - R$5,02, - 
842433 - R$4,40, - 842435 - R$4,90, - 843889 - R$4,30, - 842442 - 
R$4,30, - 843890 - R$5,00, - 842450 - R$4,20, - 843903 - R$12,10, - 
842489 - R$7,75, - 844009 - R$7,10, - 844087 - R$16,90, - 844019 - 
R$14,70, - 844091 - R$104,00, - 844088 - R$111,00, - 842534 - R$24,00, - 
844392 - R$17,00, - 844141 - R$1,60, - 844394 - R$11,90, - 844045 - 
R$9,35, - 838683 - R$4,90, - 842556 - R$14,00, VALOR TOTAL R$ 
R $ 3 9 . 2 7 2 , 2 0 .  E M P R E S A V E N C E D O R A N U T R I C E N T E R 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES 
LTDA CNPJ/CPF Nº 06.372.763/0001-40 ITENS VENCEDORA - 835961 
- R$58,00, - 843832 - R$8,50, - 843833 - R$8,50, - 844096 - R$62,90, - 
843866 - R$45,00, - 843868 - R$47,90, - 843870 - R$119,00, - 843881 - 
R$13,00, - 843834 - R$8,50, VALOR TOTAL R$ R$81.902,00. EMPRESA 
VENCEDORA J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 
11.073.488/0001-01 ITENS VENCEDORA - 844080 - R$42,29, - 835085 - 
R$4,65, - 844768 - R$16,19, - 840672 - R$1,10, - 844765 - R$7,00, - 
844757 - R$10,45, - 844020 - R$9,35, - 844070 - R$36,85, VALOR TOTAL 
R$ R$14.044,70. EMPRESA VENCEDORA BELAFORTE COMERCIAL 
LTDA CNPJ/CPF Nº 24.296.486/0001-15 ITENS VENCEDORA - 844047 
- R$3,19, - 844048 - R$2,37, - 844763 - R$15,70, - 844169 - R$20,30, - 
844758 - R$6,39, - 844408 - R$22,00, - 844161 - R$16,90, - 844162 - 
R$16,90, - 844163 - R$16,90, - 844160 - R$16,90, - 844060 - R$4,28, - 
844061 - R$3,10, - 844064 - R$23,30, - 844066 - R$8,70, - 844067 - 
R$11,00, - 844759 - R$2,00, - 840670 - R$71,90, VALOR TOTAL R$ 
R$29.101,60. EMPRESA VENCEDORA PAULO CARRILHO ROMERO 
CNPJ/CPF Nº 14.537.707/0001-46 ITENS VENCEDORA - 835055 - 
R$15,50, VALOR TOTAL R$ R$28.365,00 VALOR TOTAL GERAL 
R$250.417,03.

Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/2020
AVISO DE RESULTADO
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Após demitir Domènec, Flamengo 
está próximo de contratar Ceni
DA REPORTAGEM

Um dia após a goleada 
por 4 a 0 sofrida para o Atlé-
tico-MG, a diretoria decidiu 
trocar o comando técnico do 
clube.

Único defensor do cata-
lão, Domènec Torrent, o vice-
-presidente de futebol Mar-
cos Braz não conseguiu mais 
com argumentos convencer 
o presidente Rodolfo Landim 
de manter o treinador. Antes 
da decisão ser tomada, parte 
da diretoria rubro-negra, que 
era contra, desde o início, a 
contratação de Domènec 
Torrent, já olhava o mercado 
e apresentava alguns nomes 
ao mandatário.

Miguel Ángel Ramírez, 
desejo antigo do clube, é 
um deles. Mas algumas de-
clarações do comandante 
do Independiente Del Valle-
-EQU após a goleada de 5 a 
0 na Conmebol Libertadores 
foram lembradas por alguns 
dirigentes.

Mas o nome mesmo de 
maior possiblidade na Gávea 
é o de Rogério Ceni para a 
vaga de Domènec. Segun-

do o apresentador Benja-
min Back, e o comentarista 
Mauro Cezar Pereira o atual 
treinador do Fortaleza está 
perto de ser anunciado. Até 
o fechamento desta edição 
do Diário do Estado MT, uma 
conclusão sobre isso não ha-
via acontecido.

“O treinador do Fla-
mengo, tenho 99,9%, será 
Rogério Ceni. A informação 
que eu tenho é que o nome 
do Ceni está praticamente 
fechado com o Flamengo”, 
disse Benja.

Durante o Linha de Pas-
se do último domingo, o co-
mentarista Mauro Cezar Pe-
reira, trouxe a informação de 
que o nome de Ceni é visto 
com bons olhos pela direto-
ria rubro-negra.

O treinador está no For-
taleza e tem uma multa res-
cisória baixa: R$ 1,5 milhão, o 
que não seria problema para 
o Flamengo para tirar o co-
mandante de lá.

Se for contratado, 
Ceni chega para comandar 
a equipe no Campeonato 
Brasileiro, Copa do Brasil e 
Conmebol Libertadores. Na 

DA REPORTAGEM

Novamente, péssimas 
notícias para o Palmeiras. 
Depois de Wesley, a equipe 
alviverde perdeu Felipe Melo 
para o restante da tempo-
rada. Exames realizados na 
noite de domingo e confir-
mados nesta segunda-feira 
constataram uma fratura no 
tornozelo esquerdo do capi-
tão da equipe, que vai pre-
cisar de até quatro meses 
para se recuperar.

O camisa 30 vai ser 
operado ainda nesta segun-
da para iniciar o tratamento 
de fisioterapia. Dessa forma, 
Felipe Melo retorna ao Pal-
meiras somente em 2021, 
ano no qual termina o con-
trato do atleta com o clube.

Felipe Melo se lesionou 
com gravidade no segundo 
tempo da vitória por 1 a 0 
sobre o Vasco, em São Janu-
ário. 

Neto Borges, do time 
adversário, caiu sobre a 
perna do meio-campista 
palmeirense, que imediata-
mente alegou dores fortíssi-
mas aos médicos do clube.

O volante ainda tentou 

prosseguir no gramado, mas 
sequer conseguia firmar o 
pé esquerdo no chão. Felipe 
Melo precisou ser amparado 
ao deixar o gramado e car-
regado pelos companheiros 
depois da partida, rumo aos 
vestiários.

Ainda em São Januá-
rio, o veterano de 37 anos 
começou o tratamento com 
uma bolsa de gelo no local 
e usou uma bota ortopédica 
ao término do confronto. O 

Foto: Divulgação

Flamengo troca treinador e comissão após outra goelada 

Felipe Melo sai carregado pelos companheiros após vitória do Palmeiras

TROCA NO COMANDO. Treinador do Fortaleza é o preferido da diretoria para assumir o Mengão

PALMEIRAS

Felipe Melo tem fratura no
tornozelo e fica fora 4 meses

Foto: anDré Durão

Dani Alves deixa o campo após eliminação para o Lanús

Foto: reuters

DA REPORTAGEM

O São Paulo foi elimi-
nado pelo Lanús na segunda 
fase da Copa Sul-Americana. 
É a 27ª queda do Tricolor 
em disputas por mata-mata 
nesta década. Essa estatísti-
ca não inclui, por exemplo, a 
eliminação na fase de grupos 
da Libertadores, pois não era 
uma disputa em mata-mata.

Neste ano, o São Pau-
lo caiu de três competições: 
além da Libertadores, o time 
foi eliminado do Paulistão 
(Mirassol nas quartas de fi-
nal) e da Sul-Americana. Res-
taram a Copa do Brasil, na 
qual o time está classificado 
para as quartas de final, e o 
Brasileirão, no qual é o quin-
to colocado e tem o melhor 
aproveitamento de pontos: 
62,5%. O Tricolor tem três jo-
gos a menos na competição.

Desde 2011, 11 das 27 eli-
minações do São Paulo foram 
no Morumbi: Santos (Paulis-
tão 2010 e 2011), Corinthians 
(Paulistão 2013), Penapolense 
(Paulistão 2014), Bragantino 
(Copa do Brasil 2014), Atléti-
co Nacional (Sul-Americana 
2014), Defensa y Justicia (Sul-
-Americana 2017), Athletico 
(quarta fase da Copa do Bra-

sil), Talleres (primeira fase 
da Libertadores), Mirassol 
(Paulistão 2020) e Lanús (Sul-
-Americana 2020).

O último título do São 
Paulo foi a Copa Sul-America-
na de 2012. Desde então, caiu 
para rivais de diferentes níveis 
em mata-mata: Penapolense, 
Audax e Mirassol (Paulistão), 
Avaí, Juventude e Braganti-
no (Copa do Brasil), Defensa y 
Justicia, Colón (Sul-America-
na) e Talleres (Libertadores). 
Apesar da eliminação, não 
há qualquer movimento por 
troca na comissão técnica de 
Fernando Diniz. O mandato 
do presidente Carlos Augusto 
de Barros e Silva, o Leco, ter-
mina em dezembro, quando 
haverá eleição para escolher 
um novo presidente.

Veja a lista completa:

2011
Santos (semifinal do Paulistão)
Libertad-PAR (oitavas da Copa Sul-America-
na)
Avaí (quartas da Copa do Brasil)

2012
Santos (semifinal do Paulistão)
Coritiba (semifinal da Copa do Brasil)

2013
Corinthians (semifinal do Paulistão)

LISTA DE VEXAMES

São Paulo acumula 27
eliminações em mata-matas 

competição por pontos corri-
dos, a equipe está na terceira 
posição do nacional, com 35 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O Sinop dispensou o 
goleiro Leandro Raimundo, 
que foi contratado para dis-
puta do Campeonato Brasi-
leiro da Série D, mas trouxe 
dois reforços. O atleta foi ti-
tular em seis jogos e sofreu 
14 gols. Não foi confirmado 
se já tem acerto com nova 
equipe. Para a vaga, a dire-
toria do Galo do Norte re-
contratou o experiente Pe-
dro, 31. Titular em todos os 
nove jogos do Campeonato 
Mato-grossense, sofreu 15 
gols. O jogador deve com-
por o grupo que disputará 
as quartas de final do Es-
tadual diante do Nova Mu-
tum. Além disso, para repor 
a saída de Juliano Fogaça, a 
diretoria acertou a volta do 
atacante Alanzinho, 23 anos. 
Ele também jogou o Mato-
-grossense e foi um dos ar-
tilheiros do Sinop, com 3 
gols marcados. Após a pan-
demia, acertou a ida para o 
Democrata/MG e agora re-
torna para o Galo do Norte. 

O treinador Adriano Rodri-
gues declarou que o foco 
do Sinop agora é o jogo das 
quartas de final do Mato-
-grossense diante do Nova 
Mutum, no próximo dia 11. 

Sinop não tem mais chances de se classificar

RETOMADA

Sinop recontrata goleiro e 
atacante para o Estadual

Foto: Divulgação

Na Série D, o comandante 
disse que já jogou a toalha 
e vai apenas cumprir tabela 
nas quatro partidas que ain-
da restam, atuando com os 
atletas da base.

pontos, um atrás do líder In-
ternacional.

Pela Copa do Brasil, o 

desafio da equipe será con-
tra o São Paulo, nesta quarta-
-feira, às 21h30, pelas quartas 

de final da competição. O 
jogo de ida será disputado 
no Maracanã.

Informações: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - ON-LINE E PRESENCIAL
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO DOMINGUES DE OLIVEIRA JR. leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 1124, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO SECURITIZADORA 
DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária 
em Garantia de Bens Imóveis firmado em 03/02/2014, onde figuram como fiduciantes ALESSANDRO NICOLI, RG nº 982.582 SSP/MT, CPF/ME nº 630.307.051-53 e ALESSANDRA 
CAMPOS DE ABREU NICOLI, RG nº 1.347.398-0 e CPF/ME nº 909.366.801-30 e na forma da Lei nº 9.514/97, promoverá a venda em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” 
e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo descrito, em conjunto. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 23/11/2020, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234 - 
Cond. Edifício Cons. Paranaguá - 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, às 09h00, com lance mínimo igual ou superior a R$ 15.200.540,46 (quinze milhões, duzentos 
mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos). DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, 
correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 398,2230 Has (Trezentos e noventa e oito hectares, vinte e dois área e trinta centiares), denominada “FAZENDA 
SANTA CLARA I”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 9.437,99 metros. Matrícula 1971. Um Imóvel Rural, situado no Município 
e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 350,1408 Has (Trezentos e cinquenta hectares, quatorze ares e oito 
centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VI”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.177,69 metros. Matrícula 1976. 
Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 329,7482 Has (Trezentos 
e vinte e nove hectares, setenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VII”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has 
com perímetro demarcado de 8.042,36 metros.  Matrícula 1977. Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área 
GEORREFERENCIADA com área de 330,2828 Has (Trezentos e trinta hectares, vinte e oito ares e vinte e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VIII”, desmembrada 
de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.054,72 metros. Matrícula 1978. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 25/11/2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 14.571.857,18 (catorze milhões, quinhentos 
e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos). Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que 
se encontram, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97.Providências e encargos para regularização de eventuais 
divergências, pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão 
se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial.  Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar 
de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará 
no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais 
condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.

Palmeiras, mesmo com dez 
jogadores após a lesão de 
Felipe Melo, segurou a vitó-
ria. A cirurgia de Felipe será 
a segunda de um jogador 
importante do Palmeiras 
em menos de uma semana. 
No último domingo, Wesley, 
um dos destaques do time 
na temporada, passou por 
sutura no menisco esquerdo 
após se machucar na parti-
da de quinta-feira contra o 
Red Bull Bragantino.

Atlético-MG (oitavas da Copa Libertadores)
Ponte Preta (semifinal da Copa Sul-America-
na)

2014
Penapolense (quartas do Paulistão)
Bragantino (terceira fase da Copa do Brasil)
Atlético Nacional (semifinal da Copa Sul-
-Americana)

2015
Santos (semifinal do Paulistão)
Santos (semifinal da Copa do Brasil)
Cruzeiro (oitavas da Libertadores)

2016
Audax (quartas do Paulistão)
Juventude (oitavas da Copa do Brasil)
Atlético Nacional (semifinal da Libertadores)

2017
Corinthians (semifinal do Paulistão)
Defensa y Justicia-ARG (1ª fase da Copa Sul-
-Americana)
Cruzeiro (quartas da Copa do Brasil)

2018
Corinthians (semifinal do Paulistão)
Athletico (quartas da Copa do Brasil)
Colón-ARG (segunda fase da Copa Sul-Ame-
ricana)

2019
Talleres-ARG (segunda fase da Libertadores)
Bahia (oitavas da Copa do Brasil)

2020
Mirassol (quartas do Paulistão);
Lanús (segunda fase da Copa Sul-Americana);
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Agentes encontram túnel no
‘Ferrugem’ e evitam fuga
DA REPORTAGEM
Só Notícias

Agentes penitenciários 
descobriram, durante revista 
de rotina feita no domingo 
(8), uma escavação feita pe-
los detentos da penitenciá-
ria Osvaldo Florentino Leite 
Ferreira, o Ferrugem, em 
Sinop. A revista estrutural é 
um procedimento de rotina 
na penitenciária. O reparo foi 
providenciado para fecha-
mento imediato.

A ação de revista come-
çou por volta das 8h, quando 
todos os integrantes do Raio 
2 foram colocados na quadra 
de esportes enquanto os po-
liciais penais de plantão re-
alizavam a vistoria. Quando 
adentraram na ala 3, os pro-
fissionais notaram que ha-
viam bolsas feitas de panos 
de toalha e que continham 
terra no interior.

Diante disso, começou 
uma análise minuciosa no 
piso da cela, onde foi consta-
tado um início de túnel. 

O concreto já estava 
cortado e camuflado com 
massa artesanal de sabão 
em pedra. Segundo a asses-
soria de imprensa da Polícia 
Militar, também foi detec-
tada violação nos cadeados 
e parte da grade havia sido 

serrada.
De imediato, a ala foi 

isolada e foi iniciada a ma-
nutenção e concretagem. Ao 
detectar a violação da estru-
tura, os policiais penais ins-
tauraram um Procedimento 
Administrativo Disciplinar 
(PAD) para apurar o envolvi-
mento de cada recuperando 
na tentativa de fuga.

OUTRAS
TENTATIVAS
A tentativa de fuga dos 

detentos do Ferrugem por 
meio de túneis é bastante 
comum. No dia 16 de setem-
bro, os policiais penais tam-
bém localizaram um prin-
cípio de túnel em uma das 
alas da unidade. 

A revista estrutural é 
um procedimento de rotina 
na unidade. Além do início 
da escavação, os profissio-
nais também detectaram 
violação na tranca da grade 
da cela. Ao todo, 41 reedu-
candos teriam acesso ao tú-
nel.

De janeiro até agora, 
esta é a quarta tentativa de 
fuga frustrada na unidade 
penal de Sinop. 

Em janeiro foi encon-
trado um início de túnel e, 
em agosto, outro flagrante. A 
Penitenciária de Sinop tem 
pouco mais de 890 presos.

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal desen-
cadeou, nesta segunda (9), 
uma operação contra tráfico 
internacional de drogas e lava-
gem de dinheiro. Foram emi-
tidos, ao todo, quatro manda-
dos de prisão preventiva e 18 
de busca e apreensão para a 
“Operação Símios”, que acon-
tece em Mato Grosso e outros 
cinco estados.

As investigações come-
çaram com a apreensão de 
808,2 kg de cocaína escondi-
dos em uma carga de bananas, 
no Porto de Suape, em Recife/
PE, em junho/2019. Segundo a 
Receita Federal, o material se-
guiria para a Bélgica. 

A ação de ontem foi de-
sencadeada em Pernambuco, 
com mandados de prisão sen-
do cumpridos em Cuiabá; Na-
tal e Parnamirim/RN; Teresina/
PI, Barbalha, Juazeiro do Norte 
e Fortaleza/CE; Sumaré e São 
Paulo/SP; e Recife, Jaboatão 
dos Guararapes, Bonito e Pe-
trolina/PE.

A organização criminosa 
tinha como especialidade o 
transporte e armazenamento 
de cocaína em grandes quan-
tidades em território nacional, 
além da ocultação em cargas 
exportadas via portos brasilei-
ros para a Europa em contêi-
neres, afirmou a Polícia Fede-

DA REPORTAGEM

Um adolescente, 17 
anos, morreu em um aci-
dente envolvendo duas mo-
tos no Bairro São José, em 
Sorriso, na noite de sábado 
(9). 

De acordo com a Polí-
cia Militar, Kassyo Medeiros 
dos Santos seguia de moto 
na Rua São Benedito quan-
do bateu em outra motoci-

BRUNA DIAS

É impossível citar uma 
profissão marcante, sem men-
cionar o profissional de edu-
cação. O professor é impor-
tantíssimo para a sociedade e 
essencial na vida de seus alu-
nos. Visto que, contribui posi-
tivamente em sua formação 
como cidadãos.

O professor é responsável 
pela construção de uma nação, 
formador das profissões. Por 
isso, não pode ser lembrado 
apenas em uma data – no dia 
15 de outubro é comemorado o 
Dia do professor, mas ele preci-
sa ficar definitivamente enrai-
zado em todos os outros 360 e 
poucos dias do ano.

Desde o nosso desenvol-
vimento, estamos aprendendo. 
Primeiramente com os nossos 
pais ou responsáveis, que nos 
educam com muitos valores. E 
depois, com os professores que 
nos transmitem conhecimen-
tos valiosos.

O ato de educar inicia-se 
na educação infantil e perma-
nece durante todo o processo 
de aprendizagem da vida esco-
lar. É um trabalho que vai além 
da sala de aula. Extremamente 
influente e enriquecedor, que 
além de propagar o conteúdo, 
intitula o professor como um 

mediador de conhecimento.
Consequentemente, ser 

professor é uma dádiva. Um 
mestre que incansavelmen-
te coordena inúmeras turmas 
sempre com muita maestria. 
Que acredita fielmente no 
dom de ensinar, orienta, dire-
ciona, aprende diariamente, 
se reinventa e contribui para a 
formação dos alunos.

Uma parceria de confian-
ça, que quando desenvolvi-
da de forma correta, torna-se 
inesquecível. A relação entre 
professor e aluno, ultrapassa 
o âmbito educacional, criando 
laços afetivos que serão lem-
brados por toda vida.

Apesar de muitos confli-
tos envolvendo a educação em 
nosso país, com uma classe 
desvalorizada e mal remune-
rada, devemos sim, enaltecer 
todos os professores. Profissio-
nais que exercem o seu papel 
com um lindo sorriso no rosto 
e muito orgulho.

Poderia citar inúmeros 
exemplos e características a 
esta profissão, mas finalizo 
este texto com uma pergunta 
reflexiva: você realmente valo-
riza o conteúdo ensinado pelo 
seu professor? E por fim, um 
agradecimento especial: Pro-
fessores, muito obrigada por 
todos os ensinamentos!

Foto: AssessoriA

Túnel foi descoberto em revista de rotina

Cocaína aprendida em Suape/PE: mandado de busca feito também em Cuiabá

SINOP. Agentes penitenciários descobriram escavação durante revista

MT E MAIS 5

PF faz operação contra tráfico
internacional de drogas

SORRISO

Adolescente morre após
acidente entre motos

Qual a importância de 
um professor, afinal?

Foto: receitA FederAl

cleta no cruzamento com 
outra avenida.

Os dois condutores fi-
caram feridos e foram en-
caminhados para o hospi-
tal. O menor de idade deu 
entrada em estado grave e 
morreu horas depois após 
sofrer uma parada cardior-
respiratória. 

O corpo de Kassyo foi 
levado para Rondonópolis 
onde foi sepultado.

ral.
Os integrantes do grupo 

criminoso ficavam espalhados 
pelo Nordeste do país, com 
atuação também no Norte e 
ligação com “lavadores” de 
dinheiro na região Sudeste e 
Centro-Oeste, segundo a PF.

Kassyo Medeiros dos Santos morreu em acidente de moto

Foto: divulgAção

Além disso, apontaram 
os investigadores, o grupo tem 
raízes no roubo e furto de car-
gas e, por isso, já foi alvo da 
Operação Piratas do Sertão, 
deflagrada pela Polícia Fede-
ral em 2010 nos estados de Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 

A investigação contou 
com apoio da Receita Federal. 
A PF afirmou que 15 pessoas já 
foram indiciadas pelos crimes 
de tráfico e financiamento ao 
tráfico de drogas, organização 
criminosa e lavagem de di-
nheiro.
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Metade dos recursos será
investida em infraestrutura
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso irá investir R$ 4,73 
bilhões na infraestrutura, 
como parte do Mais MT, o 
maior programa de investi-
mentos da história do Esta-
do. Serão 2,4 mil km de as-
falto novo, restauração de 3 
mil km de asfalto, cinco mil 
pontes, iluminação para as 
cidades, entre outros proje-
tos. O valor representa 50% 
do total de recursos do pro-
grama, que soma R$ 9,5 bi-
lhões.

Conforme o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra), Marcelo 
Oliveira, a gestão já entre-
gou 270 km de pavimenta-
ção, e cerca de mil km estão 
em execução pela Pasta em 
todo o Estado. 

“Nas próximas sema-
nas vamos publicar a con-
tratação de mais 1,2 mil km 
de projetos de pavimenta-
ção. Se tudo der certo, e as 
empresas executarem as 
obras, vamos vencer esse 
desafio e entregar rodovias 
melhores aos mato-gros-
senses”, afirma.

Dos quase 25 mil km de 
estradas não pavimentadas, 
2,4 mil km receberão asfal-
to novo, o que representa a 
maior parcela dos recursos 
investidos em infraestrutu-
ra, R$ 1,9 bilhão em obras.

O impacto na logística 
será muito positivo, já que 
Mato Grosso possui apenas 
8 mil km de estradas pavi-
mentadas, dos quais 3 mil 
km serão restaurados, avalia 
o secretário. Serão aplicados 

R$ 920 milhões para a res-
tauração da malha viária e 
R$ 140 milhões em conser-
vação de rodovias não pavi-
mentadas e pontes.

Serão construídas 5 mil 
pontes de pequeno, médio 
e grande porte, com o inves-
timento de R$ 650 milhões. 
Do total, cerca de 2,5 mil são 
pontes de madeira localiza-
das em rodovias serão subs-
tituídas.

A sinalização de rodo-
vias receberá R$ 40 milhões; 
R$ 140 milhões serão utili-
zados para pavimentação 
e conservação em área ur-
bana; R$ 720 milhões para 
obras especiais nos muni-
cípios; R$ 150 milhões para 
o projeto Mato Grosso Ilu-
minado; e R$ 56,4 milhões 
para a infraestrutura de ae-
roportos.

O secretário atribui 
como parte essencial do su-
cesso das obras de infraes-
trutura o trabalho realizado 
pelas equipes técnicas da 
Secretaria. “Sem planeja-
mento e projeto não funcio-
na. Como você vai pleitear 
recursos no Banco do Bra-
sil na Caixa Econômica, no 
Banco Mundial se você não 
tem projeto, e você precisa 
de planejamento para exe-
cutar esses projetos. Conse-
guimos montar uma equi-
pe de primeira qualidade. 
Agradeço a todos os servi-
dores pelo empenho”.

O Mais MT é o maior 
programa de investimentos 
da história de Mato Grosso, 
que vai investir R$ 9,5 bi-
lhões em quatro anos (2019-
2022). O programa está 

Serão aplicados R$ 920 milhões para a restauração da malha viária 

MAIS MT. Dos quase 25 mil km de estradas não pavimentadas, 2,4 mil km receberão asfalto novo
Foto: Divulgação

dividido em 12 eixos estru-
turantes, que atendem as 
seguintes áreas: Segurança; 

Saúde; Educação; Social e 
Habitação; Desenvolvimen-
to Econômico, Emprego e 

Renda; Infraestrutura; Tu-
rismo; Cultura, Esporte e La-
zer; Simplifica MT; Eficiência 

Pública; Meio Ambiente; 
Agricultura Familiar e Regu-
larização Fundiária.


