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SINOP

ELIMINATÓRIAS

Allan e
E. Ribeiro
serão os
meias da
Seleção

O técnico Tite, da Sele-
ção Brasileira, comandou seu 
primeiro treino com o grupo 
todo à disposição - com exceção 
de Neymar, em tratamento para 
recuperação de lesão no adutor 
- na Granja Comary. Ele escalou 
Allan e Everton Ribeiro no meio 
e Gabriel Jesus e Richarlison 
no ataque. A seleção enfrenta a 
Venezuela, nesta sexta (13), às 
20h30, no Morumbi.     Página - 6

ALIMENTOS

“Um hospital
bem melhor”,
diz Mendes
sobre Regional
de Sorriso

O governador Mauro Mendes afi r-
mou que as obras de ampliação e 
modernização do Hospital Regional 
de Sorriso devem ser concluídas até 
o fi nal do primeiro semestre de 2021. 
As obras iniciaram em fevereiro, mas 
o hospital continua aberto atendendo 
a população.                                                         Página  -8

A alta no preço dos alimentos pressionou a infl ação dos mais pobres em outubro e representou 
60% de todo o indicador Ipea de Infl ação por Faixa de Renda                              Página -7
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60% DA INFLAÇÃO DOS POBRES

A Puríssima Água Mineral inaugurou nesta quinta (12), 
em Sinop, sua terceira fábrica em MT. Moderna, a unida-
de envasará somente garrafões de 20 litros e irá abaste-
cer toda a região Norte do estado, a partir de Nova Mu-
tum, utilizando uma fonte de água local.          Página -7

Nova fábrica de água mineral
abastecerá região do Nortão

SEXTA-FEIRA
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A prevenção de câncer feminino entre as 
mulheres, ao contrário do que ocorre com 
a população masculina, já é um assunto 
corriqueiro

Cada um dos 11 ministros tem enorme latitu-
de para decidir liminarmente sobre os casos que 
relata. Não está obrigado a seguir o entendimen-
to da maioria. Tem também o poder de paralisar 
qualquer processo, com pedidos de vistas por 
período indeterminado. Alguns dos magistrados 
valem-se dessas prerrogativas sem constrangi-
mentos. Só neste ano, já foram concedidas mais 
de 1,7 mil liminares.

Os efeitos da falta de unidade são variados 
e perversos. O mais óbvio reside no enfraqueci-
mento da corte, que não raro precisa reunir-se 
para cassar decisões controversas de algum de 
seus membros, por vezes expondo pública e gra-
tuitamente desavenças pessoais entre os magis-
trados.

A descolegialidade, se é lícito criar o neolo-
gismo, conspira até contra o princípio da previ-
sibilidade jurídica. Com efeito, a pessoalidade no 
STF se mostra tamanha que o desfecho de um 
caso depende menos do que diz a lei que do sor-
teio do ministro relator.

Nesse contexto, faz sentido a proposta, en-
campada pelo presidente do Supremo, ministro 
Luiz Fux, de reforçar o caráter colegiado da corte, 
fazendo com que todas as liminares concedidas 
de forma monocrática sejam rapidamente refe-
rendadas pelo plenário. O risco, entretanto, é que 
a medida congestione ainda mais o tribunal, re-
forçando uma outra mazela notória —a morosi-
dade.

A melhor estratégia para lidar com o duplo 
desafio é implementar o quanto antes a super-
visão colegiada sobre as liminares e adotar, gra-
dualmente, outras providências em prol da cele-
ridade.

O caminho passa por reforçar o caráter cons-
titucional do STF e tentar reduzir, por meio de 
reformas na legislação, o número de recursos 
recebidos e seus agravos, bem como diminuir o 
papel do tribunal como instância originária para 
julgamentos penais de autoridades. Esta última 
meta já foi em alguma medida cumprida com a 
decisão da corte de limitar o alcance do chamado 
foro especial.

Aprimorar as instituições é tarefa contínua, 
que nem sempre mostra resultados palpáveis de 
imediato. A despeito de eventuais efeitos colate-
rais, o Supremo acerta ao enfatizar a importância 
da segurança jurídica em sua conduta. 

Editorial

STF congestionado

ENTRA E SAI
O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) no-

meou o ator Justino Astrevo para ocupar 
interinamente a cadeira de secretário mu-
nicipal de Cultura. Astrevo ficará à frente do 
cargo em razão das férias do titular Francis-
co Vuolo, entre os dias 3 de novembro e 2 de 
dezembro. O ator ficou famoso em Mato Gros-
so pelo papel de Lau, que faz dupla com Nico, 
interpretado por Lioniê Vitório.

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!

ESCLARECIMENTO
O ministro da Infraestrutura Tarcísio de 

Freitas, um dos mais destacados do presidente 
Jair Bolsonaro, negou que apoie a candidatu-
ra de Carlos Fávaro (PSD) ao Senado. Por meio 
de nota, ele disse que gravou um vídeo, no mês 
passado, felicitando Fávaro pelo seu aniver-
sário. O material foi utilizado na campanha, 
dando a entender que Tarcísio apoia o candi-
dato. “Este vídeo não foi gravado para apoiar 
a campanha. Foi um pedido da assessoria do 
próprio senador na ocasião do seu aniversário, 
sem nenhuma conotação eleitoral”, disse a as-
sessoria do ministro.

Crédito: Assessoria
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O risco, entretanto, é que a medida 
congestione ainda mais o tribunal, 
reforçando uma outra mazela notória 
—a morosidade
“ “

Novembro Azul é uma campanha que 
tem como objetivo conscientizar sobre a 
necessidade da prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de próstata. De-
vemos falar sobre esse tema, pois, muitas 
vezes o machismo e o preconceito do ho-
mem atrapalham a procura por atendi-
mento para o cuidado da própria saúde. 
A dificuldade cultural faz com que mui-
tos só busquem ajuda quando surgem 
os sinais de agravamento. Nesse caso, o 
tratamento é mais delicado e longo, au-
mentando também a necessidade de 
uma cirurgia.

Sabemos que os modos de domina-
ção estabelecidos culturalmente pelo 
machismo oprimem mulheres e outras 
minorias, mas igualmente aprisionam 
sujeitos do sexo masculino.

Existe a ideia de que o sujeito forte é 
aquele inabalável, que não tem nenhum 
problema de saúde, a falácia de que o 
homem não deve sentir dor. Esse pen-
samento é muito mais comum em gera-
ções passadas, nas quais alguns homens 
se gabavam de nunca terem ido ao mé-
dico. A negação do sofrimento, da doen-
ça e da dor pode ser entendida como um 
sinal de superioridade.

A prevenção de câncer feminino entre 
as mulheres, ao contrário do que ocorre 
com a população masculina, já é um as-
sunto corriqueiro. É comum também que 
as mães levem as meninas para os pró-
prios exames ginecológicos e essa cultu-
ra naturaliza as falas e a necessidade de 
prevenção entre o público feminino.

Lamentavelmente, o mesmo ainda 
não ocorre no que diz respeito à saúde 
masculina permanecendo incomum que 

os homens falem com seus filhos e mes-
mo entre si a respeito do tema.

Contudo, essa cultura vem mudando 
ao longo do tempo e campanhas como 
novembro azul têm sido fundamentais 
para alertar sobre um problema que ocor-
re obviamente durante todo o ano.

Cabe ressaltar que as diversas funções 
da presença feminina – mãe, esposa, ami-
ga, namorada – podem representar uma 
força determinante na desconstrução da 
pretensa invulnerabilidade masculina.

Considerando que a maioria dos che-
fes da família em nosso país são mulheres, 
essa colaboração se torna mais relevante 
quando pensamos em mudança de pers-
pectiva sobre os cuidados à saúde mascu-
lina. Espaços público de socialização – es-
colas, mídia, internet - igualmente podem 
ser estimulados a dar visibilidade para a 
necessidade de acompanhamento.

Lembrando que 75% dos casos ocor-
rem a partir dos 65 anos, o que significa 
que cerca de 35% de homens abaixo dessa 
idade também podem apresentar o qua-
dro de câncer prostático e isso representa 
um grande desafio para todos.

O processo de diagnóstico de câncer 
de próstata gera inúmeros conflitos que 
serão mais árduos quando maior for o 
preconceito masculino. Um percurso de 
psicanálise pode ser de auxílio fundamen-
tal para ressignificar esse aprisionamento 
masculino de modo individual.

A informação adequada replicada ao 
longo do tempo no tecido social pode na-
turalizar os cuidados à saúde masculina 
como ocorre com a saúde da mulher. São 
construções e como tais exigem um bom 
e necessário trabalho de todos.

SANDRA ARAÚJO HOTT  É PSICANALISTA 
E PROFESSORA

Novembro Azul: medo
ou vergonha?

Com computador qualquer um faz...
ber fazer”.

Você pode ter o mesmo programa 
que um editor usa e conseguir resultados 
“medíocres” se comparados aos dele. O 
motivo? Ele realmente sabe o que está 

fazendo, e com isso 
extrai, dos aplicati-
vos que usa, resul-
tados impressio-
nantes.

Isso não signi-
fica que você não 
possa obter bons 
resultados, mui-
to pelo contrário. 
Quer dizer, apenas, 
que não é o fato 

de ter um computador que vai fazer com 
que o resultado aconteça ou que a so-
lução será “simples”, mas sim que com 
dedicação e estudo você pode conseguir 
resultados incríveis em seus projetos. 
Computador, ao contrário do que muitos 
pregam, não faz nada sozinho.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Muita gente ainda acredita que tendo um computador em mãos 
é possível fazer qualquer coisa sem esforço ou conhecimento. É 
evidente que a tecnologia torna nossas vidas absurdamente mais 
simples, mas é preciso saber interagir com seus recursos para con-
seguir bons resultados. Se você não tiver isso em mente pode estar 
fadado a viver com resultados medianos, mesmo tendo uma série 
de possibilidades ao seu alcance.

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente, comentando com um 
conhecido sobre os vídeos que posto na 
internet (e, inclusive, alguns cursos que 
gravo) falei que eu mesmo faço a edição. 
Antes mesmo que eu pudesse dizer que 
se trata de uma edi-
ção extremamente 
básica, onde apenas 
coloco minha logo e 
alguma informação 
que, por ventura, 
se faça necessá-
ria, o camarada me 
cortou e disse que 
“com computador 
qualquer um faz”.

Posso dizer com 
toda tranquilidade que sei muito bem 
disso. Acompanhei a evolução da tecno-
logia e fico muito feliz em ver que, com 
os programas certos e bastante dedica-
ção, é possível ao usuário comum fazer 
coisas que, em outros tempos, eram res-
tritas aos profissionais. Mas isso, claro, 
não “profissionaliza” as pessoas pelo 
simples fato de existir a possibilidade de 
se obter um resultado.

Temos que separar muito tem o que 
se consegue com uma edição “caseira”, 
amadora, com os resultados obtidos por 
quem realmente entende do assunto. E 
não estou falando, sequer, de hardware 
ou mesmo de software, mas sim de “sa-

SANDRA ARAÚJO HOTT

Um homem foi preso e mais de meia tonelada de cocaína foi apre-
endida em Rondonópolis. A carga foi avaliada em aproximadamente 
R$ 10,2 milhões. A ação durante a “Operação Hórus/Vigia”. Conforme 
BO, os policiais encontraram, com a ajuda se um cão farejador, 513 kg 
de substância análoga à cocaína escondidos no meio de uma carga 
de caroço de algodão que estava sendo transportada por um cami-
nhão.
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O MPMT recebeu denúncia, via Ouvidoria 

Foto: Divulgação
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Liminar suspende pagamento de 13º
salário aos vereadores este ano 
DA REPORTAGEM

A 3ª Vara de Alta Flores-
ta (a 803km de Cuiabá) de-
feriu liminar pleiteada pelo 
Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso e determinou 
a suspensão do pagamento 
do 13º salário aos vereadores 
referente ao ano de 2020, 
sob pena de multa diária no 
valor de R$ 500,00. Em caso 
de descumprimento, a mul-
ta incidirá pessoalmente ao 
ordenador de despesas e 
presidente da Câmara Muni-
cipal, vereador Emerson Sais 
Machado. O juízo recebeu a 
inicial e determinou a cita-
ção dos requeridos para que 
apresentem defesa no prazo 
legal. 

A ação civil pública com 
pedido de liminar e decla-
ração incidental de incons-
titucionalidade foi ajuizada 
contra o Município, a Câmara 
Municipal e o presidente da 
casa de leis. Inicialmente, a 2ª 
Promotoria de Justiça Crimi-
nal de Alta Floresta instaurou 
inquérito civil para apurar a 
ilegalidade de pagamentos 
de 13º salário realizados pela 
Câmara Municipal de Alta 
Floresta aos vereadores, em 
razão da violação ao princípio 
da anterioridade. 

O pagamento do 13º sa-
lário aos vereadores foi insti-
tuído pela Lei Municipal nº 
2.420/2017, de dezembro de 
2017. O artigo 6º da normati-
va estabeleceu que a lei teria 

efeitos retroativos à data de 1º 
de janeiro de 2017. Após No-
tificação Recomendatória do 
MPMT, a Câmara aprovou e 
sancionou a Lei Municipal nº 
2.423/2017, que deu nova re-
dação ao artigo 6º: “a presen-
te lei produzirá seus efeitos a 
partir da data de sua publica-
ção, revogadas as disposições 
em contrário”. 

“Ocorre que, apesar da 
citada alteração legislativa, 
quando de sua publicação 
em 22/12/2017, 11 dos 13 vere-
adores da Câmara Municipal 
de Alta Floresta já haviam 
recebido o 13º salário refe-
rente ao ano de 2017, bem 
como continuaram a receber 
nos anos de 2018 e 2019, na 
mesma legislatura em que 
a lei foi aprovada”, narrou a 
promotora de Justiça Carina 
Sfredo Dalmolin. 

Segundo ela, após a pu-
blicação das Leis Municipais 
nº 2.420/2017 e 2.423/2017, a 
Câmara Municipal de Alta 
Floresta efetuou pagamen-
tos de 13º salário a 12 verea-
dores nos anos de 2017, 2018 
e 2019, na mesma legislatura 
em que as leis foram apro-
vadas, no valor total de R$ 
163.762,50. “Houve o descum-
primento da Constituição 
Federal e da Lei Orgânica do 
próprio município quando 
instituiu o 13º salário, a prin-
cípio de forma retroativa e, 
posteriormente, para a mes-
ma legislatura”, afirmou. 

Para a promotora de 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) recebeu propostas 
para formalização de parce-
ria social junto à Associação 
Agrologística de Mato Gros-
so para a conservação, recu-
peração e manutenção de 
419 quilômetros de rodovias 
estaduais.  Este modelo de 
parceria faz parte do Progra-
ma de Parcerias Sociais (PPP 
Sociais), implementado pela 
atual gestão.

As propostas financei-
ras e o plano de trabalho 
foram entregues pelos re-
presentantes da Associação 
Agrologística ao secretário 
de Estado de Infraestrutura e 
Logística Marcelo de Oliveira, 
e compreende os dois editais 
de chamamento público lan-
çados pelo Governo do Esta-
do em setembro.

Os editais preveem a 

formalização de parcerias 
para a prestação dos serviços 
de conservação, recupera-
ção, operação e investimen-
tos em obras novas, através 
da implantação e gestão de 
praças de pedágios, em um 
trecho de 310,9 quilômetros 
das rodovias MT-010, MT-249 
e MT-235, em Diamantino, 
Nova Mutum e Campo Novo 
do Parecis, respectivamente. 
Além disso, preveem a parce-
ria em outros 108,4 quilôme-
tros da MT-480, em Tangará 
da Serra. Para o secretário 
Marcelo de Oliveira, receber o 
plano de trabalho da Associa-
ção Agrologística demonstra 
o reconhecimento de que as 
parcerias sociais são uma so-
lução inteligente para a me-
lhoria da malha rodoviária e, 
por consequência, da logísti-
ca do Estado, pois assegura 
investimentos rotineiros nas 
rodovias sem que seja ne-
cessário o aporte de recursos 

DA REPORTAGEM

A Promotoria de Jus-
tiça de Nobres propôs, na 
quarta-feira (11), ação civil 
pública requerendo liminar-
mente que 25 empresas de 
turismo do Município sejam 
obrigadas a cumprir o arti-
go 23 do Estatuto do Idoso, 
assegurando descontos de 
pelo menos 50% nos ingres-
sos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de 
lazer, bem como o acesso 
preferencial a pessoas com 
idade igual ou superior a 
60 anos. O Ministério Públi-
co pediu ainda a fixação de 
multa diária no valor de R$ 1 
mil para caso de descumpri-
mento da decisão.

No julgamento do mé-
rito, requereu a condena-
ção das requeridas ao pa-
gamento de danos morais 
coletivos na ordem de R$ 10 
mil, em materiais a serem 
destinados em favor do Lar 

dos Idosos de Nobres, bem 
como ao pagamento das 
custas processuais e demais 
ônus de sucumbência, re-
vertidos ao Fundo Estadual 
de Direitos Difusos.

O MPMT recebeu de-
núncia, via Ouvidoria, de que 
idosos não teriam direito à 
meia entrada nos passeios e 
demais atrativos de Nobres, 
em contrariedade ao que 
dispõe a Lei nº 10.741/2003 
– Estatuto do Idoso. Em ou-
tubro deste ano, o promotor 
de Justiça Willian Oguido 
Ogama expediu notificação 
recomendatória às empre-
sas, dando prazo de 15 dias 
para retornarem ao MPMT 
informando a respeito do 
cumprimento da recomen-
dação.

“Findado o prazo es-
tabelecido, apenas a Agên-
cia de Turismo São José do 
Kebó manifestou o acata-
mento à Recomendação, 
ao informar que iria afixar 

Pesquisa realizada entre os dias cinco e oito de novembro

Além disso, preveem a parceria em outros 108,4 
km da MT-480

ALTA FLORESTA. Pesquisa divulgada esta semana coloca o emedebista 6 pontos acima do republicano

PPP SOCIAL

Governo recebe propostas de parceria
para concessão de 419 km de rodovias

NOBRES

MP aciona 25 empresas de turismo
para garantirem desconto a idosos

Foto: SinFra-Mt

Foto: Divulgação

Estado é o único do país a participar presencialmente 
do evento 

Foto: Mayke toScano

DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o úni-
co estado brasileiro a par-
ticipar dessa feira que é 
considerada uma das mais 
importantes da China, é re-
alizada por diversos minis-
térios do governo central 
chinês e promove o lança-
mento de produtos e tecno-
logias considerados os mais 
avançados em termos de 
inovação tecnológica. Além 
da exposição desses produ-
tos, a CHTF é oportunidade 
de efetivar tratativas de ne-
gócios para compra ou ven-
da entre os países que par-
ticipam da feira de forma 
presencial ou virtual. 

O Parque Tecnológico 
Mato Grosso, um hub que 
reúne empresas de ciência, 
tecnologia e inovação do 
estado, está sendo divulga-
do na CHTF pela servidora 
da Sedec que está em mis-
são internacional na China 
desde antes da pandemia. 
Esse projeto inovador de 
Mato Grosso reuniu 28 em-
presas brasileiras para parti-
cipar da feira chinesa.   

De acordo com Ariana 
Guedes, o estande de Mato 
Grosso é o que mais tem 

chamado a atenção dos chi-
neses. Nunca fica vazio. Eles 
querem saber mais sobre 
o estado e sobre as empre-
sas mato-grossenses que 
enviaram vídeos e estão di-
vulgando seus produtos e 
serviços na plataforma do 
evento.

“Nessa feira temos con-
dições de saber o que o chi-
nês está procurando, o que 
desperta o interesse dele 
em Mato Grosso. A primei-
ra disparada é o AgriTech. 
Nosso estado é um gigan-
te mesmo do agronegócio, 
70% de quem nos procura 
é para saber sobre o agro 
com interesse em fazer par-
ceria ou cooperação na área 
de tecnologia voltada para 
o agro. Depois do agro, eles 
procuram saber sobre ener-
gias renováveis, logística e 
outros setores. É um início 
de um networking com os 
chineses”, relatou Ariana.

Para o coordenador do 
Parque Tecnológico Mato 
Grosso vinculado à Secite-
ci, Rogério Nunes, estar na 
CHTF pode abrir possibilida-
des de negócios não só com 
os chineses, mas também 
com outros empreendedo-
res mundiais.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mato Grosso representa 
o Brasil em exposição 
mundial na China

no mural da agência a Lei 
10.741/2003, bem como emi-
tir voucher com desconto 
de 50% aos idosos acima 
de 60 anos, tendo todas as 
demais investigadas, ora 
requeridas, permanecido 
inertes”, considerou o pro-
motor ao propor a ação.

A Constituição Federal 
estabelece que a família, a 
sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pesso-
as idosas, assegurando sua 
participação na comunida-
de, defendendo sua digni-
dade e bem-estar e garan-
tindo-lhes o direito à vida.

públicos.
“Estou muito contente 

de a associação estar pro-
tocolando este documento. 
Cada obra que a Sinfra dei-
xa de dar manutenção é um 

dinheiro que sobra para que 
possamos fazer novos inves-
timentos em novas rodovias. 
Saio da manutenção e vou 
fazer outras pavimentações”, 
afirmou.

Justiça, os pagamentos fo-
ram realizados “em flagran-
te violação aos princípios da 

moralidade, impessoalidade 
e, especialmente, ao princí-
pio da anterioridade” e “não 

há outra solução senão a bus-
ca da tutela jurisdicional para 
adequação dos atos pratica-

dos pelo gestor da Câmara 
Municipal de Alta Floresta à 
norma”.



Alimentos representaram 60%
da inflação dos mais pobres
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A alta no preço dos 
alimentos pressionou a in-
flação dos mais pobres em 
outubro e representou 60% 
de todo o indicador Ipea de 
Inflação por Faixa de Ren-
da, divulgado nesta semana 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (Ipea).

Segundo o instituto, as 
famílias de renda muito bai-
xa acumulam uma inflação 
de 3,53% em 2020 e de 5,33% 
em 12 meses, enquanto a 
faixa de renda alta vem se 
beneficiando da queda no 
preço dos serviços e acumu-
la 1,04% em 2020 e 2,48% em 
12 meses.

Para fazer a pesqui-
sa, o Ipea calcula a inflação 
para seis grupos de renda 
familiar: muito baixa (menor 
que R$ 1.650,50), baixa (en-
tre R$ 1.650,50 e R$ 2.471,09), 
média-baixa (de R$ 2.471,09 
a R$ 4.127,41), média (de R$ 
4.127,41 a R$ 8.254,83), mé-
dia alta (de R$ 8.254,83 a R$ 
16.509,66) e alta (acima de R$ 
16.509,66).

No grupo alimentos 
e bebidas, que tem maior 
peso na inflação das famílias 
mais pobres, destacaram-se 
em outubro as variações de 
preço do arroz (13,4%), da ba-
tata (17%), do tomate (18,7%), 

do óleo de soja (17,4%) e das 
carnes (4,3%). De janeiro a 
outubro, alguns desses itens 
acumulam altas expressivas, 
como o arroz (47,6%), o fei-
jão (59,5%), o leite (29,5%) e o 
óleo de soja (77,7%).

No acumulado do ano, 
o grupo de famílias de alta 
renda vem se beneficiando 
da deflação acumulada de 
serviços que têm peso em 
sua cesta de compras, como 
as passagens aéreas (-37,3%), 
o transporte por aplicativo 
(-22,7%), o seguro de auto-
móvel (-9,9%) e a gasolina 
(-3,3%).

Apesar disso, em ou-
tubro, as passagens aéreas 
ajudaram a puxar a inflação 
dos mais ricos para cima. Em 
setembro, as famílias de alta 
renda tiveram uma inflação 
de 0,29%, percentual que 
subiu para 0,82% em outu-
bro. Enquanto isso, os mais 
pobres tiveram uma inflação 
de 0,98% que se manteve es-
tável nos dois meses.

A inflação acumulada 
em 12 meses apresentou 
uma tendência de acelera-
ção para todas as faixas de 
renda. Em outubro do ano 
passado, o índice mensal 
havia sido de 0,01% para os 
mais pobres, contra 0,98% 
neste ano.  Para os mais ri-
cos, o indicador passou de 
0,17% para 0,82%.

DA REPORTAGEM

O mercado brasileiro de 
milho manteve preços firmes 
nesta quinta-feira (10), e este-
ve atento ao relatório de ofer-
ta e demanda de novembro 
do USDA (Departamento de 
Agricultura dos Estados Uni-
dos). Segundo o analista de 
Safras & Mercado, Fernando 
Henrique Iglesias, o relatório 
produziu uma grande mu-
dança sobre o mercado, re-
sultando em uma quase que 
imediata retração das ofertas 
em grande parte do país.

“O corte dos estoques 
foi surpreendente e deve 
repercutir no restante da 
semana”, comenta. No que 
diz respeito ao importador, 
diz Iglesias, o movimento na 
Bolsa de Chicago aumentou 
substancialmente o custo da 
operação. “Além disso, essa 
correlação ganha peso dada 
a paridade de exportação, 
elemento chave para a for-

mação de tendência no cur-
to prazo”, indica.

O clima ainda é uma 
preocupação no Brasil para 
a safra de verão, com chuvas 
irregulares em diversas regi-
ões do país. No Porto de San-
tos, o preço da saca de milho 
ficou em R$ 75,50/80 a saca. 
No Porto de Paranaguá, a co-
tação chegou a R$ 74,50/78 a 
saca.

No Paraná, o valor ficou 
em R$ 78/80 a saca em Cas-
cavel. Em São Paulo, o preço 
foi de R$ 80/82, na Mogiana. 
Em Campinas CIF, a cota-
ção chegou a R$ 80,50/83 a 
saca. No Rio Grande do Sul, 
o preço ficou em R$ 85/87 a 
saca em Erechim. Em Minas 
Gerais, o valor negociado fi-
cou entre R$ 74/76 a saca em 
Uberlândia. Em Goiás, o pre-
ço esteve em R$ 71 – R$ 74 a 
saca em Rio Verde – CIF. No 
Mato Grosso, a cotação che-
gou na casa dos R$ 76/78 a 
saca em Rondonópolis.

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecu-
ária (Imea) aumentou em 10% 
a previsão para confinamento 
de gado no estado em relação 
ao levantamento anterior. Com 
isso, o órgão projeta 709 mil 
animais confinados neste ano. 
Mas, apesar disso, as intenções 
continuam quase 14% abaixo 
do número observado no mes-
mo período de 2019. A baixa no 
confinamento é motivada prin-
cipalmente pelo aumento dos 
preços dos insumos e pela va-
lorização dos animais de repo-
sição. “Somam-se a esses dois 
fatores a menor disponibilida-

de de animais (preocupação 
relatada por 11% dos produto-
res entrevistados); baixa lucra-
tividade e arroba do boi gordo, 
além de outros fatores, como 
a instabilidade acerca do novo 
coronavírus”, diz. O custo mé-
dio diário por cabeça saiu de 
R$ 6,35 em 2019 para R$ 9,27 
neste ano, alta de 45,98%. Além 
disso, o preço dos animais para 
engorda cresceu mais de 60%.

CAPACIDADE
ESTÁTICA
No último levantamento 

do ano, a capacidade estática 
ficou em 820,99 mil cabeças, 
o que representa uma queda 
de 11,79% em relação ao que foi 
registrado em 2019. O instituto 

DA REPORTAGEM

A reabertura da econo-
mia trouxe reflexos positivos 
para as indústrias de menor 
porte. Segundo pesquisa di-
vulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
o índice de desempenho da 
pequena indústria encerrou 
o terceiro trimestre no me-
lhor nível desde a criação, 
em 2012. O indicador fechou 
o trimestre passado em 52,3 
pontos, com alta expressiva 
em relação aos 41,3 pontos 
registrados no fim de julho.

O índice de desempe-
nho serve como aproxima-
ção para medir a produção 
das pequenas indústrias. Em 
abril, no mês seguinte ao iní-
cio da pandemia de covid-19, 
o indicador tinha chegado ao 
nível mais baixo da série his-
tórica, atingindo 27,1 pontos.

A pesquisa também 
constatou melhora na con-
tabilidade das indústrias de 
menor porte, depois de um 
início de ano com impacto 
da crise gerada pelo novo co-
ronavírus. O índice de situ-

ação financeira alcançou 41,9 
pontos no terceiro trimestre, 
alta de 8,7 pontos em relação 
ao fim do segundo trimestre. 
O indicador está no melhor 
nível desde o último trimes-
tre de 2013.

A pesquisa também me-
diu os principais problemas 
das pequenas indústrias. O 
encarecimento do dólar, que 
se refletiu em maiores pre-
ços no atacado, e a escassez 
de várias matérias-primas 
provocaram uma mudança 
nas principais reclamações 
dos empresários.

A falta ou o alto custo 
de insumos foi citada como 
a principal preocupação no 
terceiro trimestre por 60,1% 
das indústrias de transfor-
mação e por 40,5% das in-
dústrias ligadas à construção. 
Nas indústrias extrativas, a 
maior dificuldade relatada 
foi a falta ou o alto custo da 
energia, por 33,3% dos em-
presários do setor. No se-
gundo trimestre, a alta carga 
tributária era considerada o 
maior problema em todos os 
segmentos.

Foto: Divulgação

Alta dos alimentos pesa para quem? Para os pobres...

Mercado ficou atento ao relatório de oferta e demanda de novembro

Órgão projeta 709 mil animais confinados para este ano

Apesar de melhora, empresários preocupam-se com insumos caros

EM OUTUBRO. A pesquisa sobre inflação foi divulgada nesta semana pelo Ipea

MILHO

Retração ganha mais força

PECUÁRIA

Instituto aumenta em 10% a
previsão de confinamento

3º TRIMESTRE

Desempenho das 
pequenas indústrias 
bate recorde

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

registra ainda que o aumento 
da quantidade de animais em 
relação à segunda intenção de 
confinamento pode ser atrela-
do ao “fôlego” que a valoriza-
ção da arroba deu para alguns 
confinadores.

“Outubro registrou um 
dos maiores giros do ano, com 

destaque para a entrega de 
animais. O mercado futuro, por 
sua vez, ainda traz otimismo, 
tanto que a alta ainda perma-
nece para os contratos de no-
vembro e dezembro, contudo 
com menor quantidade de 
entregas de bovinos”, aponta o 
Imea.
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cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 

RAIA DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/2526-30, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável de Sinop, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação 
para Atividade Comércio varejista de produtos farma-
cêuticos, sem manipulação de fórmulas, sito a av. José 
Teobaldo Anschau n°196, Jardim Barcelona, Sinop- MT, 
não determinado (EIA/RIMA). Eng. Vagner Pereira Reis 
– (66)99604- 8004

T. MARA MAGALHAES & CIA LTDA, CNPJ: 
39.548.729/0001-32, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, para serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, localizado na Avenida 
André Antônio Maggi, número 551, bairro Jardim Boa Es-
perança, município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

GISELE WOLFF LIMA 01177683164, CNPJ 
39.434.674/0001-30, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Serviços de manutenção e reparação elétrica de veí-
culos automotores, localizada na AV Perimetral Sudoeste, 
N 3807, Flor do Cerrado, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

VITALE AGROFLORESTAL LTDA (VITALE BIOMASSA), 
CNPJ 03.591.540/0002-66, Torna público que requereu a 
SEMA, a Licença de Operaçao Provisória - LOP, para a 
atividade de 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos 
de madeira, exceto móveis, no municipio de CLAUDIA - 
MT. Não EIA RIMA.

SC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ins-
crito no CNPJ nº 30.604.585/0001-10, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal 
de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de: 
Condomínio Residencial, o empreendimento está localiza-
do na Rua Claudiomiro M. de Carvalho, Lote 22, Quadra 
06 - Jardim dos Tarumãs - CEP 78.553-298 – Sinop/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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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 

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 

VENDAS

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

Vicinal 04, 
Secção E, 1ª Fase, 

confornt. Rio 
Aripuanã, Córrego 

Duas Barras 
e Córrego Sorriso.

Inicial 

R$ 349.247,00 
(PARCELÁVEL)

FAZENDA 301HA
EM JUÍNA/MT

DIÁRIO DO ESTADO
13/11 1X5

VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0004-15 – NIRE: 51900464218
LOTE INDUSTRIAL PARTE L-1019R, MERCEDES BENZ I E II - ZONA RURAL TABAPORÃ- MATO GROSSO, CEP: 78.564-970

DECLARAÇÃO
EMPRESA: Empresa matriz: VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 37.527.173/0001-72, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51200474288, Filial 03: VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 37.527.173/0004-15 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51900464218. DOMICÍLIO: Lote Industrial Parte L-1019R, Mercedes Benz I e II, Zona Rural, 
na cidade de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.564-970. CAPITAL SOCIAL: Capital Social da sociedade é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). TÍTULO DO 
ESTABELECIMENTO/LOCALIZAÇÃO: VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 37.527.173/0004-15, localizada 
no Lote Industrial Parte L-1019R, Mercedes Benz I e II, Zona Rural, na cidade de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.564-970. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 20.000 (vinte mil) 
toneladas. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Balança Rodiviária, Fab. Saturno, Modelo CR200, Capacidade 120 toneladas, Plataforma DIM 3,2 x 30 metros. .1. Balança Rodoviária, Fab 
Conceito, Capacidade de 120 toneladas, Plataforma DIM 3,2 x 29,3 metros. 2. Furadeira de Bancada, Fab Schulz, Modelo FB16, Série 01916. 3. Bomba Lavadora, Fab Jacto, Modelo J500, Série 
12639 J. 4. Calador Hidráulico. 5. Máquina de Limpeza de Cereais, Fab Agri, Capacidade 180 Ton/H, com Estrutura Metálica, Exaustor e Ciclone. 6. Máquina de Limpeza de Cereais, Fab Agri, 
Capacidade 180 Ton/H, com Estrutura Metálica, Exaustor e Ciclone. 7. Elevador de Canecas, Fab AGI, Modelo EEV-300, Capacidade 300 Ton/H, Altura 45 metros. 8. Elevador de Canecas, Fab 
AGI, Modelo EEV-300, Capacidade 300 Ton/H, Altura 45 metros. 9. Elevador de Canecas, Fab AGI, Modelo EEV-300, Capacidade 300 Ton/H, Altura 38 metros. 10. Elevador de Canecas, Fab 
AGI, Modelo EEV-300, Capacidade 300 Ton/H, Altura 32 metros. 11. Secador de Cereais, Fab AGI, Capacidade 200 Ton/H, com Fornalha Metálica e Sistema para Captação de Fagulhas. 12. 
Compressor de Ar, Fab Pressure, Modelo PRPD250AP-023, Série 417350. 13. Correia Transportadora Superior, Fab AGI, Capacidade 300 Ton/H, Comprimento 86 Metros. 14. Correia 
Transportadora Inferior, Fab AGI, Capacidade 300 Ton/H, Comprimento 86 Metros. 15. Correia Transportadora Superior, Fab AGI, Capacidade 300 Ton/H, Comprimento 68 Metros. 16. Correia 
Transportadora Inferior, Fab AGI, Capacidade 300 Ton/H, Comprimento 68 Metros. 17. OUT DOOR Frontal.18. Silo Vertical para Armazenagem de Cereais, Gab AGI, Fundo Plano, Teto Cônico, 
Capacidade 1.700 Toneladas, com Aerador, Rosca Varredora e Espalhador de Grãos. 19. Silo Vertical para Armazenagem de Cereais, Gab AGI, Fundo Plano, Teto Cônico, Capacidade 6.000 
Toneladas, com Aerador, Rosca Varredora e Espalhador de Grãos. 20. Silo Vertical para Armazenagem de Cereais, Gab AGI, Fundo Plano, Teto Cônico, Capacidade 6.000 Toneladas, com 
Aerador, Rosca Varredora e Espalhador de Grãos. 21. Silo Vertical para Armazenagem de Cereais, Gab AGI, Fundo Plano, Teto Cônico, Capacidade 6.000 Toneladas, com Aerador, Rosca 
Varredora e Espalhador de Grãos. 22. Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 630, Acionado por Motor Elétrico de 12,5 CV. 23. Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 630, 
Acionado por Motor Elétrico de 12,5 CV. 24. Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 630, Acionado por Motor Elétrico de 12,5 CV. 25. Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 630, 
Acionado por Motor Elétrico de 12,5 CV. 26. Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 630, Acionado por Motor Elétrico de 12,5 CV. 27.Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 630, 
Acionado por Motor Elétrico de 12,5 CV. 28. Ventilador Aerador, Fab OTAM, Modelo RFS G 800, Acionado por Motor Elétrico de 40 CV. 29. Silo de Expedição Elevado Cilíndrico Vertical, Fab AGI, 
Capacidade 60 Toneladas, com Estrutura Metálica. 30. Silo de Expedição Elevado Cilíndrico Vertical, Fab AGI, Capacidade 60 Toneladas, com Estrutura Metálica. 31. Silo de Expedição Elevado 
Cilíndrico Vertical, Fab AGI, Capacidade 60 Toneladas, com Estrutura Metálica. 32. Medidor de Umidade, Fab MOTOMCO, Modelo 999ES, Série ESMT-11564. 33. Medidor de Umidade, Fab 
MOTOMCO, Modelo 9185, Série ES-4023. 34. Catraca Eletrônica de Acesso. 35. Catraca Eletrônica de Acesso. 36. Bebedouro, Fab NORTE FRIO, Modelo BD10, Série 5317. 37. Bebedouro, 
Fab NORTE FRIO, Modelo BD10, Série 5346. 38. Painel Elétrico Tipo CCM e Reversão, com 3 Módulos, DIM 2 X 0,6 X 0,7 metros. 39. Painel Elétrico Tipo CCM e Reversão, com 3 Módutlos, DIM 
2 X 0,6 X 0,7 metros. 40.Painel Elétrico Tipo CCM, com 1 Módulo, DIM 1,9 X 0,8 X 0,8 metros. 41. Gerador Elétrico a Diesel, Fab CUMMINS, Modelo C 500 D6, Potência 455 / 569 KVA. 42. Tanque 
Cilíndrico Horinzontal para Óleo Diesel em Aço Carbono, DIM 1.900 X 4.900 MM. 43. Tranformador Trifásico, Potência 1.000 KVA. 44. Reservatório de Água Metálico Tipo Taça, Capacidade 
30.000 Litros. 45. Antena Estaiada de Aço Carbono, Altura 66 metros. 46. Sistema de Geração de Energia por Placas Fotovoltaicas, com 5 Placas. LISTA DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS: 1. 
Almoxarifado 1: 9,00 m². 2. Almoxarifado 2: 9,00 m². 3. Sala de comando: 16,50m². 4. Classificação: 191,25m². 4.1 escritório superior: 8,75m². 4.2 Almoxarifado: 8,75m². 5. Almoxarifado 3: 56,64 
m². 6. Estacionamento: 14,62m ². 7. Operacional: 2.209,00m². 8. Casa 1: 101,76m². 9. Casa 2: 79,50m² .10. Casa 3: 79,50m². 11. Silo Pulmão: 794,82m². 12. Silo Armazenagem 1: 1900,66m². 13. 
Silo Armazenagem 2: 1900,66m². 14. Silo Armazenagem 3: 1900,66m². 15. Classificação de Saída: 5,16m². 16. Geradores: 45,99m². 17. Tanque de diesel: 26,99m². 18. Guarita: 3,21m². 19. 
Banheiro de motorista: 28,70m². 20. Escritório: 75,80m². ALMOXARIFADO 1: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, 
rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: 
Revestimento de piso cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e porta de madeira. 5.PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 02. ALMOXARIFADO 2: 1 
PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com 
elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e 
porta de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e 
lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 03. SALA DE COMANDO: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma 
vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. 
EVESTIMENTO: Revestimento de piso cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e porta de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas das máquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 04. CLASSIFICAÇÃO: 
1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBER TURA: A estrutura da cobertura executada com 
elementos em metálica (tesouras, terças, caibros.), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: As paredes internas e 
externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas 
condições de uso e ocupação. 04.1. ESCRITÓRIO SUPERIOR: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 
2. COBERTURA: Laje. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 04.2. 
ALMOXARIFADO: 1.PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura 
executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros.), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Vidro Fixo. 5. 
PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. 
CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 05. ALMOXARIFADO 3: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com 
argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. 
REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e porta de metal. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 06. ESTACIONAMENTO: 1. 
PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com 
elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: As paredes internas e 
externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas 
condições de uso e ocupação. 07. OPERACIONAL: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. 
COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. 
ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas das 
máquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 08. CASA 1: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez 
com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telha termoacústica. 3. 
REVESTIMENTO: Revestimento de piso Cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e portas de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada, hidrosanitária em uso. 7: CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e 
ocupação. 09. CASA 2: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da 
cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros.), com telha termoacústica. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso Cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de 
alumínio e vidro e portas de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. :INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas 
ponto de soquete e lâmpada, hidrosanitária em uso. 7: CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 10. CASA 3: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos 
cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros.), com telha 
termoacústica. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso Cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e portas de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas 
com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada, hidrosanitária em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas 
condições de uso e ocupação. 11. SILO PULMÃO: 1. PAREDES: As paredes são executadas com estrutura metálica, base em concreto armado. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura 
executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: Não 
se aplica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas das maquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 12. SILO 
ARMAZENAGEM 1: 1. PAREDES: As paredes são executadas com estrutura metálica, base em concreto armado. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em 
metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: Não se aplica. 6. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas das maquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 13. SILO ARMAZENAGEM 2: 1 
PAREDES: As paredes são executadas com estrutura metálica, base em concreto armado. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, 
caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: Não se aplica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas das maquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 14. SILO ARMAZENAGEM 3: 1 PAREDES: As paredes 
são executadas com estrutura metálica, base em concreto armado. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com 
telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: Não se aplica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As 
instalações elétricas das maquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 15. CLASSIFICACAÇÃO DE SAÍDA: 1. PAREDES: As alvenarias são 
executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: Laje. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso cerâmico. 4. ESQUADRIAS: 
Janelas de alumínio e vidro e portas de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações 
elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 16. GERADORES: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos 
cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada e grades metálicas. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, 
caibros..), com telhamento em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas das maquinas em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 17. TANQUE DE 
DIESEL: 1. PAREDES: Não se aplica, apenas pilares metálicos. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telhamento 
em telha de aluzinc. 3. REVESTIMENTO: Não se aplica. 4. ESQUADRIAS: Não se aplica. 5. PINTURA: Não se aplica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações 
elétricas ponto de soquete e lâmpada. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 18. GUARITA: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, 
assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: Laje. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso Cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e 
portas de vidro. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e 
lâmpada, hidrosanitária em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. 19. BANHEIRO DE MOTORISTA: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos 
cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telha 
termoacústica. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso Cerâmico. 4. ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e portas de madeira. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas 
com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada, hidrosanitária em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas 
condições de uso e ocupação. 20. ESCRITÓRIO: 1. PAREDES: As alvenarias são executadas com tijolos cerâmicos, assentados de uma vez com argamassa, rebocada e pintada. 2. 
COBERTURA: A estrutura da cobertura executada com elementos em metálica (tesouras, terças, caibros..), com telha termoacústica. 3. REVESTIMENTO: Revestimento de piso Cerâmico. 4. 
ESQUADRIAS: Janelas de alumínio e vidro e portas de madeira e vidro. 5. PINTURA: As paredes internas e externas pintadas com tinta acrílica. 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSANITÁRIAS: As instalações elétricas ponto de soquete e lâmpada, hidrosanitária em uso. 7. CONCLUSÃO: A obra está em boas condições de uso e ocupação. NATUREZA E 
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS A SEREM RECEBIDAS EM DEPÓSITO: 1. SOJA Transgênico à Granel. 2. MILHO Trangênico à Granel. OPERAÇÕES E OS SERVIÇOS A QUE SE 
PROPÕE: 1. ARMAZENAGEM. 1.1 Cereais, grãos e mercadorias ensacadas. 1.2 Produtos a granel. 1.3 Sobre taxa. 2. CARGA E DESCARGA. 2.1 Carga e descarga c/ emblocamento 
(ensacados). 2.2 Taxa de expedição. 3. LIGA MANUAL COMPLETA. 3.1 Do emblocamento ao embloc. A 10 ou vice versa. 4. MOVIMENTAÇÃO DE ESTRADO. 4.1 Carga e descarga do estrado. 
5. MOVIMENTA DE SACARIA VAZIA. 5.1 Carga e descarga de fardo e sacaria vazia. 5.2 Carga e descarga de malas c/até 50 scs vazios. 5.3 Remoção de fardos de bloco a bloco. 5.4 Remoção do 
caminhão ao bloco e vice-versa. 6. MOVIMENTAÇÃO DE ADUBO. 6.1 Carga e descarga c/emblocamento. 6.2 Remoção bloco a bloco. 7. MOVIMENTAÇÃO A GRANEL. 7.1 Descarga direta na 
moega gan. (oper. Simples). 7.2 Descarga moeda comum c/arrasto (op. Completa). 7.3 Descarga fora da moega. 7.4 Saída de silos metálicos. 7.5 Taxa de expedição. 8 REMOÇÕES. 9. 
ENSAQUE/REENSAQUE E COSTURA. 9.1 Operação simples. 10 SECAGEM. 10.1 Oper. Completa  descarga moeda até emblocamento. 11 PESAGEM. 11.1 Balança móvel. 11.2 Balança 
rodoviária. 12. MOVIMENTAÇÃO DE LONAS/LENÇOL P/FORMAÇÃO DE CÂMARA DE EXPURGO. 12.1 Instal. Lençol p/formação câmara de ensacado. 12.2 Retirada e guarda do 
lençol/ensacados. 12.3 Inst. Lençol p/form. Câmara p/expurgo a granel. 12.4 Retirada e guarda do conjunto de lençóis. 13 ADMINISTRAÇÃO. 13.1 Taxa de administração. Por ser a expressão da 
verdade firmamos a presente declaração. Tabaporã-MT, 06 de novembro de 2020. RENATO DAVID PRANTE, CPF/MF nº 378.402.310-04 – ADMINISTRADOR. NERI JOSÉ CHIARELLO, 
CPF/MF nº 407.642.570-72 - FIEL DEPOSITÁRIO.

TABELA DE TARIFAS
Vigência a partir de 06 de novembro de 2020.

OBSERVAÇÕES: 1) Aos valores dos serviços será acrescido do ISS (Imposto Sobre Serviço), de acordo com a legislação municipal aplicável; 2) Na utilização de armazéns alugados de terceiros, 
haverá acréscimo de 50% sobre os valores do item 1; 3) Na prestação de serviços em que for utilizado equipamento movido por grupo gerador, terá acréscimo de 10%; 4) Na prestação de 
serviços será cobrado um acréscimo de 50% no horário de 17h00min às 22h00min, em dias úteis; 100% das 11h00min às 22h00min, nos sábados; e de 100% das 22h00min às 07h00min, em 
dias úteis, domingos e feriados. Tabaporã-MT, 06 de novembro 2020. RENATO DAVID PRANTE, CPF/MF Nº 378.402.310-04 – ADMINISTRADOR. NERI JOSÉ CHIARELLO, CPF/MF Nº 
407.642.570-72 – ADMINISTRADOR.

REGULAMENTO INTERNO
CONDIÇÕES GERAIS: 1. Os serviços extraordinários e os executados nas câmaras de expurgo serão cobrados com acréscimo nas taxas normais, nos percentuais que foram exigidos pelo 
fornecedor de mão de obra, na ocasião da realização dos referidos serviços, assim como: a) Os serviços executados aos domingos e feriados, fora do horário normal, terão, além do acréscimo 
previsto para esses dias, o extraordinário constante do item para os dias úteis; b) Os serviços de noitada, nos dias úteis, que se prolongarem além das 24 (vinte e quatro) horas, caindo esse 
prolongamento num domingo ou feriado, farão jus à taxa relativa a esses dias a partir de zero hora. 2. O horário de serviços nos armazéns, é da 07:30 hs. (sete horas e trinta minutos) às 11:30 hs. 
(onze horas e trinta minutos) da manhã e das 13:30 hs. (treze horas e trinta minutos) Às 17:30 hs. (dezessete horas e trinta minutos) da tarde. Aos sábados, apenas das 07:30 hs. (sete horas e 
trinta minutos) às 11:30 hs. (onze horas e trinta minutos) da manhã. Os serviços que forem executados fora desse horário incidirão nas taxas extraordinárias. 3. Os serviços eventuais e não 
constantes desta Tarifa, serão cobrados ao preço do dia, acrescido dos respectivos encargos e taxa de administração, conforme Tabela. 4. O Armazém Geral não se obriga a antecipar o 
numerário para pagamento de frete, impostos municipais, estaduais ou federais a que estejam sujeitos, eventualmente, os produtos recebidos para depósito. 5. As taxas de armazenagem, 
adicional Ad-Valorem e seguro contra fogo, serão cobrados simultaneamente e nem plena correspondência de prazos de depósitos. 6. A taxa constante da Tabela de Tarifas será cobrada 
antecipadamente, e a taxa de armazenagem será cobrada mensalmente ou por ocasião da retirada do produto. 7. A execução de serviços, quando feitos por conta e em nome do próprio 
depositante, não derroga o seu direito ao prazo integral do depósito antecipadamente estabelecidos. Entretanto, o prazo de depósito considerar-se-á automaticamente vencido para produto que 
entrar em serviço, se este não for ordenado em nome e por conta do próprio depositante. 8. As “Ordens de Entrega” emitidas pelo Armazém Geral não são negociáveis. 9. Os produtos objeto de 
“Ordens de Entrega” que não forem retiradas dentro de 48 (quarenta e oito) horas da data da emissão da respectiva ordem, serão transferidos para nome do beneficiário da ordem emitida pelo 
depositante, incidindo na taxa da Tabela de Tarifas. 10. Os pedidos de emissão de Conhecimento de Depósito e Warrant, ou de suas prorrogações, só serão atendidos pra os produtos que 
encontrarem em perfeitas condições de armazenamento. 11. Os serviços de desconto de fatura serão executados facultativamente pelo Armazém Geral. 12. Haverá, também, incidência sobre 
débito de armazenagem, adicional Ad-Valorem, seguro contra fogo e serviços diversos, efetuados para depositantes da praça, cuja liquidação não for efetivada até o dia 10 (dez) do mês seguinte 
ao da emissão das respectivas notas de taxas. 13. O seguro contra fogo sobre sacaria nova ou usada recebidas para depósito, será cobrada à entrada e quando se tratar de sacaria à disposição 
em razão de serviços de máquina. O seguro será devido após 60 (sessenta) dias do término do respectivo serviço. 14. O expurgo dos produtos infestados por carunchos, lavras, etc., será 
obrigatório assim que o Armazém Geral entender necessário à preservação dos demais cereais em depósito. O depositante que não aceitar o expurgo, deverá promover a retirada do produto 
dentro de 3 (três) dias da data do aviso em que o Armazém Geral comunicar a execução do serviço. Não o fazendo, o serviço será executado. Quando os serviços forem executados fora do 
armazém depositário, incidirão todas as taxas eventuais, assim como, quando executados em câmaras de expurgo, incidirão as respectivas taxas extraordinárias. 15. Executados os serviços 
determinados pela Tarifas, dentro da Tabela sob a qual o produto foi recebido em depósito, o Armazém Geral dá por cumpridos os compromissos assumidos, com exceção apenas da entrega do 
produto, que, a partir desse instante, fica à disposição do depositante para ser retirado. Se o depositante não efetuar a retirada, por preferir manter a mercadoria em depósito, todos os novos 
serviços a que o produto for submetido, por exigência do armazenamento prolongado e por solicitação do próprio depositante, correrão por conta do dono da mercadoria, do comprador da fatura 
ou do beneficiário da ordem de retirada. 16. O Armazém Geral permite que o depositante ou seu representante legal assista aos trabalhos relativos a seus produtos. 17. Todos os serviços internos 
dos armazéns, bem como, os de cargas e descarga de caminhões, serão feitos exclusivamente pelo pessoal do Armazém Geral. 18. O ensaque dos produtos, quando ocorrer, será sempre feito 
em sacaria nova ou usada, mas em boas condições de acondicionamento. 19. O Armazém Geral fornecerá, se requisitado, um certificado de peso no ato do ensaque, sem despesas, quando em 
sacaria nova. 20. As verificações de peso e do estado de sacaria, executados durante a vigência da fatura, serão feitas por conta e ordem do comprador. Correm, entretanto, por conta do 
vendedor, as despesas referentes a serviços executados para colocar o lote em condições de retirada. No caso do lote posto em condições de retirada continuar em depósito, a despesa de 
reempilhamento correrá por conta do comprador. 21. O Armazém Geral não se responsabiliza pela alteração da classificação por tipo de produto em depósito, em consequência do calor ou da 
umidade do ar. 22. Os produtos faturados pelo  Armazém Geral serão automaticamente transferidos para o nome do comprador, no dia do respectivo vencimento e consequente liquidação. 23. A 
venda ou transferência parcial do lote depositado obriga a parcela vendida ou transferida à remoção para outro local, a fim de permitir sua perfeita identificação, correndo as despesas por conta 
do novo depositante. 24. O direito à armazenagem, adicional Ad-Valorem e seguro contra fogo, cessa com a transferência da mercadoria para um novo depositante. 25. O fornecimento de sacaria 
nova pelo depositante deve verificar-se antes de iniciado o serviço solicitado. Sendo a sacaria fornecida pelo  Armazém Geral, haverá a incidência da taxa constante das Tabelas. 26. O Armazém 
Geral terá direito de retenção sobre as mercadorias depositadas, para garantia do pagamento das armazenagens, adicionais, seguros e despesas com sua conservação e com as operações, 
benefícios e serviços a ela prestados, a pedido do depositante, inclusive por conta de créditos consequentes a armazenagem de mercadorias anteriormente retiradas, no todo ou em parte, ou de 
despesas e serviços concernentes as mesmas. 27. A entrega de mercadorias ou transmissão de sua propriedade de um depositante para outro, só será efetivada pelo Armazém Geral após a 
liquidação da despesas que as onerem. 28. Sempre que houver aumento salarial, por força de acordo ou determinação governamental, será cobrada uma taxa adicional na proporção que esse 
aumento influir nos preços da presente Tarifa, sem prejuízo das Tabelas. 29. Ainda mesmo quando acompanhadas de certificados de peso das estradas de ferro, ou do ticket das balanças 
automáticas, prevalecerá, para todos os efeitos, o peso verificado pelo Armazém Geral, ficando facultado aos Senhora Depositantes ou as representantes legais, assistirem a referida pesagem 
(art. 6° do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903). 30. O Armazém Geral não responde aos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das mercadorias e 
de força maior, salvo disposição do artigo 37, parágrafo único, do Decreto n° 1.102/03, que diz “Ao contrário, podem os armazéns gerais se obrigar, por convenção com os depositantes e 
mediante a taxa combinada, a indenizar os prejuízos acontecidos a mercadorias, por avarias, vícios intrínsecos, falta de acondicionamento e mesmo pelos casos de força maior. Tabaporã-MT, 06 
de novembro de 2020. RENATO DAVID PRANTE, CPF/MF nº 378.402.310-04 – ADMINISTRADOR. NERI JOSÉ CHIARELLO, CPF/MF nº 407.642.570-72 - FIEL DEPOSITÁRIO.

 
ITEM DESCRIÇÃO 

1. ARMAZENAGEM 
1.1 Cereais, grãos e mercadorias ensacadas 
1.2 Produtos a granel 
1.3 Sobre taxa 
2. CARGA E DESCARGA 
2.1 Carga e descarga c/ emblocamento (ensacados) 
2.2 Taxa de expedição 
3. LIGA MANUAL COMPLETA 
3.1 Do emblocamento ao embloc. A 10 ou vice versa 
4. MOVIMENTAÇÃO DE ESTRADO 
4.1 Carga e descarga do estrado 
5. MOVIMENTA DE SACARIA VAZIA 
5.1 Carga e descarga de fardo e sacaria vazia 
5.2 Carga e descarga de malas c/até 50 scs vazios 
5.3 Remoção de fardos de bloco a bloco 
5.4 Remoção do caminhão ao bloco e vice-versa 
6. MOVIMENTAÇÃO DE ADUBO 
6.1 Carga e descarga c/emblocamento 
6.2 Remoção bloco a bloco 
7. MOVIMENTAÇÃO A GRANEL 
7.1 Descarga direta na moega gan. (oper. Simples) 
7.2 Descarga moeda comum c/arrasto (op. Completa) 
7.3 Descarga fora da moega 
7.4 Saída de silos metálicos 
7.5 Taxa de expedição 
8 REMOÇÕES 
9. ENSAQUE/REENSAQUE E COSTURA 
9.1 Operação simples 
10 SECAGEM 

10.1 Oper. Completa  descarga moeda até emblocamento 
11 PESAGEM 

11.1 Balança móvel 
11.2 Balança rodoviária 
12 MOVIMENTAÇÃO DE LONAS/LENÇOL P/FORMAÇÃO DE CÂMARA DE EXPURGO 

12.1 Instal. Lençol p/formação câmara de ensacado 
12.2 Retirada e guarda do lençol/ensacados 
12.3 Inst. Lençol p/form. Câmara p/exupurgo a granel 
12.4 Retirada e guarda do conjunto de lençóis 
13 ADMINISTRAÇÃO 

13.1 Taxa de administração 

UNIDADE VALOR R$ 
  

R$/ton/mês  
R$/ton/mês 2,63 

R$/Sacas/Mês 0,06 
  

R$/ton 6,81 
R$/ton 2,75 

  
R$/volume 1,28 

  
R$/und. 0,54 

  
R$/ton 6,81 

R$/unid. 0,18 
R$/ton 5,04 

R$/unid. 0,17 
  

R$/ton 5,79 
R$/ton 5,79 

  
R$/ton 2,63 
R$/ton 2,63 
R$/ton 1,91 
R$/ton 1,74 
R$/ton 2,75 

  
  

R$/vol. 0,29 
  

R$/ton 1,47 
  

R$/vol 0,08 
R$/unid. 7,50 

  
R$ p/lona 21,40 
R$ p/lona 21,40 

R$ p/módulo 16,50 
R$ p/módulo 16,50 

  
10,00%  

PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2020

Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de serviços para transporte de maquinários para 

manutenção das estradas vicinais no interior do município, Tipo: Menor 

preço por item - Data de Abertura: 26 de novembro de 2020. HORÁRIO: 

09h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 

Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 

telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 12 de novembro de 2020.

REQUERIMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT com CNPJ 
37.465.309/0001-67 torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Cotriguaçu/MT, a DISPENSA DE Licença Ambiental para 
atividades principais de Recuperação de Pavimentação com aplicação de Mi-
crorrevestimento, em Diversas Ruas do Perímetro urbano do Município de 
Cotriguaçu-MT.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL
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Allan e E. Ribeiro serão os meias,
com Jesus, Pombo e Firmino à frente
DA REPORTAGEM

Técnico da Seleção 
Brasileira, Tite comandou 
seu primeiro treino com o 
grupo todo à disposição - 
com exceção de Neymar, 
em tratamento para recu-
peração de lesão no adutor 
- na Granja Comary. Ele es-
calou Allan e Everton Ribei-
ro no meio e Gabriel Jesus 
e Richarlison no ataque. A 
seleção enfrenta a Vene-
zuela, nesta sexta-feira (13), 
às 20h30, em São Paulo, no 
Estádio do Morumbi.

Com cinco cortes da 
lista original, o treinador 
escalou a seguinte equipe 
na penúltima atividade em 
Teresópolis: Alisson; Danilo, 
Marquinhos, Thiago Silva e 
Renan Lodi; Allan, Douglas 
Luiz e Everton Ribeiro; Ga-
briel Jesus, Richarlison e Ro-
berto Firmino.

A formação do meio-
-campo teve Allan centra-
lizado, Douglas Luiz pela 
esquerda e Everton Ribeiro, 
na direita. Na frente, Gabriel 
Jesus substitui Richarlison, 
que atuou desta maneira 
contra o Peru, no lado direi-
to de ataque.

Um detalhe para o po-
sicionamento do Pombo. 
Ele ficou mais centralizado 
do que Firmino. Foi possí-
vel ver em alguns minutos 

de atividade o atacante do 
Liverpool mais solto para 
receber a bola recuado no 
meio de campo ou tabelan-
do com Renan Lodi.

O time reserva treinou 
com: Ederson; Gabriel Me-
nino, Diego Carlos, Felipe e 
Alex Telles; Bruno Guima-
rães, Arthur e Lucas Paque-
tá; Vini Jr, Everton Cebolinha 
e Pedro. No fim das ativida-
des, sem imagens da CBF 
TV (que exibe partes do trei-
no em período de pande-
mia), Tite praticou, como de 
hábito, jogadas ensaiadas. 
Com duas vitórias em duas 
partidas e 100% de aprovei-
tamento, o Brasil lidera as 
Eliminatórias Sul-america-
nas para a Copa do Mundo 
do Catar em 2022 com seis 
pontos, empatado com a 
Argentina. A Venezuela, por 
sua vez, está em 9º lugar, 
sem pontos, à frente apenas 
da Bolívia, que tem saldo de 
gols pior (-4 contra -6).

Na próxima terça (17) 
a Seleção terá sua primei-
ra pedreira de verdade na 
competição. Vai até Monte-
vidéu encarar o Uruguai, no 
Estádio Centenário. A parti-
da encerra a temperada da 
equipe neste ano, voltando 
apenas a disputar partidas 
da Eliminatória em março 
de 2021 diante da Colômbia, 
também fora de casa.

DA REPORTAGEM

O árbitro paraguaio 
Juan Benítez vai apitar Brasil 
x Venezuela. Juiz Fifa desde 
o ano passado, ele passou 
por situação inusitada justa-
mente em 2019. Foi suspenso 
por oito jogos. No confron-
to entre Sportivo Luqueño 
e Nacional, pela 15ª rodada 
do Apertura do Paraguai, ele 
expulsou o jogador Marcos 
Riveros, aos 35 minutos do 
primeiro tempo - a partida 
estava 1 a 0 e terminou 1 a 1. 
Dez minutos antes, aplicou 
cartão amarelo.

Depois do jogo, em 
casa, ele assistiu aos lances 
da partida e considerou sua 
decisão injusta. Ato contínuo 
enviou informe à Associação 
de Futebol do Paraguai para 
anular a decisão. Pois ava-
liava que cometeu um erro. 
Resultado: levou gancho de 
oito partidas.É realmente 
nítido no lance que Riveros 
não atinge o rosto do adver-
sário. Mas a cena - o jogador 

do Luqueño, que empataria 
a partida com um a mais por 
mais de 50 minutos - o enga-
nou. Não foi o bastante para 
o aliviarem internamente. O 
tribunal disciplinar da APF 
considerou que houve erro 
administrativo do árbitro pa-
raguaio.Apesar do episódio, o 
prestígio de Benítez é gran-
de. Ele apitou 78 jogos des-
de 2016, entre campeonatos 
paraguaios, Libertadores e 
Sul-Americana - distribuindo 
392 cartões amarelos e 16 car-
tões vermelhos.

Nas primeiras rodadas, 
o VAR - o verdadeiro - atuou 
bastante nos jogos do Brasil. 
Contra o Peru, o auxílio da 
ferramenta foi fundamental 
em dois pênaltis a favor do 
Brasil e na expulsão do joga-
dor peruano. 

A atuação do chileno 
Julio Bascuñán virou tema de 
desabafo até do presidente 
peruano Martín Vizcarra. Ali-
ás, nesta semana, ele foi des-
tituído do cargo depois de 
processo de impeachment.

Foto: Lucas Figueiredo

Tite durante treino na Granja Comary

Benítez dá o cartão amarelo para Riveros

SELEÇÃO BRASILEIRA. Brasil encara a Venezuela hoje à noite, pela 3ª rodada das Eliminatórias

APITA HOJE

Árbitro paraguaio usou “VAR
caseiro” e foi suspenso

Foto: reprodução

DA REPORTAGEM

O técnico da seleção 
peruana, o argentino Ricar-
do Gareca, disse nesta quinta 
(12) que seu time está focado 
em vencer o Chile hoje, em 
Santiago, em um duelo de 
alta tensão das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo do Catar-2022. “É 
sempre um bom momento 
(para vencer em Santiago). Só 
pensamos em vencer”, disse 
Gareca em videoconferên-
cia para a imprensa algumas 
horas antes de viajar para o 
Chile, onde a seleção peruana 
nunca venceu nas Eliminató-
rias. “Sabemos que vamos en-
frentar uma equipe muito di-
fícil, que vem mostrando isso 
há anos, mas a nossa intenção 
é sempre a de vencer”, acres-
centou o treinador.Em Santia-
go, o atacante ítalo-peruano 
Gianluca Lapadula (que joga 
no Benevento da Serie A ita-
liana) vestirá pela primeira vez 
a camisa branca e vermelha, 
e será uma das opções para 

Garega só pensa na vitória no “Clássico do Pacífico”

substituir o artilheiro Paolo 
Guerrero (do Inter). “Estamos 
analisando o que é melhor 
para o jogo. Estamos vendo, 
estamos analisando a equipe. 
Vamos chegar bem à parti-
da”, disse Gareca, sem an-
tecipar a escalação. O duelo 
contra o Chile pela 3ª rodada 
das Eliminatórias é uma nova 
edição do efervescente ‘Clás-
sico do Pacífico’, e deve trazer 
lembranças da semifinal da 
Copa América-2019 que os 
peruanos venceram por 3 a 
0 em Porto Alegre. “A seleção 
precisa vencer para ter uma 
chance e sabemos bem dis-
so. Mas temos um grupo ar-
mado. O torneio está apenas 
começando mas os primeiros 
jogos nas Eliminatórias são 
fundamentais”, disse Gareca.
Peru e Chile somam apenas 
um ponto cada, dos seis dis-
putados no início do torneio 
que classifica para a Copa do 
Catar-2022. A seleção perua-
na encara na próxima terça a 
poderosa Argentina de Messi 
em Lima, pela 4ª rodada.

ELIMINATÓRIAS

Peru só pensa em 
vencer o Chile,
garante Gareca

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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 – SRP 53/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 117/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 57/2020 - SRP 53/2020, REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT. Conforme anexo I do edital em con-
formidade com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 08:00 às 08:30 horas (ho-
rário de Brasília-DF) do dia 26 de novembro de 2020, com abertura da sessão 
oficial do pregão presencial às 08:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
informações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 13 de novembro de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 161/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020
Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 01/12/2020, às 
08H00, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 
E OBRAS DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações 
do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço 
desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min 
e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 12 de novembro de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal
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Sinop inaugura 1ª fábrica de 
água alcalina de Mato Grosso
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Puríssima Água Mi-
neral inaugurou nesta quin-
ta-feira (12), em Sinop, sua 
segunda fábrica em Mato 
Grosso. Moderna, a unidade 
envasará somente garrafões 
de 20 litros e irá abastecer 
toda a região Norte do esta-
do, a partir de Nova Mutum, 
utilizando uma fonte de 
água local.

A nova fonte de água 
da Puríssima, denominada 
Fonte Parecis, tem um gran-
de diferencial, sendo a pri-
meira água mineral de Mato 
Grosso com propriedades al-
calinas naturais, que podem 
trazer benefícios ao organis-
mo.

A nova fonte de água da 
Puríssima, denominada Fon-
te Parecis, tem um grande 
diferencial, sendo a primeira 
água mineral de Mato Gros-
so com propriedades alcali-
nas naturais, que podem tra-
zer benefícios ao organismo. 
Além disso a água possui um 
mineral raro entre as águas 
minerais que é o Vanádio.

A descoberta da fonte é 
fruto de um incessante tra-
balho e anos de pesquisas 
hidrogeológicas por parte 
da empresa. A nova fonte 

passou por uma série de 
aprovações de órgãos regu-
lamentadores de mineração, 
meio-ambiente e saúde, es-
taduais e federais.

A Fonte Parecis foi obti-
da através da perfuração de 
um poço profundo com mais 
de 200 metros. De acordo 
com as pesquisas feitas pela 
Puríssima, as condições ge-
ológicas do local são únicas 
e influenciam diretamente 
na composição da água que 
apresenta, além de um alto 
grau de pureza, uma com-
posição equilibrada de sais 
minerais, conferindo uma le-
veza ao produto, com baixís-
simo teor de sódio e nitrato, 
pH alcalino, e a presença de 
flúor e vanádio que são im-
portantes micronutrientes 
para a boa funcionalidade 
do organismo humano.

A Puríssima está sem-
pre atenta aos movimentos 
mundiais que buscam op-
ções mais saudáveis e fun-
cionais em todos os aspectos 
da alimentação. “A empresa 
mantém um corpo técnico 
e de especialistas contrata-
do desenvolvendo pesqui-
sas em diferentes regiões do 
estado para descobrir fontes 
de água mineral com carac-
terísticas especiais, como foi 
com a Fonte Parecis em Si-
nop, a partir daí definimos 

DA REPORTAGEM

Um homem foi preso e 
mais de meia tonelada de co-
caína foi apreendida na quarta-
-feira (11), em Rondonópolis. A 
carga foi avaliada em aproxi-
madamente R$ 10,2 milhões. A 
ação durante a “Operação Hó-
rus/Vigia” e foi desencadeada 
por agentes do Gefron, da Se-
cretaria Estadual de Segurança 
Pública (Sesp), Força Integrada 
de Combate ao Crime Organi-
zado (Ficco) de Uberaba/MG, 
Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin) e Polícia Federal. Con-
forme boletim de ocorrência, os 
policiais encontraram, com a 
ajuda se um cão farejador, 513 
kg de substância análoga à co-
caína escondidos no meio de 
uma carga de caroço de algo-
dão que estava sendo transpor-
tada por um caminhão. A carga 
de caroço de algodão teria sido 
carregada em Campo Novo do 
Parecis e teria como destino o 
estado de São Paulo. Diante dos 
fatos, foi dada a voz de prisão 
ao suspeito por tráfico ilícito de 
drogas, sendo que os materiais, 
o veículo e o suspeito foram 
encaminhados para a sede da 
Polícia Federal de Rondonópo-
lis, para as providências que o 
caso requer. Foram apreendi-
dos 506 tabletes de substância 
análoga à pasta base de cocaí-
na, totalizando 513 kg avaliados 
em aproximadamente R$ 10,2 
milhões.

DA REPORTAGEM

Uma carga de 637 kg de 
maconha foi apreendida na 
quarta (11) pela Polícia Fede-
ral em Itiquira. Segundo a PF, 
o cão farejador da instituição 
apontou a presença da droga 
escondida no teto de um ca-
minhão frigorífico abordado 
pelos policiais. O motorista 
acabou preso por tráfico de 
drogas.

De acordo com o dele-

DA REPORTAGEM

O Assaí Atacadista, rede 
de atacado de autosserviço, 
inaugurou nesta quinta (12) 
uma nova loja em Sinop, re-
sultado de um investimento 
de R$ 68 milhões. A primeira 
unidade da bandeira no Nor-
tão é também a 177ª da rede 
no Brasil e a quarta no estado. 
Além da capital, o Assaí está 
presente em Várzea Grande e 
Rondonópolis.

“Sinop é a Capital do Nor-
tão. Atende mais de 30 muni-
cípios circunvizinhos. Sem dú-
vida, é um marco para a nossa 
operação chegar a essa região 
tão importante do estado, que 
viveu um boom de abertura de 
empresas nos últimos anos. A 
nossa chegada fortalece o rá-
pido desenvolvimento do setor 
de comércio, que cresce para 
a atender à demanda local. 
Como já acontece nas demais 
cidades em que estamos pre-
sentes, atuaremos como par-
ceiros dos pequenos e médios 
negócios”, afirma o presidente 
do Assaí Atacadista, Belmiro 
Gomes. 

A rede gerou 650 empre-

gos, entre diretos e indiretos. 
“Como empresa, valorizamos 
a mão de obra local e a gera-
ção de emprego e renda para 
as comunidades do entorno 
de nossas lojas. Mais de 90% 
do quadro de colaboradores 
dessa unidade é composto por 
moradores de Sinop e municí-
pios vizinhos”, completa a dire-
tora regional, Kênia Mainardi.

A loja Assaí em Sinop está 
localizada na Avenida dos Jaca-
randás, nº 4030, e possui mais 
de 7 mil m² de salão de vendas. 
Em seus corredores, os clien-
tes encontrarão mais de sete 
mil produtos, entre alimentos, 
bebidas, itens de higiene pes-
soal e limpeza, produtos de 
bazar, linha automotiva, linha 
pet e eletroportáteis, além de 
embalagens e descartáveis. A 
loja conta também com ser-
viço de açougue. A unidade é 
climatizada e conta com 30 
checkouts, 471 vagas de esta-
cionamento para carros, 83 va-
gas para motos e bicicletário. 
O horário de funcionamento 
da unidade a partir de hoje (13) 
será: de segunda a sábado, das 
7h às 22h, e domingos e feria-
dos, das 8h às 18h.

Foto: José RobeRto Gonçalves

Puríssima inaugurou fábrica nesta quinta

Droga é avaliada em R$ 10,2 milhões

SINOP. A fábrica da Puríssima é a primeira em Mato Grosso naturalmente alcalina

RONDONÓPOLIS

Polícia apreende mais de
meia tonelada de cocaína

MAIS DROGA

Cão farejador encontra mais de meia
tonelada maconha em caminhão

SINOP

Assaí inaugura loja com
investimento de R$ 68 mil 
e geração 650 empregos

Foto: assessoRia

pela nova fábrica para aten-
der todo norte do estado e, 
no futuro, outras regiões”, 
explica o diretor comercial 
da empresa Filipe Nery Fran-
zner.

A fábrica da Puríssima 
em Sinop está localizada as 
margens da BR-163, distante 
20 km do centro de Sinop, 
direção a Sorriso.

PURÍSSIMA
A marca Puríssima é re-

ferência de qualidade quan-
do o assunto é água mineral. 
Empresa é genuinamente 
mato-grossense, tendo ini-
ciado suas atividades em 
1999, com a oferta de um 
produto totalmente natural, 
não havendo qualquer tra-
tamento, purificação, altera-
ção química ou aditivo em 
sua composição original.

A Puríssima foi a pri-
meira empresa de água mi-
neral do estado certificada 
pela ISO9001 e pela NSF, 
uma organização líder mun-
dial em segurança alimen-
tar. A empresa está sediada 
em Cuiabá e sua fonte de 
água está localizada no mu-
nicípio de Dom Aquino.

A empresa tem como 
missão embalar a água tal 
como se encontra na fon-
te, preservando intactas as 
características originais e 

gado André Monteiro da Sil-
va, a apreensão ocorreu às 
margens da BR-364, perto 
do ponto de pedágio em Iti-
quira. Os policiais resolveram 
abordar o veículo depois que 
o motorista tentou fazer o 
retorno na rodovia ao avistar 
a barreira da PF na pista. Ele 
apresentou nervosismo e teve 
o caminhão revistado.

Segundo o delegado, 
o cão farejador apontou que 
havia alguma substância no 

Droga estava em caminhão frigorífico

Rede atacadista inaugurou ontem nova loja em Sinop

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

garantindo total segurança 
alimentar até ao ponto de 
venda, exige um processo 
inteiramente concentrado 
na preservação da água.

Além do desafio de 
aumentar a escala de pro-
dução e desenvolver novas 

embalagens que atendam 
aos diversos perfis de consu-
midores, a Puríssima Água 
Mineral busca atender os 
novos hábitos alimentares 
que demandam produtos 
com melhores índices nutri-
cionais.

Além dos garrafões de 
20 litros, a empresa possui 
vários produtos voltados 
para diferentes públicos, 
como garrafinhas de 500 ml 
e até a Puríssima Gourmet, 
ideal para celebrar momen-
tos mais especiais.

interior do veículo. Os policiais 
encontraram diversos table-

tes de maconha no fundo fal-
so do teto do caminhão.
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“Teremos um hospital muito maior
e melhor”, afirma governador
DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes afirmou que as 
obras de ampliação e mo-
dernização do Hospital Re-
gional de Sorriso devem ser 
concluídas até o final do pri-
meiro semestre de 2021. As 
obras iniciaram em feverei-
ro deste ano, mas o hospital 
continua aberto atendendo 
a população. O investimen-
to total da obra é de R$ 8,4 
milhões.

“A pandemia acabou 
dificultando o resultado de 
todas as obras, de maneira 
geral, mas ainda com essa 
dificuldade vi as obras em 
ritmo razoável. Fazer uma 
obra com o hospital funcio-
nando não é simples, é igual 
fazer uma obra em uma 
casa, e morando dentro 
dela. Se Deus quiser, ainda 
em 2021, teremos um hos-
pital muito melhor e muito 
maior em Sorriso”, declarou 
o governador, em entrevista 
à rádio Sorriso FM.

Mauro Mendes lem-
brou que, ainda na campa-
nha eleitoral de 2018, visitou 
o hospital e os funcionários 
pediram que, caso eleito, re-
formasse a cozinha da uni-
dade. “Era uma piada ter a 
obra de ampliação de uma 
cozinha começada em 2008 
e nunca terminada. Uma 
cozinha é muito pouco. Es-
tamos fazendo uma grande 
ampliação e modernização 
do hospital. As pessoas vão 
se surpreender com a qua-
lidade da obra e com aquilo 
que estamos planejando na 
Saúde em Sorriso”, relatou.

De acordo com o go-
vernador, a obra deverá ser 

concluída já no primeiro 
semestre de 2021. “Além da 
etapa da ampliação, tere-
mos também toda a mo-
dernização do hospital, que 
demora um pouco mais de 
tempo porque o hospital 
não vai parar um dia sequer 
de atender a população que 
precisa”.

Também foi lembrado 
por Mauro Mendes que as 
obras de reforma e amplia-
ção estão ocorrendo nas 
outras unidades regionais 
geridas pelo Estado.

“Estamos fazendo o 
mesmo em Rondonópolis, 
em Sinop, em Cáceres, onde 
já iniciamos esse processo. 
Em 2021, vamos iniciar em 
Colíder, Alta Floresta. Em 
Cuiabá, tínhamos um hos-
pital que as obras estavam 
paradas há quase 35 anos, 
que é o Hospital Central. 
Uma vergonha. 

Refizemos o projeto, 
ampliamos e será entre-
gue com 32 mil m², e será 
o maior hospital de alta 
complexidade do Estado de 
Mato Grosso. São exemplos 
das nossas ações para fazer 
a Saúde funcionar e ter uma 
estrutura adequada, decen-
te para atender bem a nos-
sa população”, completou.

OBRAS
A reforma que está 

sendo realizada pelo Go-
verno do Estado trará um 
acréscimo de mais de 2,6 
mil metros quadrados ao 
prédio, incluindo recupera-
ção da fachada, recepções, 
salas de espera, cozinha, 
refeitório, consultórios, en-
fermarias, centro cirúrgico, 
Unidades de Terapia Inten-

Reforma do Hospital Regional de Sorriso 

HR SORRISO. Mendes afirmou que obras de ampliação e modernização devem ficar prontas no 1º semestre de 2021
Foto: tchélo Figueiredo

siva (UTIs) e salas de urgên-
cia e emergência.

Além disso, os traba-
lhos de readequação pre-
dial preveem substituição 

da cobertura, com a troca 
de todo o telhado, piso, pin-
tura das paredes, instala-
ções elétricas e a inclusão 
do Programa de Combate 

ao Incêndio e Pânico.
Com esse investimen-

to, o Hospital Regional de 
Sorriso passará a contar 
com mais 38 leitos de pron-

to atendimento; duas salas 
de parto e 12 leitos para ma-
ternidade; mais uma sala de 
centro cirúrgico e sala de re-
cuperação anestésica.


