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DivulgAção

R$ 3,3 BI
Economia vai permitir governo
investimento em novas obras

O Governo de Mato Grosso estima que R$ 3,341 bilhões pode-
rão ser destinados a novas obras de infraestrutura na malha rodoviá-
ria estadual a partir da economia a ser obtida, ao longo dos próximos 
30 anos, com a concessão de 512 km de rodovias no estado. Página - 8

DivulgAção

Sabe aquele frango caipira, preparado com todo carinho? Então, em Sorriso o 
cuidado com esse frango inicia bem antes do momento de temperar, marinar, 
cozinhar e saborear. A preocupação já se faz presente na criação, objetivando 
ofertar ao mercado consumidor um produto final com qualidade.      Página -4

SORRISO

Produtores inovam na criação
de aves com ração de mandioca

Chacina
deixa 4
mortos em
Aripuanã
Quatro corpos foram 
encontrados na segunda-
-feira, em uma região de 
mata próxima a Aripuanã. 
A chacina foi descober-
ta após o relato de uma 
sobrevivente, que está 
grávida e foi poupada pe-
los criminosos. As vítimas 
foram mortas a tiros, mas 
uma delas teve seu corpo 
carbonizado.           Página  -7

CONVENIENTE

Caso tivessem sido reeleitos, esses vereadores em fim de mandato, teriam pro-
posto o fim do recebimento dos recursos, ou isso só aconteceu porque de todo 
modo não terão mais a partir de 2021?                  Página  3
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O FIM SÓ AGORA?
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BEBÊ PRECISA
DE AJUDA
PARA FAZER
UMA CIRURGIA

175 MIL
HECTARES DE
SOJA FORAM
PLANTADOS

VEREADOR É 
SUSPEITO DE
FRAUDE EM 
LICITAÇÃO

FICOU 4 
DIAS EM
BOATE SEM
PAGAR CONTA
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CAMPO NOVO ÁGUA BOA PRIMAVERA DO LESTE SORRISO



    

Um prolongado impasse entre os entes da Fe-
deração vai chegando ao fim —espera-se, ao me-
nos— com a aprovação pelo Senado do projeto que 
disciplina pagamentos da União aos estados e mu-
nicípios como compensação por alegadas perdas 
com a Lei Kandir, de 1996. O desfecho não é alenta-
dor para a gestão das finanças públicas.

A lei que criou a controvérsia isentou de ICMS 
—um tributo estadual repartido com as prefeitu-
ras— as exportações de bens primários e semima-
nufaturados, a partir da lógica correta de que não 
cabe tributar vendas ao exterior.

A União se comprometeu a compensar as per-
das de receita até 2002, mas os montantes sempre 
foram objeto de disputa política e de sucessivas in-
certezas legais. Após anos de idas, vindas e paga-
mentos obtidos à base de pressão no Congresso, 
chegou-se nos governos estaduais à tese de que a 
União ainda teria a pagar astronômicos R$ 549 bi-
lhões, referentes a perdas entre 1996 e 2016. A conta 
era estapafúrdia, como se demonstrou em estudos 
técnicos apresentados ao Congresso. Entretanto os 
governadores não saíram de mãos abanando da 
ofensiva.

O texto agora aprovado pelo Senado, que deve 
passar com facilidade pela Câmara dos Deputados, 
confirma um acordo entre União e homologado 
pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo entendimen-
to, o governo federal desembolsará ao menos R$ 58 
bilhões até 2037.

Há possibilidade de transferências adicionais 
de R$ 3,6 bilhões, caso seja aprovada a proposta de 
emenda constitucional que busca mudar o pacto 
federativo. Outros R$ 4 bilhões dependem de lei-
lões de petróleo do pré-sal.

Prevalece, mais uma vez, o tratamento pater-
nalista aos governos regionais, que assim ganham 
incentivos à gestão permissiva de seus Orçamen-
tos. A rotina extrativista do Congresso não parece 
compreender que a União também está sujeita a 
limitações.

Na pandemia, por exemplo, os parlamentares 
aprovaram repasses federais de R$ 60 bilhões, com 
contrapartidas pouco rigorosas. Os cofres federais 
ficam especialmente vulneráveis quando a coorde-
nação política do Executivo é frágil, como se dá sob 
Jair Bolsonaro.

O caso da Lei Kandir tampouco é bom prenún-
cio para as discussões da reforma tributária, que 
envolverão, em dimensões bem maiores, perdas e 
ganhos dos entes federativos. O risco de impasses 
longos e custosos se mostra elevado.

Editorial

Contas do passado

JÁ TEVE
COVID
O secretário-chefe da Casa Civil, Mau-

ro Carvalho, confirmou, na última semana, 
que foi infectado pelo coronavírus há alguns 
meses. Ele fez o exame de sorologia, que deu 
reagente. O resultado veio após um check-
-up de rotina. Carvalho afirmou não ter tido 
sintomas. Ele se junta ao governador Mauro 
Mendes (DEM) e a outros membros do Palá-
cio Paiaguás que testaram positivo para o 
novo coronavírus e tiveram a Covid-19.

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!

CONFRONTO
DIRETO
Os candidatos a prefeito de Cuiabá Abílio 

Junior e Emanuel Pinheiro irão se enfren-
tar duas vezes em debates nesta reta final do 
segundo turno. Ambos os confrontos aconte-
cem na sexta (27). O primeiro ocorre no final 
da manhã, na TV Vila Real. Já o segundo, será 
na TV Centro América, afiliada da Rede Globo, 
no final da noite. O da Vila Real, pela liberda-
de para questionamentos e com o atual clima 
de troca de acusações entre ambos, pode ser 
crucial para o resultado no domingo. Já o da 
Globo é tradicionalmente engessado e pouco 
deve acrescentar à disputa.
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chegou-se nos governos estaduais à 
tese de que a União ainda teria a pagar 
astronômicos R$ 549 bilhões, referen-
tes a perdas entre 1996 e 2016
“ “

De fato, qualquer pessoa que vai comprar 
ou trocar de carro sabe a expectativa que esse 
processo envolve, afinal, ter um veículo para 
chamar de seu é garantia de liberdade, autono-
mia e facilidade de locomoção. Mas, nem tudo 
são flores. Isso porque, os gastos com um carro 
vão além das parcelas e do combustível. É pre-
ciso considerar vários outros fatores como ma-
nutenção, IPVA, estacionamento e seguro para 
a proteção de possíveis imprevistos.

Portanto, em qualquer momento, mas, 
principalmente nos períodos instáveis, é preci-
so realizar um bom planejamento prévio e colo-
car todas as contas no papel para observar se a 
nova aquisição realmente compensa os valores 
gastos.

Para te ajudar a fechar um negócio asserti-
vo e seguro, listamos abaixo alguns fatores de-
cisivos na hora de buscar por carros usados em 
Cuiabá ou seminovos. 

Impostos: Além de todo o custo direciona-
do para manter um veículo em bom estado, é 
preciso reservar uma quantia para arcar com as 
taxas impostas pelo Governo como, por exem-
plo, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores, ou IPVA, que é cobrado anual-
mente e tem preços estabelecidos de acordo 
com o modelo, ano e estado do veículo. Além 
disso, também é necessário pagar, junto com o 
IPVA, o DPVAT, o seguro obrigatório, criado para 
amparar as vítimas de acidentes de trânsito.

Licenciamento: O Licenciamento do veículo 
é a certificação de que o modelo está apto para 
transportar pessoas. Os valores variam de acor-
do com o estado e os pagamentos devem ser 
feitos diretamente ao Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran).

Seguro: Embora não seja obrigatório, não dá 
para subestimar a necessidade de um seguro. 
Os valores das taxas variam de acordo com o 
modelo, ano e perfil do motorista. Para garantir 
as melhores condições, é recomendado fazer 
simulações com várias seguradoras diferentes, 
até encontrar a ideal para você.

Combustível: Sem dúvidas, esse é um dos 
maiores gastos de um carro. Portanto, antes de 
escolher o seu veículo, verifique se o motor é 
econômico e procure priorizar os modelos flex.

Revisão e manutenção: As revisões periódi-

cas são fundamentais para garantir total segu-
rança aos condutores. Além disso, o ideal é que 
elas sejam realizadas na própria concessionária 
onde o veículo foi adquirido, para utilizar o segu-
ro oferecido pela montadora. Por mais que isso 
traga mais gastos com o carro, é também uma 
ótima maneira de amenizar a depreciação do 
veículo.

Já a manutenção envolve alguns itens que 
devem ser revisados ou trocados frequentemen-
te como é o caso dos filtros de óleo, ar e combus-
tível. Alinhamento e balanceamento também 
devem ser realizados de maneira regular.

Garagem ou estacionamento: Outro fator 
que deve ser levado em conta no momento de 
comprar um carro é se o local onde você mora 
disponibiliza uma garagem. Se a resposta for 
negativa, provavelmente, você terá que recorrer 
aos estacionamentos para manter o seu veícu-
lo seguro e protegido. Contudo, é importante 
colocar no papel os gastos com estacionamen-
tos. Afinal, shoppings, áreas centrais e diversos 
restaurantes costumam cobrar essas taxas dos 
motoristas.

Gastos inesperados: Por fim, antes de garan-
tir um veículo, é preciso pensar nos gastos ines-
perados como pequenas colisões ou ajustes de 
peças que envolvem o pagamento da franquia 
do seguro ou, até mesmo, multas de trânsitos 
e pedágios. Portanto, se você deseja realmente 
fazer um negócio sem dores de cabeça, é funda-
mental observar com calma todos os fatores ci-
tados acima para compreender o quanto irá gas-
tar com um carro e analisar se o seu orçamento 
se adequa às necessidades do automóvel.

Dica extra: Antes de garantir o seu usado, re-
serve um tempo para pesquisar os modelos que 
se adequam ao seu estilo de vida. Depois disso, 
compare os preços em sites de revenda de car-
ros e não se esqueça de observar, com cautela, o 
estado e as condições do veículo antes de leva-lo 
para a sua garagem.

Se esse artigo foi interessante para você, 
compartilhe-o em suas redes sociais. Com certe-
za, essas informações podem ser muito impor-
tantes para pessoas que desejam comprar ou 
trocar de carro.

YURI BRUNORO É PUBLICITÁRIO

Manutenção e seguro, gastos a serem 
considerados antes de adquirir o seu 
usado

Muito “caro” para ser golpe?
lhes devem ser observados.

Comece, evidentemente, sabendo 
o valor do que você está procurando. 

Sempre que encontrar ofer-
tas com “brindes” pesquise 
o valor de mercado do item 
ofertado. Verifique, também, 
se o frete grátis não é algo 
fora da realidade. Imagine, 
por exemplo, que você este-
ja comprando uma geladeira, 
receba como brinde um mi-

croondas e ainda consiga, apenas neste 
anúncio, frete grátis para qualquer lugar 
do Brasil. Seria estranho, não?

Como os produtos não serão entre-
gues tudo se torna muito fácil, e as vezes 
a simples tentativa de sair do site faz com 
que uma nova vantagem seja oferecida, o 
que não chega a ser incomum, mas deve 
ser levado em consideração, ainda mais 
quando tudo estiver “exageradamente 
bom”.

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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Não é apenas o preço que indica se um anúncio é falso ou não. 
Você precisa verificar um conjunto de características para, por fim, 
ter certeza de que a compra é segura. Caso não tenha conhecimen-
to suficiente ou não se sinta seguro para tomar a decisão, procure 
orientação especializada. É muito melhor buscar ajuda antes e 
evitar um problema que agir sem ter certeza, ter prejuízo e esperar 
que alguém consiga fazer um “milagre” por você.

CLIC 
FINAL 

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

Um dos grandes indícios de que uma 
suposta venda é, na verdade, um golpe 
costuma ser o valor. Preços muito abai-
xo do mercado sinalizam 
quem algo pode estar 
errado, mas muita gente, 
com a ideia cega de eco-
nomizar, acaba embarcan-
do, pagando e perdendo 
dinheiro.

Sabendo que preços 
muito baixos acendem o 
sinal de alerta em consumidores mais 
cuidadosos alguns golpistas resolveram 
mudar de estratégia, eliminando esse, 
digamos, “obstáculo”. Eles passaram, 
então, a oferecer os produtos por preços 
praticamente normais, “pescando” os in-
ternautas mais cuidadosos com mimos 
menos “manjados”, como fones, capas, 
películas, baterias extras, alças (cada 
item, claro, de acordo com o produto ofe-
recido), frete grátis e muito mais.

Tá, essa estratégia não vai conseguir 
enganar tantas pessoas quanto o anúncio 
“muito barato”, mas pode fazer vítimas 
de um perfil diferente e que jamais cai-
riam no golpe manjado.

O sucesso da tática é tamanho que 
essa modalidade de abordagem está se 
tornando mais frequente. Sim, é mais 
difícil identificar a quando esse tipo de 
anúncio é ou não real, então alguns deta-

YURI BRUNORO

Waldomiro Riva, 86 anos, considerado pioneiro de Primavera do Leste, 
morreu por complicações da Covid-19. Ele estava internado em um hospital 
particular de São Paulo desde 19 de outubro. Segundo familiares, ele chegou 
a se curar, mas teve complicações em outros órgãos por causa do vírus e es-
tava há quase um mês na UTI, mas teve complicações e morreu. Ele chegou à 
região em 1979. Era empresário do ramo imobiliário e também já foi vereador. 
Já são 102 mortes por Covid-19 em Primavera do Leste.
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Vereadores não reeleitos querem fim
da verba indenizatória em Sinop
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Um dos maiores entra-
ves da atual legislatura da 
Câmara De Vereadores de 
Sinop foi a manutenção da 
lei que instituiu em 2013 a 
Verba Indenizatória (VI) aos 
parlamentares no valor de 
R$ 7,3 mil.

Muitos dos atuais vere-
adores foram contra a sus-
pensão do pagamento ale-
gando a necessidade de tal 
por conta das despesas pro-
venientes de atividades ex-
ternas. A celeuma ganhou 
forte destaque e apesar do 
apelo popular para que a VI 
fosse cancelada, ela conti-
nuou em vigor.

A Verba Indenizatória, 
que foi criada para subs-
tituir auxílios e ajudas de 
custo para “transporte, 
combustível, fotocópias (in-
clusive papel), encaderna-
ção e despesas postais” do 
vereador e seus assessores 
“na execução de suas ativi-
dades parlamentares exter-
nas, ficando dispensada a 
prestação de contas.

Além do alto valor de-
nominado para o recurso, 
uma outra crítica que se 
faz é fato da verba cair di-
retamente nas contas dos 
vereadores sem precisar 
justificar esses gastos, ten-
do como única condição a 
presença nas sessões.

A articulação pelo fim 
da VI curiosamente parte 
de um grupo de vereado-
res que não obtiveram êxi-

to em suas candidaturas à 
reeleição no dia 15 de no-
vembro. Esses vereadores 
são capitaneados pelo par-
lamentar Tony Lennon (Po-
demos), que já procurou os 
outros vereadores derrota-
dos no pleito como, Lindo-
mar Guida (Republicanos) e 
Joaninha (PL).

Dois vereadores que 
não estarão na próxima le-
gislatura, mas que optaram 
por não concorrer, Ícaro 
Severo (PSL) e Joacir Testa 
(PSDB) também assinaram 
a propositura. No saco de 
Severo, foi o único que des-
de o início do embate em 
2017 se colocou favorável à 
extinção da verba.

O tucano Adenilson 
Rocha que foi reeleito tam-
bém assinou o documento 
que deverá ser colocado em 
pauta de discussão na pró-
xima sessão da Câmara na 
segunda-feira que vem.

A justificativa do pro-
positor do projeto é atender 
uma orientação do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-
-MT) que já reconhece a in-
constitucionalidade da lei e 
a economia que passará a 
ser gerada aos cofres públi-
cos no valor de mais de R$ 
1,3 milhão anual.

A pergunta que fica 
é: Caso tivessem sido ree-
leitos, esses vereadores em 
fim de mandato, teriam 
proposto o fim do recebi-
mento dos recursos, ou isso 
só aconteceu porque de 
todo modo não terão mais 
a partir de 2021?

DA REPORTAGEM

A Unidade Regional do 
Grupo de Atuação Especial 
Contra o Crime Organiza-
do (Gaeco) de Rondonópolis 
deflagrou na segunda-feira 
(23), em Primavera do Leste, 
a operação “Afeto”. 

O trabalho conta com 
o apoio do Gaeco de Cuiabá 
e busca auxiliar investigação 
realizada pela 1ª Promotoria 
de Justiça Cível de Prima-
vera do Leste. Foram cum-
pridos mandados de busca 
e apreensão na residência e 
no gabinete de um vereador 
do município, nas empresas 
Nova Service e Top Service, 
além da estação e almoxari-
fado onde são guardados os 
veículos e maquinários das 
empresas investigadas.

DA REPORTAGEM

Hoje 25 de novembro, 
comemora-se o Dia Inter-
nacional de Combate à Vio-
lência Contra a Mulher, o 
deputado Romoaldo Júnior 
(MDB) propôs o Projeto de 
Lei nº 637/2020, que conce-
de incentivos fiscais para 
empresas que contratarem 
mulheres que passaram por 
violência doméstica e fami-
liar, diminuindo 3% do ICMS 
daquelas que tiverem pre-
enchidos entre 2% e 5% dos 
seus cargos por vítimas. As 
empresas ainda devem ficar 
isentas do pagamento de Im-
posto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA).

A proposta, idealizada 
pela advogada Deise Cristina 
Sanábria Carvalho, além de 
chamar a atenção de empre-
sários e a própria sociedade 
para esse tipo de abuso, visa 
gerar oportunidades para a 
mulher no mercado de tra-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), afirmou que 
o programa de moderniza-
ção e desburocratização da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) traz “recor-
de absoluto, talvez até nacio-
nal, em termos de licencia-
mento ambiental”.

O programa foi apre-
sentado no Palácio Paiaguás. 
Na ocasião, foi lançada a au-
tomatização das cobranças 
das taxas e de autuação, a 
Licença Por Adesão e Com-
promisso (LAC) e a Licença 
Ambiental Simplificada (LAS) 
- ambas as licenças são volta-
das a empreendimentos de 
menor porte, complexidade 
e potencial poluidor.

“Teremos um novo mar-
co que vai trazer muito mais 
segurança, mais celerida-
de e tornar mais fácil a vida 
do cidadão e das empresas. 
Esse programa vai permitir 
que muitas atividades eco-
nômicas possam obter o li-
cenciamento ambiental de 
forma muito rápida, célere e 
sem burocracia, fazendo com 
que essas atividades tenham 
regularidade ambiental sem 
criar as grandes confusões e 

De acordo com o Gaeco, 
a investigação apura fraudes 
em licitação envolvendo em-
presas registradas em nome 
da esposa e do enteado do 
parlamentar investigado. Há 
indícios de que o vereador 
atue junto ao município pro-
movendo o direcionamento 
de licitações, visando o favo-
recimento de familiares que 
supostamente operam como 
“laranjas”.

Entre os anos de 2016 
a 2020, as duas empresas al-
vos da operação movimen-
taram mais de R$ 4 milhões 
de verbas públicas por meio 
de contratos celebrados com 
o município. Entre os servi-
ços contratados, estão trans-
portes escolares, locações 
de máquinas e caminhões, 
varrição, recolhimento de re-

balho, uma vez que a depen-
dência financeira aparece 
como um dos principais mo-
tivos de silêncio por mulhe-
res agredidas em casa.

“Levantamentos apon-
tam que, de cada quatro mu-
lheres que sofrem agressão, 
uma não denuncia o agressor 
porque depende financeira-
mente dele. Essa falta de au-
tonomia financeira é um dos 
fatores que fazem mulheres 
se submeterem anos a fio a 
um marido violento”, defen-
de o parlamentar.

De acordo com o proje-
to, a empresa que contratar 
mulheres nessas condições 
receberá um selo com o títu-
lo Empresa Amiga da Mulher, 
para gerar a publicidade, de-
monstrando o apoio à causa. 

O benefício será conce-
dido desde que a violência 
sofrida pela trabalhadora seja 
comprovada por documen-
tos e apresentação de medi-
da protetiva de urgência.

demoras que sempre estive-
ram presentes”, destacou o 
governador.

De acordo com Mendes, 
o programa simplifica a for-
ma de emitir essas licenças, 
ao mesmo tempo em que 
cumpre à risca a legislação 
ambiental em vigor. Isso fo-
menta o empreendedorismo 
e, com isso, o desenvolvimen-
to econômico do estado.

Outra novidade é que 
a SEMA vai disponibilizar 
dentro do portal SIGA o mó-
dulo de emissão de taxas. O 
usuário irá selecionar o tipo 
de licenciamento que de-
seja solicitar e pelo módulo 
de emissão de taxas poderá 
emitir de onde estiver sem 
precisar requerer estas taxas 
na Sema.

“Isso vai trazer cresci-
mento da economia, geração 
de emprego, desenvolvimen-
to regional, e tudo isso vai ao 
encontro do que queremos 
para Mato Grosso. Desde o 
primeiro dia de gestão, te-
mos nos empenhado para 
tornar o ambiente econômi-
co mais atrativo e simplifica-
do, para que as empresas se 
interessem em vir para cá, e 
as que estão continuem no 
estado”, relatou.

Projeto surge após alguns não conseguirem a reeleição 

Investigação aponta também para esposa e enteado do 
parlamentar 

As empresas ainda devem ficar isentas do IPVA 

O QUE MUDOU?. Articulação começou no primeiro dia após a definição da eleição municipal

PRIMAVERA DO LESTE

Gaeco realiza operação “Afeto”
que aponta fraude em licitação

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Empresas de MT podem ter incentivos
por contratarem mulheres vitimadas

AMBIENTAL SEM BUROCRACIA

Novo sistema 
traz recorde 
de rapidez em 
licenciamento 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Programa foi lançado dia 23 

Foto: geFron 

Foto: Secom mt

síduos, obras de engenharia, 
calçamentos, entre outros.

Segundo o Gaeco, o 
nome dado à operação re-
alizada nesta segunda-feira 

é uma alusão aos laços de 
parentesco e amizade do ve-
reador com as empresas su-
postamente favorecidas pela 
prefeitura.

“Essas mulheres neces-
sitam de uma oportunida-
de para reconstruir a vida. A 
conquista de um emprego 

proporciona a chance de mu-
dança, dignidade, indepen-
dência e autoestima”, finaliza 
a advogada.



Produtores inovam com ração de
mandioca na criação das aves
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Sabe aquele frango 
caipira, preparado com todo 
carinho? Então, em Sorriso o 
cuidado com esse frango ini-
cia bem antes do momento 
de temperar, marinar, cozi-
nhar e saborear. A preocu-
pação já se faz presente na 
criação, objetivando ofertar 
ao mercado consumidor um 
produto final com qualidade.

Para isso, os produtores 
sorrisenses estão investindo 
em um novo modelo de pro-
dução, inserindo a mandioca 
como a principal fonte de 
trato, em uma ração que vem 
substituindo grande par-
te do milho e farelo de soja 
usados até então. Conforme 
a zootecnista da Secretaria 
de Agricultura e Meio Am-
biente (SAMA), responsável 
pelo acompanhamento do 
projeto, Fátima Balbino Sa-
vegnago, destaca que há três 
meses os produtores locais 
iniciaram o processo de mu-
dança. Fátima conta que a 
ideia surgiu depois de acom-
panhar a produção de perto.

“Levei a proposta para 
os nossos produtores daqui e 

todos concordaram em reali-
zar a experiência”, diz. Desde 
então, a mandioca ou maca-
xeira, está substituindo cerca 
de 70% do milho e 30% do fa-
relo de soja usados como ra-
ção. Para virar ração, a man-
dioca passa por um processo 
de corte e secagem. O com-
posto é fabricado tanto com 
a parte aérea da planta com 
folhas e caule quanto com a 
rama. A nova ração tem subs-
tituído a composição ante-
rior, essencialmente de mi-
lho e soja, preservando todo 
o valor energético e proteico 
necessário ao frango. A novi-
dade tem agradado o pala-
dar das aves e, de quebra ali-
viado o bolso dos produtores. 
“Quem já está fornecendo a 
ração à base de mandioca 
tem nos relatado uma eco-
nomia de até 50% no valor 
de criação”, pontua Fátima. 
A zootecnista explica que a 
ração é produzida a partir do 
cultivo dos próprios produto-
res. “Eles dispõem também 
da farinheira para facilitar 
a produção do composto”, 
acrescenta. Para o produtor 
Joel Florentino, os resulta-
dos tem sido eficientes e a 
economia gerada bem-vin-

DA REPORTAGEM
Agr Notícias

Apesar das chuvas con-
tinuarem escassas e des-
parelhas, o plantio da safra 
2020/21 está chegando ao 
final em Água Boa. Cerca de 
92% da área já estão plan-
tados (175 mil hectares) dos 
190 mil planejados para este 
ciclo.

O engenheiro agrôno-
mo Marcio Lansoni informa 
que devido à alta qualidade 
das sementes utilizadas, em 
sua maioria, poucas lavouras 
tem tido problemas de ger-
minação e necessidade de 
replantio. Porém a escassez 
de chuvas é fator preocupan-
te para os produtores.

Relatos de produtores 
feitos aos agrônomos, afir-
mam que quem comprou 
sementes com tratamen-
to industrial tem registrado 
mais ataques de cascudinho 
do que quando o tratamento 
é feito na fazenda. Lansoni, 
que acompanha as ativida-
des nas fazendas Sete de 
Setembro e Canaã, de Darce 
Ramalho dos Santos, disse 
que o plantio foi concluído, 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso está per-
to de erradicar a Amaran-
thus Palmeri, planta invaso-
ra que colocou agricultores 
em alerta no estado. A área 
com a presença da praga 
diminuiu 90% desde que 
ela foi identificada, em 2015. 
Na época, a Amaranthus foi 
“encontrada” em aproxima-
damente 10 mil hectares, 
distribuídos em algumas 
propriedades dos municí-
pios de Tapurah, Ipiranga do 
Norte, Sapezal e Campos de 
Júlio.

Diretor-técnico do Ins-

num total de 4.900 hectares. 
Na semana passada choveu 
20 mm na Fazenda Sete de 
Setembro e 10 mm na Fazen-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A pesquisa dos indica-
dores econômicos de Sinop 
realizada pelo Centro de In-
formações Socioeconômi-
cas (Cise) da Unemat, com 
o apoio da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) Sinop, 
apontou que no mês de ou-
tubro a taxa de inflação me-
dida pelo IPC Sinop foi de 
0,79%. Com esse resultado, 
a inflação acumulada em 
Sinop nos últimos 12 meses 
está em 4,28%.

Já no ano de 2020 a in-
flação acumulada em Sinop 
está em 3,17%. Comparati-
vamente à economia brasi-
leira, a taxa de inflação em 
Sinop em outubro seguiu a 
tendência de alta observada 
pelo IPCA, que foi divulga-
do pelo IBGE. O IPCA para 
foi de 0,86% para o período. 
O IPCA nacional acumulado 
em 2020 é de 2,22%.

Nos últimos 12 meses 
o IPCA ficou em 3,92%, um 
pouco acima da inflação de 
Sinop para o mesmo período. 
O resultado nacional conti-
nua apontando uma inflação 
próximo da meta definida 
pelo Banco Central. A infla-
ção neste mês aponta uma 

aceleração nos preços devi-
do ao aumento da demanda 
e a desvalorização cambial.

Este mês, as diferenças 
mais significativas sobre o 
índice de preços em Sinop 
foram decorrentes dos se-
guintes grupos de consumo: 
Transporte, com aumento 
de 0,83%, Alimentação, com 
aumento de 1,42%, Residên-
cia com aumento de 0,54% e 
Habitação que teve aumento 
de 0,69%. O grupo de con-
sumo Educação apresentou 
uma redução de -0,22%. Já 
os demais grupos apresenta-
ram variações relativamente 
pequenas em relação ao mês 
anterior.

CESTA BÁSICA
Em outubro, o custo da 

Cesta Básica em Sinop apre-
sentou uma pequena varia-
ção. A cesta básica passou a 
custar R$ 544,32 no mercado 
local, o que representa um 
aumento de 2,83% em rela-
ção ao mês anterior. 

Este mês, foram desta-
ques os aumentos nos pre-
ços médios do arroz (10,7%), 
óleo (15,3%) e leite (2,87%). 
Em contrapartida, ocorreram 
quedas nos preços médios 
do tomate (9,21%) e farinha 
(4,83%).

Foto: Divulgação

Objetivo é ofertar ao mercado consumidor produto final com qualidade

175 mil dos 190 mil hectares já foram plantados 

Redução da incidência é resultado do controle e erradicação da invasora

Onda pessimista atinge comerciantes

SORRISO. Novidade tem agradado o paladar das aves e aliviado bolso dos produtores

ÁGUA BOA

92% da soja foi semeada

CUIDADOS

Área com presença da Amaranthus 
palmeri está 90% menor em MT

SINOP

Indicadores econômicos 
mostram onda pessimista

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: ilustração
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da. Segundo o secretário de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, Márcio Kuhn, todos os 
produtores integram o pro-
grama de apoio à avicultura 
idealizado e realizado pelo 
município. Kuhn salienta que 
além da assistência técnica, 
que tem viabilizado avanços 
como o da ração de mandio-
ca; os agricultores cadastra-
dos receberam apoio para a 
construção de aviários.

“Somente no ano pas-
sado subsidiamos a cons-
trução de 60 aviários”, frisa. 
De acordo com o secretário, 
o programa conta com 140 
produtores cadastrados; des-
ses, 20 famílias já estão co-
mercializando no mercado o 
produto final.

“Hoje temos três linhas 
de produção final disponível 
ao consumidor: o frango de 
70 a 120 dias criado a pasto, 
sem o uso de promotores 
de crescimento na ração, 
sem o uso de medicação 
preventiva, apenas curativa 
e que tem recebido a ração 
de mandioca, que é classifi-
cado como frango caipira; a 
galinha de postura que após 
fechar o ciclo é classificada 
como galinha congelada e o 

tituto de Defesa Agropecu-
ária de Mato Grosso (Indea), 
o agrônomo Renan Tomaze-
le explica que a seriedade e 
consistência do trabalho de 

controle e erradicação da 
praga, que envolve “várias 
mãos” (produtores rurais, In-
dea e Ministério da Agricul-
tura) tem sido determinan-

te para que a presença da 
Amaranthus se torne menor 
a cada ano. Hoje, a área atin-
gida gira em torno de mil 
hectares.

frango que não se enquadra 
em nenhum desses rótulos, 
classificado como frango de 
fazenda”, explica Kuhn.

Além da produção já 
comercializada, a produção 
também atende o programa 
Mesa Saudável, desenvolvido 
pela Prefeitura Municipal por 
meio do Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) em 
um trabalho conjunto das 
secretarias de Agricultura e 
Meio Ambiente e Assistência 
Social, em que 180 famílias 
de baixa renda cadastradas 
no programa têm recebido o 
complemento com a galinha 
congelada na cesta básica. 
O Abatedouro também inte-
gra o Programa de Incentivo 
à Avicultura desenvolvido 
pela Prefeitura por meio da 
SAMA. A estrutura está loca-
lizada às margens do BR-163, 
no local que abrigava a anti-
ga farinheira e que foi refor-
mado e ampliado. As obras 
tiveram início em outubro de 
2019, com um investimento 
de R$ 250 mil em recursos do 
próprio Município para parte 
estrutural e R$ 102 mil para a 
aquisição dos equipamentos 
necessários para o abate de 
animais.

da Canaã.
Ele explica que há áre-

as que a soja está sofrendo 
para emergir e, em áreas em 

desenvolvimento vegetativo, 
está ocorrendo murcha das 
plantas devido ao estresse 
hídrico.



CELSO DE OLIVEIRA CNPJ: 04.128.582/0001-47, Lo-
calizada RUA DAS IPOMEIAS 2235, Sinop-MT, solicita o 
comparecimento do funcionário RONALDO DE OLIVEIRA 
FREITAS, CTPS 56212 SÉRIE 00017/MT, no prazo de 72 
horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual con-
figura Abandono de Emprego. Sinop/MT 25 de Novembro

ARI DAHER SANTOS CPF:017.874.209-06, Proprietário 
Da Fazenda Beija Flor - Situada Na Estrada Vicinal S.N. 
Fazenda Beija Flor – Zona Rural No Município De Santa 
Carmem – MT, Torna Público Que Requereu À Sema-MT 
Secretaria Estadual De Meio Ambiente/MT  A Licença Flo-
restal A Autorização De Exploração Florestal E Autoriza-
ção De Desmate. Sem Mais A Declarar.

IRACI VICENTE FILIPETO, CPF: 017.532.070-53, torna 
público que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos para irrigação por pivô central, na Fazenda Re-
canto, zona rural do município de Vera - MT. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

TUIUIU DIESEL LTDA, CNPJ: 01.948.112/0001-31. PRO-
CESSO: 112413/2014. Município: Sinop/MT. Coordena-
das Geográficas DATUM SAD69 dos pontos de capta-
ções: PT Lat. 11°50’34” S e Long. 55°29’35” W ; Vazão 
máxima de bombeamento 4 m³/h por um período de 2,5 
h/dia de bombeamento, perfazendo uma vazão máxima 
de utilização de 10 m³/dia, 7 dias/semana. Finalidade de 
uso: Outros Usos - doméstico; Província Aquífera Pare-
cis - UPG A-11. CNARH n.º 51.0.0078681-53; torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente a renovação da outorga de captação de água 
subterrânea com transferência de titularidade para: AUTO 
CENTER TUIUIU LTDA, CNPJ Nº 09.393.051/0001-03, 
situado na Rua Colombinas, nº 1255, sala B, Setor Indus-
trial Norte, Sinop/MT, CEP: 78.550-538.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DO NORTE DE MATO GROSSO - SINTTRONORMAT, através do seu presi-
dente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES 
ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS  FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA EX-
PRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, INTE-
GRANTES DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, 
NA CIDADE DE SINOP/MT nos termos das disposições contidas no Estatuto 
Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do artigo 19°, PARA PARTICIPAREM DA 
ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/11/2020, NA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE LOCALIZADA NA AV. DAS ACÁCIAS, N° 
2.369, SETOR RESIDENCIAL NORTE, NA CIDADE DE SINOP, ESTADO DE 
MATO GROSSO, em primeira convocação às 17hs00min com a presença da 
maioria simples, e em segunda e última convocação às 18hs00min, com qual-
quer número dos presentes, para tratarem sobre os seguintes assuntos: 1. 
Análise, Discussão e aprovação da proposta da empresa para acordo coletivo 
de trabalho vigência  2020/2021; 2. Deliberar acerca da delegação de poderes 
à Diretoria do Sindicato para realizar negociações junto a empresa EXPRES-
SO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, nos termos 
do §1° do Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar Ação de Dissídio 
Coletivo de Trabalho, caso seja necessário; 3. Deliberar sobre a criação de 
uma comissão de negociação, e que a assembléia se torne permanente até a 
assinatura do instrumento normativo que vier a ser firmado, ou até o julgamen-
to do Dissídio Coletivo, se for o caso; 4. Demais assuntos inerentes a pauta. 
Sinop - MT, 24 de novembro de 2020 – Jaime Sales de Oliveira – Presidente. 

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

VENDAS

25,26,27 /11/2020.

 

 
 

ATO NORMATIVO Nº 368 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO 
PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO, PARA A 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS NO AMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002. 
 
RESOLVE 
Art. 1º - Fica designada a servidora CHEILA MIGLIAVACA, inscrita no CPF sob o 
nº 046.282.351-20, para atuar como PREGOEIRA OFICIAL DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO. 
Art. 2º - Nomear para compor a EQUIPE DE PREGOEIRA do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto: 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO – CPF: 801.748.091-15; 
JESSICA DAYANE MULTA – CPF: 045.507.211-62; 
GENIFER KAISER – CPF: 687.035.709-91. 
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais 
disposições em contrário. 
Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 
Registre-se 
Publique-se 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
Presidente do CISVP 

 

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal nº 230/2020, 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 sagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
041/2020, referente ao “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”, a 
seguinte empresa:1) A DE OLIVEIRA MORAES BORRACHARIA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.018.214/0001-77, localizada 
na Rua das Jaboticabas, SN, Quadra 81, Lote 18, Bairro Centro, na 
Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da 
presente licitação, dos lotes 001 e 002, com valor global de R$ 97.653,47 
(Noventa e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e 
Sete Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 24 de Novembro de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2020
AVISO DE ADESÃO A ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2020
ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020 DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA-MT
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Ipiranga do Norte-
MT nomeada pela Portaria Municipal nº 196, de 01 de junho de 2020, 
torna público aos interessados que atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças e a competente 
autorização do Senhor Prefeito Municipal procedeu à adesão a Ata de 
Registro de Preços n.° 023/2020 – Pregão Presencial n.° 020/2020 – 
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA-MT.  
EMPRESA FORNECEDORA:  FORGOV CONSULTORIA E 
CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.936.958/0001-04, 
estabelecida na Avenida Blumenau, nº 2385, Andar 1, Sala 104, Bairro 
Bela Vista, cidade de Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, com seguinte objeto: 
“Registro de Preços Para e Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Análise de Dados Através de 
Técnica de Business Intelligence Disponibilizando Dasboard para Acesso 
Via Web e Relatórios Para a Secretaria Municipal de Gestão, 
Planejamento e Finanças do Município de Ipiranga do Norte-MT”.
Ipiranga do Norte – MT, 25 de Novembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, através da Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria n.º 196/2020, torna público para 
conhecimento de todos os interessados que promoveu alterações nos 
item 5.1, item 6.2, IV – CAPACIDADE TÉCNICA E DEMAIS 
DOCUMENTOS e na planilha de Composição de Custos Unitários, do 
edital de Tomada de Preços n.° 010/2020, cujo objeto é “Contratação de 
Empresa Especializada para Perfuração de um Poço Tubular para 
Captação de Água Subterrânea  no Município de Ipiranga do Norte/MT”, 
tendo em vista que houve alteração na formulação das propostas, 
conforme determina o artigo 21, §4° da Lei 8.666/93, a data de abertura 
do certame passa a ser no dia 10/12/2020, às 08:00h, na Rua dos 
Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT. Os interessados 
poderão consultar o novo Edital e obter informações junto ao Depto. de 
Licitações na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, no horário de 
expediente da Prefeitura, ou no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba LICITAÇÕES ou ainda solicitado pelo email: 
icitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

Ipiranga do Norte/MT, 24 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

REAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2020

Raphaella Espíndola Benício
Marcelândia/MT, 24 de novembro de 2020.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de Comissão de 
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que do 
julgamento do certame Licitatório sob Modalidade Tomada de Preços nº 
010/2020 para a “Contratação de empresa para execução de obra de 
pavimentação asfáltica em ruas do Jardim Pioneiros na Cidade de 
Marcelândia/MT, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e cronograma físico financeiro.”, deliberou-se por julgar 
DESERTO o presente certame. Nesta oportunidade deliberou pela 
repetição do procedimento licitatório nos mesmos termos do publicado 
anteriormente, ficando o mesmo com data de abertura prevista para o dia 
11 de dezembro de 2020 as 08:00 horas (Horário de Mato Grosso) no 
mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos interessados, 
gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2020

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Nova Mutum – MT, 24 de novembro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragati
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que foi 
publicado erroneamente a data de julgamento da referida licitação, após  
alterações passa a ter a seguinte redação: Onde se lê: Data de 
Julgamento: 02.12.2020, Horário: 9:00 horas, Deve se ler: Data de 
Julgamento: 08.12.20202 Horário: 9:00 horas. Edital e anexos: Deverá 
s e r  r e t i r a d o  j u n t o  a o  s i t e :  < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> e pelo 
departamento de licitação pelo email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e 
no site oficial do município ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de troféus e 
medalhas - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 09 de 
dezembro de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

CREDENCIAMENTO N° 012/2020

Nova Mutum – MT, 24 de novembro de 2020.

Pregoeiro

O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 
de Cidadania e Assistência Social, torna público para conhecimento dos 
interessados para credenciamento de empresas visando a prestação de 
serviços funerários para atendimento às família e ou/ indivíduos em 
situação de vulnerabilidade Social e ou/ financeira conforme Lei Municipal 
de Benefícios Eventuais nº 1885/2015. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço até o 
dia 15 de dezembro de 2020. O Edital completo poderá ser retirado no 
Departamento de Licitação, localizada na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida 
Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone 
( 6 5 )  3 3 0 8 - 5 4 0 0  d a s  1 3 : 0 0  h  à s  1 7 : 0 0  h  e  n o  s i t e : 
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 24 de novembro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUIS IÇÃO DE GÊNEROS AL IMENTÍCIOS,  MATERIA IS 
DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL, COPA, COZINHA, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E OUTROS 
MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL DE 
CASA DE PASSAGEM PARA O ENCAMINHAMENTO NECESSÁRIO 
DAS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM SITUAÇÃO DE 
RUA ABORDADAS PELO CREAS NO MUNICIPIO DE SORRISO - MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO CNPJ/CPF Nº 
26.475.258/0001-38 ITENS VENCEDORA - 835358 - R$35,00, VALOR 
TOTAL R$ R$140.000,00.

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2020 
TENDO COMO OBJETO 'O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES. ' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA 
VENCEDORA SIRLEI ESTER NEUHAUS LTDA CNPJ/CPF Nº 
06.173.817/0001-48, ITENS VENCEDORES - 844323 - R$2,85, - 844343 
- R$1,80, - 844335 - R$4,40, - 839520 - R$54,50, - 844324 - R$1,85, - 
844329 - R$83,80, - 844375 - R$17,80, - 844349 - R$0,25, - 844348 - 
R$90,50, - 844359 - R$4,60, - 844368 - R$11,65, - 844370 - R$18,50, - 
844371 - R$8,65, - 844337 - R$9,60, - 844326 - R$1,20, - 844789 - 
R$415,95, - 844334 - R$37,95, - 844372 - R$16,35, - 844325 - R$3,80, - 
844331 - R$9,65, - 844954 - R$39,20, - 839286 - R$14,30, - 844373 - 
R$9,70, - 844357 - R$46,95, - 844341 - R$18,15, - 844336 - R$31,80, - 
844346 - R$109,50, - 844364 - R$52,00, - 844369 - R$47,30, - 844338 - 
R$9,10, - 844352 - R$4,90, - 844958 - R$48,60, - 844367 - R$2,65, - 
844360 - R$10,60, - 844355 - R$3,00, - 844328 - R$14,20, - 844344 - 
R$2,30, - 844782 - R$46,00, - 844784 - R$7,50, - 844318 - R$0,65, - 
844358 - R$193,90, - 844339 - R$7,95, - 844340 - R$7,60, - 844376 - 
R$22,25, - 844785 - R$311,65, - 844788 - R$311,65, - 844787 - R$308,50, 
- 844792 - R$310,80, - 844361 - R$15,37, - 844314 - R$18,50, - 844778 - 
R$25,60, - 844779 - R$25,60, - 844781 - R$30,20, - 844780 - R$60,40, - 
844321 - R$22,30, - 844365 - R$46,95, - 844345 - R$68,90, - 844790 - 
R$40,10, - 844347 - R$146,50, - 844342 - R$9,55, - 844350 - R$4,95, - 
844356 - R$7,25, - 844320 - R$17,40, - 844366 - R$5,55, - 844332 - 
R$109,00, - 844327 - R$40,30, - 844387 - R$193,00, VALOR TOTAL R$ 
R$42.774,60.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA PARA 
ATENDER USUÁRIOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO – UPA (URGENCIA E EMERGENCIA) E CENTRO 
ESPECIALIZADO SINTOMATICO RESPIRATORIO (COVID-19), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

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

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

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 



Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 25 de novembro de 2020 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

São Paulo tem maratona fora 
de casa buscando a liderança
DA REPORTAGEM

O bom desempenho 
do São Paulo fora de casa 
no Campeonato Brasilei-
ro dá esperanças ao time 
de assumir a liderança da 
competição. Se vencer o 
Ceará, nesta quarta (25), às 
18h15, no Castelão, em jogo 
atrasado da 16ª rodada, e 
o Atlético-MG perder do 
Botafogo, pela 23ª rodada, 
às 20h30, o Tricolor saltará 
para a primeira colocação.

Na sequência, as duas 
partidas do São Paulo se-
rão como visitante (Bahia 
e Goiás). E podem servir 
para embalar, porque o 
retrospecto longe do Mo-
rumbi é animador. No Bra-
sileirão, o aproveitamento 
da equipe nesta condição 
é de 55,5%. São nove jogos, 
quatro vitórias, três empa-
tes e duas derrotas. O úni-
co clube com melhor de-
sempenho fora de casa no 
torneio é o Flamengo, que 
até aqui tem 60% dos pon-
tos conquistados como 
visitante. São 11 jogos, seis 
vitórias, dois empates e 
três derrotas. Depois de 
enfrentar o Ceará, a equi-
pe tem pela frente o Bahia 
(dia 28), pela 23ª rodada, e 
Goiás (3/12), em jogo atra-
sado da primeira rodada 
do torneio. Por conta des-
te longo período longe de 
casa, o São Paulo optou 
por ficar na região nordes-
te do país entre o jogo do 
Ceará e do Bahia. Na quin-
ta-feira, após o jogo contra 
os cearenses, a delegação 
treinará no CT do rival. Na 

sexta, as atividades serão 
realizadas no CT do Vitória. 
A medida é uma forma de 
evitar o desgaste dos joga-
dores com viagens longas. 
Programação semelhan-
te já foi feita em outras 
ocasiões na temporada, 

Foto: Miguel Schincariol

Daniel Alves durante São Paulo x Fortaleza

BRASILEIRÃO. Tricolor paulista tem um bom aproveitamento quando joga como visitante

Jogo do Ceará foi um dos tropeços do Galo nos últimos 10 jogos

Foto: caio rocha

DA REPORTAGEM

A lista do Inter para as 
oitavas de final da Liberta-
dores já está com a Conme-
bol. A principal novidade é 
a inclusão de Mauricio com 
a camisa 7, no lugar que era 
ocupado por William Pottker 
até a fase de grupos. 

O adversário é o Boca 
Juniors, e a primeira partida 
será disputada nesta quarta 
(25), às 20h30, no Beira-Rio.

A saída de Pottker não 
foi a única da nominata. Mar-
tín Sarrafiore, emprestado ao 
Coritiba, também não consta 
mais. 

A camisa 11, todavia, fi-
cou sem dono. Caio Vidal 
também está inscrito. 

O atacante foi titular na 
derrota por 2 a 1 para o Flu-
minense no último domingo, 
no Beira-Rio. Na eliminação 
da Copa do Brasil, o jogador 
de 20 anos havia recebido a 
primeira chance com Abel 
Braga.

O grupo de Abel ainda 
teve outras inclusões. Garo-
tos como os laterais-direitos 
Lucas Mazetti e Vinícius To-
bias e o meia Lucas Ramos 
são novidades para esta eta-
pa do torneio. 

Os lesionados Saravia, 
Boschilia e Guerrero, que es-
tão fora da temporada, se-
guem inscritos. 

O trio passou por cirur-
gia no joelho direito para re-
construção de ligamentos. Maurício é uma das novidades do Inter

LIBERTADORES

Inter envia lista das oitavas 
com Mauricio e Caio Vidal

Foto: ricardo duarte DA REPORTAGEM

Líder do Campeonato 
Brasileiro, mas com alerta li-
gado diante do recorte atual 
de aproveitamento na com-
petição. Está é a situação do 
Atlético-MG. Com 39 pontos 
(mesma pontuação do se-
gundo colocado Flamengo), 
o Galo venceu apenas três 
dos últimos 10 jogos, tendo 
aproveitamento de 40% no 
período – rendimento seme-
lhante a equipes que estão 
na segunda parte da tabela 
da competição nacional. Dos 
últimos 10 jogos, o time de 
Jorge Sampaoli venceu ape-
nas Goiás, Flamengo e Corin-
thians. Foram quatro derrotas: 
Fortaleza, Bahia, Palmeiras e 
Athletico-PR (jogo atrasado 
da sexta rodada). Empatou 
com Fluminense, Sport, e 
agora com o Ceará. A sequên-
cia abaixo do que vinha tendo 
no Brasileiro começou justa-
mente quando o Galo perdeu 
para o Fortaleza e teve a série 
de quatro vitórias seguidas in-

terrompida. Até então, o time 
vinha sempre conseguindo 
sequências de vitórias na 
competição.

Atualmente, 10 roda-
das representam quase a 
metade de jogos disputados 
no Brasileiro. Mas a pontua-
ção conquistada no período 
(12) significa apenas 30% da 
quantidade de pontos obti-
das como líder da competi-
ção. Apesar disso, o Galo se 
mantém na liderança. A que-
da de produção atleticana 
coincidiu com o início de pro-
blemas no time de Sampaoli. 
Foi assim com a convocação 
de jogadores para as sele-
ções nacionais, a queda de 
rendimento de outros atletas 
e, a partir das duas últimas 
rodadas, um grande proble-
ma: a Covid-19. A pandemia 
que atingiu o mundo afetou 
10 jogadores atleticanos em 
um mesmo período: Victor, 
Everson, Guga, Réver, Gabriel, 
Jair, Allan, Alan Franco, Sávio 
e Vargas. Mariano e Tardelli 
ainda estão lesionados.

APROVEITAMENTO BAIXO

Galo tem sequência
irregular nas últimas 
10 rodadas

DA REPORTAGEM

O Palmeiras deve con-
tar com um retorno impor-
tante para o duelo de hoje, 
às 18h15, contra o Delfín, 
pelas oitavas de final da Li-
bertadores. O meio-cam-
pista Zé Rafael treinou nor-
malmente e volta a ficar à 
disposição de Abel Ferreira 
para o início do mata-mata.

Zé Rafael e o restante 
dos jogadores participa-
ram de um trabalho técni-
co. Além do meio-campis-
ta, Luan, Gabriel Menino, 
Rony, Danilo e Gabriel Silva, 
recuperados da Covid-19, 
também trabalharam nor-
malmente com a comissão 
técnica.

Em campo, as ausên-
cias foram de Marcos Rocha 

e Ramires, que fizeram tra-
balho regenerativo na parte 
interna da Academia de Fu-
tebol. Já Luiz Adriano, diag-
nosticado com uma lesão 

PALMEIRAS

Zé Rafael volta contra o Delfín

Zé Rafael treinou normalmente no Palmeiras nesta segunda-feira

Foto: ceSar greco

como no início de outu-
bro, quando o São Paulo 
venceu o Flamengo no Rio 
de Janeiro, treinou no dia 
seguinte no CT do Flumi-
nense e viajou para Forta-
leza posteriormente. Para 
o confronto desta quarta, 

Fernando Diniz pode pro-
mover novas mudanças 
na zaga. Léo foi o escolhi-
do para atuar ao lado de 
Bruno Alves no último do-
mingo, contra o Vasco. No 
entanto, o treinador disse 
em entrevista coletiva que 

a escolha foi pelas circuns-
tâncias do jogo. Com isso, 
Diego Costa pode voltar. 
As ausências certas são de 
Brenner e Hernanes. Am-
bos receberam o terceiro 
cartão amarelo e estão 
fora do duelo contra o Ce-

ará. Como o time treina no 
dia seguinte no CT cearen-
se, eles devem viajar com 
a delegação. Pablo é o fa-
vorito para assumir a vaga 
de Brenner, artilheiro do 
São Paulo na temporada, 
com 17 gols marcados.

na coxa, iniciou tratamento.
Uma provável forma-

ção do Palmeiras para o 
jogo pela Libertadores tem: 
Weverton; Luan, Gustavo 

Gómez e Renan; Gabriel 
Menino (Marcos Rocha), Da-
nilo, Zé Rafael, Lucas Lima e 
Mayke; Gabriel Silva (Patrick 
de Paula) e Rony.
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Chacina deixa 4 mortos,
e grávida é ‘poupada’
DA REPORTAGEM

Quatro corpos foram 
encontrados na manhã de 
segunda-feira (23), em uma 
região de mata, próximo a 
Aripuanã. A chacina foi des-
coberta após o relato de 
uma sobrevivente, que está 
grávida e foi poupada pelos 
criminosos. As vítimas foram 
mortas a tiros, mas uma de-
las teve seu corpo carboniza-
do.

O caso está sendo in-
vestigado. De acordo com 
informações, as vítimas fo-
ram identificadas como El-
zilene Tavares Viana, 41 anos, 
conhecida como Babalu; o 
filho dela, Luiz Felipe Viana 
Antônio da Silva, 19; Leôncio 
José Gomes, 40; e Jonas dos 
Santos, 25.

Consta na investiga-
ção que Jonas e a esposa, 19 
anos – sobrevivente do cri-
me – pegaram carona com a 
família de Babalu com des-
tino a Juína, mas como não 
chegaram ao destino final, 
foram procurados na região 
do garimpo, onde Jonas tra-
balhava.

Para denunciar o desa-
parecimento, a testemunha 
foi até a delegacia da cidade, 
onde tomou conhecimento 
que a esposa de Jonas esta-
va em Sinop, onde denun-

ciou que o carro em que eles 
estavam foi abordado no 
momento em que eles saí-
ram do garimpo.

O grupo foi algemado e 
levado para a região de mata 
no meio da estrada, onde fo-
ram mortos. 

A vítima contou que 
também ia ser morta, mas 
Jonas pediu para que ela 
fosse poupada, já que estava 
grávida. A sobrevivente foi 
levada para Juína pelos ban-
didos, que disseram para ela 
não contar nada. 

Os corpos das quatro 
vítimas foram localizados 
após o pai de Jonas relatar o 
seu desaparecimento.

Os corpos foram en-
contrados ao lado do carro 
de Babalu, que estava carbo-
nizado, assim como o corpo 
dela. 

O fogo só não consumiu 
a cabeça e parte dos braços. 
Já Luiz, Leôncio e Jonas esta-
vam com lesões e marcas de 
tiros no corpo. Agora, o caso 
será investigado pela Polícia 
Civil da cidade.

Não há, até o fecha-
mento desta edição, infor-
mações sobre os suspeitos 
de terem cometido o crime. 

A motivação pode ter 
relação com a exploração do 
garimpo na região, na qual 
Babalu era ‘dona’.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so anunciou que fará a cons-
trução de uma Academia Inte-
grada da Segurança Pública no 
Centro Oficial de Treinamento 
(COT) do Pari, em Várzea Gran-
de, obra inacabada que estava 
prevista para ser entregue para 
a Copa do Mundo de 2014.

Com foco na formação, 
capacitação e treinamento dos 
servidores que atuam nas for-
ças de segurança do estado, o 
governo pretende destinar, por 
meio do Programa Mais MT, R$ 
25 milhões para a obra. A pre-
visão é de que a execução ini-
cie ainda no primeiro semestre 
de 2021 e seja finalizada em 18 
meses.

No espaço de 10 mil m² 
está prevista a construção de 
dois parques esportivos, como 
quadras poliesportivas, piscina 
semiolímpica, tanque de mer-
gulho, pista de direção defensi-
va e ofensiva, pista de combate 
a incêndio, stand de tiros, alo-
jamentos, salas de aula, setor 
administrativo e demais cons-
truções que servirão para capa-
citação e treinamento dos ser-
vidores. Além da necessidade 
de capacitação permanente, os 
servidores que ingressam nas 
forças de segurança pública 
por meio de concurso público 
precisam também cumprir as 
exigências de posse do cargo 
no quesito de aprovação nos 
treinamentos exigidos pelas 
unidades.

Serão beneficiados com 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Um homem foi preso 
na segunda (23) pela Polícia 
Militar de Sorriso acusado de 
estelionato. Ele é suspeito 
de ficar quatro dias em uma 
boate, localizada no centro 
da cidade, consumir e não 
pagar a conta. O prejuízo es-

DA REPORTAGEM

Arthur Gael nasceu de 29 
semanas após sua mamãe ter 
uma eclampsia. Nasceu com 
1,03 kg, teve duas paradas res-
piratórias e precisou ficar 76 
dias na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) sem sua mãe po-
der ver por conta da pandemia.

Dentro da UTI, precisou 
fazer vários procedimentos, 
como transfusão de sangue. 
No dia da sua alta, os pais foram 
informados que o Arthur teve 
retinopatia da prematuridade, 
onde teve o deslocamento da 
retina dos dois olhos. No olho 
esquerdo o deslocamento já 
está no grau 5 e no olho direito 

o descolamento está no grau 
4. “A situação dele é bem gra-
ve, e é necessária uma cirurgia 
com urgência. Cada dia é cru-
cial para que ele não perca sua 
visão. Contamos com a ajuda 
de vocês”, relatou uma pessoa 
próxima à família. Uma vaqui-
nha virtual foi iniciada para ar-
recadar o dinheiro necessário 
para a cirurgia (valor não infor-
mado) pelo site https://www.
vakinha.com.br/vaquinha/aju-
de-o-arthur-a-recuperar-sua-
-visao. Para quem puder depo-
sitar ou transferir, a conta no 
Banco do Brasil é a seguinte: 
agência 3036-8, C/C: 33.003-5, 
em nome de Gediel Andreo da 
Silva, CPF 029.112.281-70.

Foto: Divulgação

Corpos foram encontrados ao lado do carro 

Espaço tem 10 mil m²

ARIPUANÃ. As vítimas foram mortas a tiros, mas uma delas teve o corpo carbonizado

MUDANÇA DE PLANOS

COT inacabado vai se transformar 
em academia para forças policiais

SORRISO

Homem é preso após ficar 4 dias 
em boate e não pagar a conta

C.N.PARECIS

Bebê precisa de ajuda 
para fazer cirurgia e
recuperar a visão

Foto: Divulgação

timado é de R$ 18 mil.
Segundo uma fonte da 

PM, o acusado fingia agen-
dar o pagamento no cartão 
de crédito para enganar os 
funcionários do estabele-
cimento. “Estava com um 
cartão de crédito e consu-
mindo o dia inteiro. ‘Paga-
va’ bebidas para quem não 
conhecia. Apenas para uma 

Arthur Gael teve deslocamento da retina dos 2 olhos

Foto: arquivo pessoal

mulher, ele já estava deven-
do mais de R$ 4 mil. Só que 
o pagamento era sempre 
agendado, mas o dinheiro 
não caía. Só fingia que pa-
gava”, explicou. De acordo 
com o policial, o suspeito 
confessou que conseguiu 
pedir pela internet o cartão 
de crédito em nome de uma 
mulher.

A Polícia Civil vai inves-
tigar se o homem também 
aplicou outros golpes em 
Sorriso. Em depoimento à 
PM, o acusado confessou 
que ficou 15 dias em um ho-
tel e saiu sem pagar. 

O acusado foi conduzi-
do para a delegacia. Ele con-
fessou que é reincidente em 
estelionato.

a academia, os servidores da 
Polícia Militar (PM-MT), Polícia 
Judiciária Civil (PJC-MT), Corpo 

de Bombeiros Militar (CBM-MT), 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec), Departamen-

to Estadual de Trânsito (De-
tran), Sistema Penitenciário e 
Sistema Socioeducativo.
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Economia vai permitir governo
investimento em novas obras
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso estima que R$ 3,341 
bilhões poderão ser des-
tinados a novas obras de 
infraestrutura na malha 
rodoviária estadual a partir 
da economia a ser obtida, 
ao longo dos próximos 30 
anos, com a concessão de 
512 km de rodovias no esta-
do, pois os serviços de con-
servação, recuperação, ma-
nutenção e implantação de 
melhorias rodoviárias serão 
executados pela iniciativa 
privada.

O leilão de concessão 
de três lotes de rodovias es-
taduais acontece amanhã 
(26), na sede da B3, a bolsa 
de valores oficial do Brasil, 
na cidade de São Paulo. A 
sessão pública está marca-
da para 13h, com a presen-
ça do governador Mauro 
Mendes, e três empresas 
já apresentaram propostas 
de preço para concorrerem 
no leilão.

Para o Lote 1, entre 
Tabaporã e Sinop, estão 
estimados investimentos 
de R$ 749,502 milhões em 
melhorias diretamente na 
rodovia. No lote 2, entre 
Jangada a Itanorte, estão 
previstos investimento de 
R$ 1,571 bilhão. Já para o 
lote 3, entre Primavera do 
Leste a Paranatinga, o in-
vestimento previsto é de R$ 
1,020 bilhão, totalizando os 
R$ 3,341 bilhões.

Esse montante cor-
responde a melhorias na 
infraestrutura rodoviária, 
com a realização de ser-
viços definitivos de recu-
peração, implantação de 

acostamentos, passarelas e 
sinalização, por exemplo, e 
a operação e conservação 
das rodovias que a iniciati-
va privada terá de fazer ao 
longo dos 30 anos dos con-
tratos de concessão.

Nesse período, o Go-
verno deixa de aplicar o 
recurso nessas melhorias 
rotineiras e poderá destinar 
investimentos em novas 
pavimentações e constru-
ção de pontes, de modo a 
atender a grande demanda 
que o Estado possui hoje, 
de acordo com o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Oli-
veira.

“Nós temos algumas 
rodovias estruturantes, 
principalmente no sentido 
longitudinal de Mato Gros-
so, que nós precisamos pa-
vimentar, pois são rodovias 
por onde é escoada nos-
sa produção. Se ficarmos 
sempre fazendo manuten-
ção, vai nos faltar recursos 
para novos investimentos e 
Mato Grosso precisa desses 
investimentos”, afirmou o 
secretário.

Hoje, Mato Grosso pos-
sui 7,2 mil km de estradas 
estaduais pavimentadas, 
mais 1,1 mil km de rodovias 
pavimentadas coinciden-
tes com rodovias federais 
e outros 22 mil km de es-
tradas não-pavimentadas, 
totalizando 33,8 mil km de 
rodovias estaduais. Além 
disso, ainda existem 2,023 
mil pontes de madeira sob 
a responsabilidade do esta-
do.

Esse cenário, segun-
do o secretário, é o princi-
pal entrave logístico para o 

Mato Grosso possui 7,2 mil km de estradas estaduais pavimentadas 

R$ 3,3 BILHÕES. Está em processo de concessão 512 km de rodovias nas regiões Sudeste, Centro-Sul e Norte
Foto: Secom-mt

escoamento da produção 
e transporte no Estado e, 
por consequência, o desen-
volvimento de Mato Gros-
so. Por isso, a concessão é 
uma medida que o Gover-
no toma para que essas 
melhorias rodoviárias se-
jam constantemente feitas, 
dentro de um prazo menor 
e com a qualidade que se 
necessita.

“Nosso estado é um 

dos grandes responsáveis 
pelo equilíbrio da balança 
comercial do Brasil e nós 
poderíamos estar melhor, 
pois muito da nossa pro-
dução se deve às rodovias. 
Com rodovias boas, você 
barateia o frete do insumo 
e do escoamento da produ-
ção. Poderíamos estar pro-
duzindo ainda mais, pois 
com rodovias melhores 
nossas perdas seriam me-

nores. Estradas não-pavi-
mentadas e pontes de ma-
deira são obstáculos e, para 
solucionar esse problema, 
precisamos tirar da conta 
do Estado a manutenção”, 
esclareceu o secretário.

E essas melhorias na 
infraestrutura já se iniciam 
logo no primeiro ano de 
concessão de cada um dos 
lotes, com os serviços em 
todo o trecho, segundo o 

secretário Marcelo de Oli-
veira. Desse modo, a eco-
nomia para o Estado já é 
imediata, quando o Gover-
no transfere a responsabili-
dade pela rodovia à empre-
sa vencedora da licitação.  
Além dessas rodovias em 
leilão, o Governo já possui 
sete outros contratos de 
concessão comum vigen-
tes, totalizando 923,4 km de 
rodovias.


