
PANTANAL

O início da
ocupação em
Sinop

Pastagens
destruídas
pelo fogo

Para os estrategistas das 
forças armadas, promover a 
ocupação não indígena na 
Amazônia era cumprir as 
propostas expressas na Dou-
trina de Segurança Nacional, 
que fora idealizada pela Es-
cola Superior de Guerra; esse 
movimento de ocupação foi 
propagandeado pelo lema 
“integrar para não entregar”, 
um estandarte ideológico do 
regime militar.
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O avanço dos incêndios no pan-
tanal mato-grossense aumentou 
a preocupação dos pecuaristas da 
região. Muitas pastagens foram 
destruídas e os produtores já não 
sabem se haverá alimento sufi-
ciente para dar o gado. 
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Museu Histórico de sinop

divulgação

EVOLUIU, PORÉM...

DEVEM EXPLICAÇÕES

Flamengo
segue
devendo

Morte de 
peixes em
Sinop será 
apurada

Rodrigo Caio foi certeiro 
antes do intervalo: “Precisa-
mos ser mais agressivos”. E é 
exatamente essa característica 
que parece faltar ao Flamengo 
na volta do futebol durante a 
pandemia.
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O plenário da ALMT, apro-
vou de forma unanime em ses-
são ordinária um requerimento 
que cobra explicações sobre 
a mortandade de peixes nos 
arredores da Usina Hidrelétrica 
de Sinop (UHE). 
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divulgação

reprodução redes sociais

divulgação

A frente fria que se aproxima de Mato Grosso continua bas-
tante forte e deve fazer despencar as temperaturas em diver-
sas cidades. Segundo o CPTEC, a mínima em Chapada dos 
Guimarães poderá chegar aos -3ºC no sábado.                Página 7

FIM DE SEMANA

Chapada pode registrar
temperaturas negativas
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Para 43% dos eleitores, o presidente Jair Bolsonaro 
teve desempenho ruim ou péssimo na gestão da pan-
demia de Covid-19, segundo a mais recente pesquisa 
Datafolha. Entretanto nem tal juízo nem as atitudes e 
palavras do presidente durante a calamidade levam a 
maioria dos brasileiros a atribuir a ele a responsabilida-
de pela tragédia. Conforme a sondagem, 47% conside-
ram que o mandatário não tem culpa nenhuma pelo es-
palhamento da doença, que já havia resultado em quase 
104 mil mortes no período das entrevistas. Outros 41% 
avaliam que ele é um dos culpados, mas não o principal; 
apenas 11% o apontam como o maior culpado.

A opinião dos brasileiros quanto à conduta do pre-
sidente na crise melhorou desde junho, quando a re-
provação atingia 49%. Parece plausível que a reabertura 
de atividades e a relativa melhora da economia —que 
chegou ao fundo do poço em abril— tenham influen-
ciado o humor nacional. Ainda assim, cabe ponderar os 
números. A benevolência com as autoridades se esten-
de aos governadores, que para 55% não são responsáveis 
pelo avanço do novo coronavírus.

Apesar disso, a maior parcela (49%) entende que o 
país não fez o necessário para evitar a escalada de mor-
tes, enquanto só 22% adotam uma posição mais fatalista 
segundo a qual nada poderia ser feito para conter a Co-
vid-19. Dar nome aos bois que não fizeram o necessário, 
porém, parece mais difícil.

Note-se também que a avaliação positiva de Bol-
sonaro é muito mais comum entre aqueles que menos 
adotam o distanciamento social, menos medo têm da 
doença e menos propensos estão a se vacinar.

Ainda mais relevantes, a confiança na sua palavra 
e a boa opinião sobre seu governo estão muito associa-
das à inclinação de não responsabilizá-lo. Entre os que 
sempre confiam no que diz o presidente, 86% conside-
ram que ele não tem culpa nenhuma pelas mortes. O 
juízo, portanto, aparenta ser enviesado por inclinações 
políticas. Não será difícil apontar objetivamente erros e 
omissões do governo federal no combate à pandemia, 
além de demonstrações pessoais da incúria de Bolso-
naro. Sem estratégia nacional definida, o mandatário 
lavou as mãos e se disse tolhido por uma decisão do Su-
premo Tribunal Federal. Trata-se de uma inverdade: a 
corte tão somente reconheceu a autonomia de estados e 
municípios na adoção de medidas sanitárias.

Não satisfeito, Bolsonaro demitiu dois ministros 
da Saúde e mantém um interino, sabotou os esforços 
de governadores e prefeitos, disseminou mentiras e de-
sinformação sobre a doença e seu tratamento. Ele pró-
prio infectado, recuperou-se —felizmente— da doença 
e sobrevive ao impacto político da mortandade, cujos 
números ainda não mostram desaceleração.

Editorial

Nome aos bois

Ranking dos Políticos - Facebook

TROCA NO
ALENCASTRO
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 

oficializou a nomeação da adjunta Silvia An-
dreato no comando da Secretaria de Obras 
Públicas. Ela assume o lugar de Vanderlúcio 
Rodrigues, que saiu para coordenar a cam-
panha para as eleições municipais do grupo 
político de Emanuel. A exoneração de Van-
derlúcio circulou no mesmo Diário de Con-
tas. Já a função de secretário-adjunto, antes 
de Andreato, agora pertence ao fiscal sanitá-
rio Júlio César Paes de Barros.

NO INFERNO
A Assembleia apresentou uma moção de re-

púdio ao deputado federal Nelson Barbudo, em 
razão de uma ofensa proferida por ele contra o 
bispo emérito da Prelazia de São Félix do Ara-
guaia, Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu no 
último dia 8 por insuficiência respiratória. “O 
bispo desencarnou pro inferno há poucos dias. 
Desencarnou. O capeta que o tenha em um bom 
lugar. Porque lugar de comunista pra mim é no 
inferno”, disse o parlamentar, na ocasião. Em 
tempo: Dos 24 deputados, 23 assinaram a mo-
ção de repúdio, que ainda não foi votada.

CORRIDA
AO SENADO
Pré-candidato ao Senado, o deputado es-

tadual Elizeu Nascimento desferiu críticas à 
também postulante ao cargo, a tenente-coro-
nel Rúbia Fernanda. Em postagem no Face-
book, o deputado afirmou que a bolsonarista 
vêm criticando-o com publicações dizendo 
que a sua candidatura seria endinheirada e 
que o deputado se acha “a última bolachinha 
do pacote”. O deputado afirmou que, mesmo 
sem o apoio oficial do presidente Jair Bolso-
naro, ele continua defendendo-o, mas não vive 
“peregrinando a Brasília na tentativa de forçar 
apoio”.

Crédito: Defesa Civil
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“a avaliação positiva de Bolsonaro é muito mais 
comum entre aqueles que menos adotam o dis-
tanciamento social, menos medo têm da doença e 
menos propensos estão a se vacinar         

Cada vez mais vem se intensificando o 
debate sobre concursos públicos e estabi-
lidade de servidores públicos

“

Cada vez mais vem se intensificando o debate 
sobre concursos públicos e estabilidade de servido-
res públicos. Duas instâncias interligadas que de-
vem ser avaliadas de forma separada e sob prismas 
diferentes. O que é um concurso público? É o ofereci-
mento de um cargo público àquele que obtiver o me-
lhor desempenho em uma ou várias provas. Isto é, 
aquele que estudou mais e provou ser melhor conhe-
cedor de determinadas matérias ganha para si o di-
reito de exercer esse cargo. Não tem nada a ver com 
competência, honestidade ou eficiência na execução 
do serviço, atributos que serão aferidos apenas após 
o candidato tomar posse. Daí temos as vantagens e 
as desvantagens de um concurso público: uma certa 
amplitude e isonomia entre pretensos competidores 
para que o “melhor” ocupe determinada posição. A 
desvantagem é que concursos não são indicativos 
objetivos de que o candidato será eficiente, honesto 
e competente na execução do serviço, pois isso será 
medido com as respectivas avaliações de desempe-
nho. Boa ou ruim, ela, a avaliação, existe para isso.

O que é estabilidade? É a garantia de que tal ser-
vidor concursado não será demitido sem justa causa. 
Mas ele pode ser demitido, pois a estabilidade não 
é absoluta. Ele pode ser demitido por insuficiência 
de desempenho, por crimes contra a administração 
pública e até mesmo por crimes comuns.

É difícil demitir um servidor público? Depende! 
Se houver condenação pelo crime comum ou restar 
comprovado a insuficiência de desempenho, o pro-
cesso de demissão é, em tese, fácil.

Entretanto, demitir um servidor público sem jus-
ta causa é praticamente impossível. E nisso está a 
necessidade e a imprescindibilidade da estabilida-
de. Não ser demitido por qualquer motivo. E por que 
isso é importante? Sem jamais esquecer que vivemos 
num país chamado Brasil, governado por políticos 
em sua maioria corruptos, desonestos, clientelistas, 
incompetentes e, às vezes, inúteis, a estabilidade é 
uma proteção aos servidores. Há no país o que cha-
mamos de cargos comissionados, postos de trabalho 
público de livre nomeação e demissão pelos políti-
cos. Ou seja, os governantes podem admitir e demi-

tir quem eles quiserem e quando eles quiserem. São 
milhões de cargos comissionados na União, nos Es-
tados e nos Municípios. Tais cargos seriam pra suprir 
determinadas demandas urgentes, para momentos de 
transição, para cargos de confiança, para cargos de 
grande especialização ou que necessitasse de notório 
e específico conhecimento. Entretanto, tais cargos co-
missionados acabaram se transformando em moeda 
de troca entre os políticos e aqueles que são responsá-
veis por sua eleição. Há pessoas eficientes e honestas 
em cargo comissionado? Claro que há. Entretanto, o 
“sistema” já transformou esse instituto em algo diver-
so daquilo para o qual ele foi criado. É, em sua maio-
ria, apenas moeda de troca, peça de barganha.

Daí que acabar com a relativa estabilidade do ser-
vidor público na atual conjuntura (diria até mesmo no 
presente século), seria o primeiro passo para trans-
formar esse instituto em uma nova moeda de troca. 
Dados os governantes que, infelizmente, são eleitos, 
em sua maioria desonestos, egoístas, sem um míni-
mo de espírito republicano, incompetentes, alguns até 
mesmos criminosos, torna-se temerário acabar com a 
estabilidade, sob pena de os órgãos serem ocupados 
quase que totalmente por “cabos eleitorais”, apanigua-
dos e parentes de políticos, comprometendo a já com-
balida impessoalidade e eficiência no setor público.

O que fazer então, se não podemos e nem devemos 
acabar com a estabilidade? O primeiro passo é colo-
car em cargos estratégicos (cargos de confiança e/ou 
cargos comissionados) pessoas comprometidas com 
a eficiência, com as melhores práticas de gestão e so-
bretudo HONESTAS (o que é um paradoxo, pois como 
governantes desonestos vão colocar pessoas hones-
tas em cargos estratégicos?) Paradoxal, mas necessá-
rio, rezemos por uma intervenção divina.

O segundo passo é a reestruturação das avalia-
ções de desempenho, tornando-as objetivas, mensu-
ráveis e fidedignas para com a realidade, fazendo com 
que deixem de ser apenas uma formalidade e uma fic-
ção. Dados esses primeiros dois passos, é possível que 
o serviço sofra uma revolução e deixemos de ouvir e 
ler as asneiras que políticos oportunistas espalham 
pelos quatro cantos.

EUSTÁQUIO RODRIGUES FILHO É SERVIDOR PÚ-
BLICO E ESCRITOR

Fim da estabilidade x 
governantes desonestos

Diferente da foto?
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se está tendo “boa vontade” ou não. 
Quando o camarada começa a colocar 
muitos obstáculos para tirar uma foto 
de um determinado ângulo ou para des-

crever algum detalhe 
do produto pode, sim, 
ser sinal de que ele 
está escondendo al-
guma coisa.

Não deixe de cole-
tar todas as informa-
ções que precisar, de 
perguntar cada de-
talhe que considerar 
importante. Receber 

algo diferente da foto não é nada agra-
dável, e depois da negociação feita pode 
ser uma baita dor de cabeça tentar re-
verter a transação.

Pense antes, pesquise, se informe, 
busque os detalhes. A melhor forma 
de evitar transtornos é fazer tudo isso 
antes, e só fechar negócio quando tiver 
plena certeza de todas as característi-
cas do produto que estiver comprando.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Não são raros os casos de acidentes causados por uso de 
celular que chegam ao meu conhecimento. Entre eles temos, 
também, casos em que a pessoa estava “apenas” gravando 
áudio no comunicador. É muito melhor se conscientizar antes 
de virar estatística e de prejudicar a vida de outras pessoas 
com sua irresponsabilidade.
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Sinop - R$ 600,00 anual
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66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Comprar e vender pela internet é 
algo que se tornou cada vez mais co-
mum, afinal a grande rede encurta dis-
tâncias e permite que você tenha acesso 
à uma infinida-
de de opções de 
negócios sem 
ter que sair do 
lugar. Em meio 
às possibilida-
des temos que 
contar com 
elementos que 
ajudem na es-
colha do produ-
to em questão, e nessa hora precisamos 
contar com um texto detalhado, boas 
fotos e se possível alguns vídeos.

Como você não está vendo o produ-
to vai depender, basicamente, desses 
elementos. Eles serão seus “olhos” na 
negociação à distância. Mas é sempre 
importante ter em mente que a pessoa 
que está fazendo tal documentação 
pode não ser tão transparente, docu-
mentando apenas os pontos positivos 
e ignorando detalhes que deveriam ser 
informados ao comprador.

Quando você estiver fazendo com-
pras dessa natureza e precisar de maio-
res informações, não deixe de solicitar 
ao vendedor. 

Você já vai perceber, na solicitação, 
se ele está sendo transparente ou não, 

EUSTAQUIO RODRIGUES 
FILHO

Dois cavalos sofreram queimaduras e foram salvos de um incêndio 
em Cuiabá. Bombeiros e brigadistas da Defesa Civil de Cuiabá combatiam 
um incêndio em uma região de chácaras na Ponte de Ferro, no Coxipó 
do Ouro, quando encontraram os animais. A equipe, composta por ape-
nas quatro pessoas, teve que abandonar o combate para salvar os dois 
cavalos. Os animais tiveram as patas queimadas, as orelhas e parte do 
olho de um deles. Os cavalos sofreram com o incêndio e tentavam fugir a 
qualquer custo. O incêndio já estava muito grande, com uma linha de fogo 
de mais de 3 km.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 21 de agosto de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

CLEMERSON SM
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O plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Mato Grosso (ALMT), apro-
vou de forma unanime em 
sessão ordinária um requeri-
mento que cobra explicações 
sobre a mortandade de pei-
xes nos arredores da Usina 
Hidrelétrica de Sinop (UHE).

O ato foi um pedido da 
Associação do Segmento 
da Pesca do Estado de Mato 
Grosso e contou com a apre-
sentação da propositura na 
Casa de Leis pelo deputa-
do estadual Wilson Santos 
(PSDB). Os questionamentos 
foram enviados para a Secre-
taria de Estado de Meio Am-
biente (Sema), e devem ser 
respondidos ao parlamen-
to estadual no prazo de 30 
dias. Caso as respostas para 
esse questionamento não 
sejam apresentadas, a titular 
da pasta, secretária Mauren 
Lazzaretti pode ocorrer em 
crime de responsabilidade.

As respostas deverão ser 
feitas a respeito dos seguin-
tes itens: Quais as causas de 
mortalidade dos peixes no 
rio Teles Pires localizado no 
município de Sinop, próxi-
mo à barragem da Usina Hi-
drelétrica de Sinop (UHE)? 
Quais os procedimentos de 
investigação estão sendo 
tomados ao caso ocorrido? 
Qual a penalidade ao agente 
causador de tamanha atroci-
dade? Qual estratégia a Sema 
está tomando para não co-
locar em risco o equilíbrio 
ecológico local e a atividade 

CRIME AMBIENTAL | Os questionamentos foram enviados para a Sema e devem ser respondidos no prazo de 30 dias

Pedido de explicação foi decisão unânime entre os parlamentares 

ALÍQUOTA PATRONAL

MPMT reforça 
necessidade de 
implementação 
gradativa

o aumento da alíquota patronal foi de 14% para 28% 

Motivo é a perda de arrecadação com a pandemia 

DA REPORTAGEM

Em reunião realizada 
pelo MTPrev, o secretário-
-geral do Ministério Pú-
blico do Estado de Mato 
Grosso, Milton Mattos da 
Silveira, reforçou a neces-
sidade de que o aumento 
da alíquota patronal de 14% 
para 28%, estabelecido na 
reforma da previdência, 
seja implementado de for-
ma gradativa para não in-
viabilizar o funcionamento 
das instituições. A proposta 
é para que a incorporação 
do reajuste da alíquota pa-
tronal ocorra ano a ano a 
partir da implementação da 
Unidade Gestora Única.

O apontamento foi 
feito durante a aprecia-
ção dos estudos do cálculo 
autorial de 2019, realiza-
do com base nos dados de 
2018. O governador Mau-
ro Mendes explicou que 
as considerações apresen-
tadas serão analisadas em 
momento posterior, já que 
será necessário a realização 
de novos estudos com base 
na Proposta de Emenda à 
Constituição que trata da 
reforma da previdência, re-
cém-aprovada pela Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso. “Teremos que fazer 
um outro estudo com novo 
cálculo a luz da emenda 
aprovada. Esse demonstra-
tivo que está sendo apre-
sentado hoje cumpre ape-
nas formalidade legal pois 
teremos que apresentá-lo à 
Previdência Nacional”, ex-
plicou. Ao final da apresen-
tação o Resultado Atuarial 
2019 foi aprovado.

Conforme o estu-
do apresentado, o passivo 

descoberto da previdência 
em Mato Grosso é de R$ 
66 bilhões. Se analisado de 
forma individual, o maior 
déficit seria na Assembleia 
Legislativa e o menor na 
Defensoria Pública.

Durante a reunião, 
também foi aprovado o Pa-
recer das Contas de 2019, 
com o compromisso de que 
o Conselho Fiscal apresente 
no prazo de 30 dias um pla-
nejamento para acompa-
nhamento das ações passí-
veis de serem monitoradas. 
Os conselheiros aprovaram 
ainda a Política Anual de 
Investimentos de 2020, o 
Decreto 449/2020 que tra-
ta da situação dos Militares, 
a destinação das sobras de 
2019 para formação de re-
serva visando a construção 
da sede do MTPrev e a Taxa 
Administrativa de 2020.

O procurador-geral de 
Justiça, José Antônio Bor-
ges, observou que o pro-
jeto arquitetônico da sede 
deve trabalhar melhor os 
espaços para evitar gran-
des estruturas. Ele lembrou 
da possibilidade de imple-
mentação de homeoffice e 
destacou a importância da 
modernização da adminis-
tração pública, tornando-a 
mais eficiente. Atualmen-
te, o custo anual entre alu-
guel e condomínio do local 
onde funciona o MTPrev é 
de R$ 950 mil. Foram dis-
cutidas ainda as diretrizes 
para a adesão dos Poderes e 
Órgãos Autônomos. O go-
vernador comprometeu-se 
a realizar reuniões indivi-
duais com todas as institui-
ções envolvidas para discu-
tir questões orçamentárias 
e formas de adesão.

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: Marcos corrêa/Pr

Morte de peixes deve ser explicada

Foto: tchélo Figueiredo/secoM-Mt

INFRAESTRUTURA

Governo de Mato Grosso intensifica ritmo
de obras rodoviárias no período de seca 

AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Bolsonaro sanciona medida que concede R$ 16 bilhões 

Atualmente, o Governo executa mais de 100 obras rodoviárias 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), está apro-
veitando o período de seca 
em Mato Grosso para inten-
sificar o ritmo da execução 
de obras rodoviárias, que es-
tão em andamento em todas 
as regiões do Estado.

De acordo com o en-
genheiro civil Alexandre Zi-
goski, superintendente de 
Execução e Fiscalização de 
Obras II da Sinfra, o clima é 
um item que influencia to-
talmente no andamento e na 
qualidade das obras de infra-
estrutura. Por isso, tradicio-
nalmente em Mato Grosso 
esse período de seca é muito 
importante para quem lida 
com execução de obras.

O intervalo entre os 
meses de julho a outubro é 
considerado uma “janela” 
de trabalho para a execução 
de obras rodoviárias, pois é 
possível realizar serviços de 
terraplenagem e pavimen-
tação que não poderiam ser 
executados sob fortes chu-
vas. Segundo ele, a umidade, 
em muitos casos, atrapalha 
o desempenho e o crono-
grama desses tipos de obras. 
“Nesta época em que esta-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou a Medi-
da Provisória (MP) 938, que 
destina R$ 16 bilhões para 
reforçar o repasse da União 
aos fundos de Participação 
dos Estados e dos Municí-
pios (FPE e FPM), em razão 
de perdas na arrecadação em 
função da pandemia de co-
vid-19. 

O cálculo dessa com-
pensação foi feito pela di-
ferença entre a arrecadação 
dos impostos de Renda (IR) 
e sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) nos períodos de 
março a novembro de 2019 e 
de 2020. Pela Constituição, a 
União deve repassar mensal-
mente aos estados 21,5% do 
valor arrecadado com esses 
impostos aos estados (FPE) e 
24,5% aos municípios (FPM). 

econômica e turística da pes-
ca? “Em tempos de debate 
sobre o “Cota Zero” e diante 
do lamentável dano ambien-
tal sofrido na região, é ne-
cessário que seja investigado 
e devidamente responsabili-
zado, se for o caso, o agente 
causador de tamanha atroci-
dade. Diante da constatação 
da intensa prática predató-
ria que está causando danos 
ambientais, gerando visível 
mortalidade de peixes, colo-
cando em risco o equilíbrio 
ecológico local e a atividade 
econômica e turística da pes-
ca”, justifica o parlamentar.

PALAVRA DA SEMA
A secretária de Estado de 

Meio Ambiente divulgou 
nota esta semana, informan-
do que a grande mortalidade 
de peixes como vem ocor-
rendo no rio Teles Pires, não 
está prevista no licencia-
mento ambiental e é “inad-
missível”. E que uma equipe 
multidisciplinar já foi envia-
da para Sinop para investigar 
as causas e apurar as respon-
sabilidades pela mortandade 
de peixes no rio Teles Pires.  

“De acordo com a pasta, 
diante da inadmissibilida-
de do que vem ocorrendo, 
a Companhia Energética de 
Sinop já foi multada em mais 
de R$62 milhões ao longo 
dos últimos 18 meses. A pasta 
reitera que o licenciamento 
não prevê tal mortalidade de 
peixes, uma vez que o instru-
mento visa justamente miti-
gar possíveis impactos am-
bientais”, diz trecho da nota 
publicada pela Sema.

mos é quando conseguimos 
pavimentar e fazer os servi-
ços de restauração pesado 
nas rodovias. É quando nor-
malmente trabalhamos com 
maior intensidade”, explicou 
o superintendente.

Atualmente, o Gover-
no do Estado executa mais 
de 100 obras rodoviárias em 
Mato Grosso, que vão desde 
restauração, revitalização e 
pavimentação de rodovias, 
além da construção de pon-
tes, cuja execução é mais 
propícia para ser realiza-
da neste período em razão 
da diminuição do nível das 

A necessidade da compen-
sação federal vem da queda 
na arrecadação desses dois 
impostos que, consequente-
mente, acabou reduzindo os 
repasses dos fundos. 

Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência da 
República informou que o 
projeto aprovado amplia o 
prazo da compensação para 
os meses de julho a novem-
bro, com o limite mensal 
para repasses de até aproxi-
madamente R$ 2 bilhões a 
partir do mês de julho deste 
ano. A pasta também infor-
mou que o presidente ve-
tou um dos dispositivos da 
MP, que impedia o retorno 
dos saldos sobressalentes do 
apoio financeiro aos estados 
e municípios para os cofres 
da União, “por extrapolar o 
objeto da medida”, que vi-
sou apenas compensação de 
perdas com arrecadação dos 

Foto: - reProdução

águas dos rios.
A ponte sobre o Rio das 

Mortes, localizada na MT-
326, entre Cocalinho e Nova 
Nazaré, é um exemplo de 
obra que só é possível iniciar 
no período de seca devido a 
sua grande extensão – com 
483 metros – e à necessida-
de de executar os serviços de 
fundação no meio do rio.

O intervalo entre os 
meses de julho e outubro é 
considerado uma “janela” de 
trabalho para a execução de 
obras   A fundação é a parte 
da construção que suporta 
o peso e mantém fixa e ni-

velada a estrutura da ponte 
no terreno – e como a ponte 
será a maior ponte de con-
creto já construída em Mato 
Grosso, o serviço é mais di-
fícil e demorado, de acordo 
com o secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira. 

“Esse é o momento 
apropriado para que possa-
mos fazer as fundações no 
meio do rio. Serão feitas as 
fundações mais profundas 
para que, no ano que vem, 
possamos tentar a conclusão 
dessa obra até dezembro”, 
afirmou o secretário.

entes. “Tal medida estava em 
descompasso com o atual 
contexto de restrição fiscal, 
ao permitir um incremen-

to no valor dos repasses aos 
fundos de participação em 
montantes superiores aos 
valores de 2019”, diz a nota.
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PRIMEIRO SEMESTRE

Compras com cartões aumentam 3%

QUERÊNCIA

Inicia colheita de feijão 3ª safra

Aporte foi de R$ 4 bi com uso de maquininhas dapoupança social

Colheita começou nesta semana 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

As compras realizadas 
com cartões de crédito, dé-
bito e pré-pagos cresceram 
3% no primeiro semestre do 
ano, somando R$ 876,4 bi-
lhões em transações, de acor-
do com dados divulgados 
pela Associação Brasileira de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs). 

Ao longo do semestre os 
brasileiros movimentaram 
R$ 540,4 bilhões (+0,8%) com 
cartões de crédito, R$ 323,2 
bilhões (+5,7%) com cartões 
de débito e R$ 14,7bilhões 
(+68,4%) com cartões pré-pa-
gos, totalizando 10,5 bilhões 
de transações.

DA REPORTAGEM

Começou nesta se-
mana a colheita da safra de 
feijão em Querência. Na Fa-
zenda Schneider, os irmãos 
Olimar e Valmir Schneider 
plantaram 200 hectares da 
cultura em terceira safra no 
pivô. Foram 45 hectares do 
preto e 155 hectares do ca-
rioca, num ciclo entre 80 e 
95 dias.

Na Fazenda Schneider 
foram plantados 200 hec-
tares de feijão em terceira 
safra no pivô, com produti-
vidade superior a 50 sacas. 
Conforme Olimar, a pro-
dutividade e os preços estão 
bons neste ano. 

“A produtividade está 
dando acima de 50 sacas 
por hectare, até 55. E a ex-
pectativa de preço é boa, em 
torno de R$ 200,00 a saca”, 
falou Schneider.

O custo para a irriga-
ção fica em torno de três 
sacas por hectare e os pivôs 

Foto: José RobeRto gonçalves

Pavimentação reduziu custos, diz estudo

BR-163

Conclusão reduz preços de 
fretes e aumenta ganhos 
de caminhoneiros
SÓ NOTÍCIAS

Levantamento feito 
pelo Grupo de Extensão e 
Logística Agroindustrial da 
Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz (Esal-
qLog) apontou uma redução 
de 13,18% no valor médio 
do frete de Sorriso ao porto 
de Miritituba, em Itaituba/
PA, em julho, em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Com a baixa, o trans-
porte saiu por R$ 205,18 a 
tonelada, ante R$ 236,35 em 
julho/2019.

Os caminhoneiros 
também sentem os impac-
tos positivos da conclusão 
do asfaltamento da BR-163, 
segundo o Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit). A au-
tarquia citou dados do Mo-
vimento Pró-Logística, que 
representa os produtores 
que pagam pela carga, para 

afirmar que o número de 
viagens mensais realizadas 
pelos caminhoneiros do-
brou entre 2019 e 2020.

Segundo o Dnit, antes 
da pavimentação, um mo-
torista levava cerca de 10 
dias para percorrer os 936 
km entre Sinop e Mirititu-
ba. Agora, realiza a mesma 
viagem em quatro dias, em 
média. Isso significa que se o 
transportador fazia três via-
gens por mês, agora faz seis, 
em média. 

“Na prática, o aumento 
no número de viagens tam-
bém tem gerado impacto 
positivo no faturamento dos 
caminhoneiros. No ano pas-
sado, um motorista ganhava 
cerca de R$ 26 mil por mês. 
Com a pavimentação da BR-
163, o faturamento mensal 
passou para R$ 39 mil, apro-
ximadamente – aumento de 
50%”, afirmou a autarquia fe-
deral.

AGRONEGÓCIO 

Mais de 350 mil hectares foram atingidos pelos incêndios

Pastagens são destruídas pelo fogo
DA REPORTAGEM

O avanço dos incêndios 
no pantanal mato-grossense 
aumentou a preocupação 
dos pecuaristas da região. 
Muitas pastagens foram des-
truídas e os produtores já 
não sabem se haverá alimen-
to suficiente para dar o gado. 
“Tem fazenda que queimou 
100% da área, mas a preocu-
pação maior é que está fican-
do sem o pasto. O gado vai 
emagrecer e a hora que ele 
for procurar água, com as 
águas baixas, ele pode correr 
o risco de morrer atolado. A 
perda para o fazendeiro vai 
ser muito grande daqui para 
frente”, alerta Arlindo Már-
cio Morais, pecuarista em 
Poconé.

A situação é crítica. O 
bioma enfrenta a pior seca 
dos últimos 30 anos. O nú-
mero de focos de calor con-
tabilizados este ano pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais é 211% maior que 
no mesmo período de 2019 
(considerando os registros 
em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul). Estima-se 
que só em Mato Grosso, o 
fogo tenha atingido mais de 
350 mil hectares.

O Ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
viu de perto o estrago feito 
pelas chamas. Ele sobrevoou 
as áreas atingidas na região 
de Poconé e lamentou a 
destruição no bioma. Salles 
também elogiou o trabalho 
dos combatentes a campo e 
disse que o Governo Federal 

vai disponibilizar o que for 
necessário para estancar as 
chamas.

“Colocamos R$ 10 mi-
lhões a mais, só para essa 
operação que está aconte-
cendo aqui, justamente para 
que aeronaves possa estar 
em emprego absoluto, todo 
o tempo. Quando nós fomos 
questionados pela bancada 
federal sobre esse aumento 
da velocidade das queima-
das, realocamos recursos 
previstos para o Ibama e 
ICMBio”, comentou o minis-
tro, que também destacou o 
apoio dos aviões agrícolas no 
combate aos incêndios. “É 
muito bem-vindo o apoio da 
aviação agrícola, os proprie-
tários de aeronaves do setor 
agrícola podem e devem co-
laborar também nessa tarefa 
de combate às queimadas”, 
frisou.Presente durante a en-
trevista do ministro, o presi-
dente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso, Normando Corral, 
comentou a fala de Salles. 
“Isso é uma demonstração 
clara de que os produtores 
rurais, tão criminalizados, 
estão aliados na prevenção 
e combate aos incêndios. 
Isso ficou muito claro! Não 
adianta exibir números de 
multas imputadas injusta-
mente para o dono da pro-
priedade, sendo que não foi 
ele o causador do incêndio”, 
destacou.

O governador de Mato 
Grosso também elogiou o 
apoio do setor produtivo da 
região no combate e pro-

PANTANAL | Com incêndios, pecuaristas temem falta de alimento para o gado
Foto: Divulgação
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despejam entre 300 e 400 
mm por ciclo da cultura do 
feijão, dependendo quando 
caírem as últimas chuvas 
e como está a umidade do 
solo quando do plantio.

Com a colheita do fei-
jão, os irmãos já preparam 
as máquinas, as sementes 
e os insumos para iniciar o 
plantio da soja na área de 
pivô. Olimar disse que após 
o fim do período sanitário 
que se encerra no dia 15 de 
setembro, eles já devem ini-
ciar o plantio da soja.

A família Schneider 
plantou no último ciclo, 
1.800 hectares de soja em 
primeira safra e a mesma 
quantia de milho em segun-
da safra. 

Em maio eles semea-
ram o feijão na área de pivô, 
fazendo assim três safras 
por ano. 

Os Schneider estão es-
perando as licenças para au-
mentar a área de pivô para 
400 hectares em 2021.

meteu punir os culpados. “A 
Secretaria de Meio Ambien-
te tem tecnologia suficiente 
para identificar, minuto a 
minuto, o que acontece no 
estado. Nós podemos recu-
perar as imagens no siste-
ma e teremos imagens que 
possam demonstrar o ins-
tante como o fogo começou 
e aonde ele começou. Com 
essa tecnologia teremos ca-
pacidade de saber se é um 
incêndio criminoso, aciden-

tal, feito por alguém alheio 
ao proprietário rural. Nós 
não iremos penalizar inde-
vidamente ninguém, mas 
responsabilizaremos aquele 
que por má fé ou conscien-
temente causou esses in-
cêndios”, prometeu Mauro 
Mendes.O cenário nas áreas 
atingidas pelo fogo é deso-
lador. O rastro da destruição 
tinge de cinza a vegetação, 
as pastagens e muitos ani-
mais silvestres que também 

perderam a vida. Quem tem 
gado na região, conseguiu 
livrar com muito esforço o 
rebanho das chamas, mas 
teme que falte alimento para 
os animais. É o caso do ‘seo’ 
Cristóvão Afonso da Silva, 
que teve 60% dos 15 mil hec-
tares de pasto destruídos.Um 
prejuízo estimado em meio 
milhão de Reais, que ainda 
pode gerar mais impactos. 
“Nosso prejuízo é muito 
grande, perdemos pastagem, 

cercas. Não sabemos ainda 
o que nós vamos fazer por-
que sem pasto vamos ter que 
deslocar (o rebanho) para 
alguma área e está muito di-
fícil encontrar área que não 
queimou. Estamos aguar-
dando para ver se Deus man-
da uma chuva aí para apagar 
o fogo, porque caso contrá-
rio, nós vamos viver nesse 
sofrimento diário até um dia 
esse fogo apagar”, lamenta o 
pecuarista.

“No primeiro semestre 
já houve algum impacto no 
uso das maquininhas da pou-
pança social digital, o auxílio 
emergencial aprovado pelo 
governo federal. 

Foi um aporte na or-
dem de um pouco mais de 
R$ 4 bilhões, que se for acres-
cido aos números do semes-
tre teríamos um crescimento 
de 3,5% e no débito um cres-
cimento de 6,3%. 

Tiramos o auxílio do 
volume total porque enten-
demos que é um valor atípi-
co e só vai acontecer este ano 
e não gostaríamos de ter esse 
efeito nas análises seguintes”, 
explicou o diretor-executivo 
da Abecs, Ricardo de Barros 
Vieira.



MARGARIDAS I INCORPORAÇÃO SPE LTDA – CNPJ: 
33.840.074/0001-95 torna público que requereu junto a 
SAMA/LRV a LP LI LO para um Condomínio Residencial 
Plurifamiliar com 24 apartamentos a ser construído no 
município de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0001-
54, localizada na ANVR Norte, s/nº, Anel Viário, torna pú-
blico que requer a SEMA/MT, Licença Prévia – LP para 
ampliação, Licença de Instalação - LI para ampliação e 
Licença de Operação -LO para a atividade principal em 
frigorífi co com abate de 2800 suínos/dia  instalado em Sor-
riso - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

C.A. KONZEN – MADEIRAS -ME,  CNPJ Nº 
26.593.803/0001-90, fi rma Jurídica, Torna público que re-
quereu  junto a Secretaria  de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA,  a RENOVAÇÃO de Licença de Operação –LO 
par a atividade  de Serraria com Desdobro de Madeiras,   
localizada na Estrada Silvana, Lote 90A-B, Bairro Lidia -  
Município de Sinop – MT. Não EIA /RIMA.

Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência compro-
vada;
2-Atendente de Consultório, com experiência em 
digitação de laudos ultrassonográfi cos;
3-Torneiro mecânico industrial, com experiência;
4-Atendente de balcão, com experiência em peças 
de caminhões; 
5-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
6-Soldador, com experiência;
7-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
8-Auxiliar administrativo I, com experiência em 
faturamento;
9-Telefonista, disponibilidade meio período, conhe-
cimento em informática 
básica;
10-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
11- Enfermeira, com COREN ativo;
12- Motorista e Montador, com experiência;
13-Vendedora, com experiência em redes sociais; 
14-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.

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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS

CONCORRÊNCIA N.º 010/2020

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder 
Executivo do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 
9.110/2019, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
venderá, pela maior oferta, imóveis localizado na  – LOTE 127 – SEÇÃO CHÁ-
CARAS – PROJETO JUINA, 2º FASE, AREA COM 12,00 HECTARES, ANTI-
GO ATERRO SANITARIO e ÁREAS REMANESCENTES DAS CHÁCARAS, 
PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E MATADOURO PÚBLICO, do 
Patrimônio Público Municipal, relacionados e discriminados no ANEXO I, do 
Edital da Concorrência n.º 010/2020.
O Edital da Concorrência n.º 009/2020, do qual é parte integrante o presen-
te Aviso de Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
21/08/2020, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPAR-
TAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa 
Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal trans-
parência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de 
propostas designada para o dia 23/09/2020, às 08:00 horas (Horário Local).
Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas 
no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, 
n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUÍNA-MT), ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. 

Juína-MT, 20 de Agosto de 2020.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato Resumido Do Contrato Nº. 049/2020 Contratante: Município De Taba-
porã/Mt. Contratado: A. Luiz De Araujo Leite – Me Inscrita No Cnpj Sob N° 
01.824.733/0001-03, Estabelecida Avenida Dr. Carlos Vidotto, Nº 500 E – Bair-
ro: Centro - Cep: 78.563-000, Município De Tabaporã/Mt. Objeto Do Contrato: 
Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Obras 
E Serviços De Engenharia Para A Reforma, Revitalização E Urbanização Da 
Praça Eumano Apolinario Nigri, Do Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Ter-
mo De Convenio N° 0150-2020, Firmados Entre A Secretaria De Estado De 
Infraestrutura E Logistica – Sinfra Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – 
Mt, Tudo Em Conformidade Com O Projeto Básico E Seus Anexos. Data Do 
Contrato:-------------20 De Agosto De 2020. Prazo Do Contrato:-----------20 De 
Agosto De 2021. Valor Do Contrato: R$ 460.651,60 (Quatrocentos E Sessen-
ta Mil Seiscentos E Cinquenta E Um Reais E Sessenta Centavos). Processo 
Licitatório: Tomada De Preços Nº. 005/2020. Para Que Ninguém Alegue Igno-
rância, Afi xe E Publique-Se No Átrio Desta Municipalidade. Tabaporã/Mt, Em 
20/08/2020.

SIRINEU MOLETA
Prefeito municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS

CONCORRÊNCIA N.º 009/2020

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder 
Executivo do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 
9.110/2019, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
venderá, pela maior oferta, imóveis localizado na  AREA REMANESCENTE 
DA AREA DE ESPORTE (ANTIGO MOTOCROSS) E AREA COMUNITARIA, 
MÓDULO PIONEIRO, NUCLEO URBANO DE JUINA, PROJETO JUINA – 1º 
FASE (ANTIGA PREFEITURA), do Patrimônio Público Municipal, relacionados 
e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 009/2020.
O Edital da Concorrência n.º 009/2020, do qual é parte integrante o presen-
te Aviso de Licitação, estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
20/08/2020, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPAR-
TAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa 
Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal trans-
parência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de 
propostas designada para o dia 22/09/2020, às 08:00 horas (Horário Local).
Maiores informações sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas 
no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, 
n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUÍNA-MT), ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. 

Juína-MT, 19 de Agosto de 2020.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - Juína-MT

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica a contratação 
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NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS, N° 269, BAIRRO ALVORARA, PEIXOTO DE AZEVEDO/MT. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 8.009.080/0001-65, no uso 
de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia Geral Extra-
ordinária a realizar-se no próximo dia 28 de agosto de 2020, por meio de Video-
conferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link para os endereços 
eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@holdbackconsultoria.
com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da manhã, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação da proposta de venda dos 
imóveis da CORIM conforme preço mínimo estipulado na MOU (Memorando de 
Entendimentos) de 24/07/2020; (II) Autorização para que os Diretores fi rmem 
contrato de intermediação do negócio de venda ao preço de 5% da MOU; (III) 
autorização para que os Diretores fi rmem contrato de venda nos termos da 
MOU. Nada mais. 21,22,25/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 049/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
equipamentos e materiais de proteção para atender as Secretarias 
Municipais de Educação e Assistência Social na prevenção do COVID-
19, teve como vencedoras as empresas: DIHOL DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, com valor total de R$ 8.478,00 (oito mil e 
quatrocentos e setenta e oito reais), SINOMEDICA COMERCIO DE 
PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 
37.993,00 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e três reais), MUDAR 
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 
EPI, com valor total de R$ 6.070,00 (seis mil e setenta reais), SALVI E 
LOPES E CIA LTDA, com valor total de R$ 14.265,00 (quatorze mil e 
duzentos e sessenta e cinco reais), MULTUS COMERCIAL LTDA – ME, 
com valor total de R$ 29.324,80 (vinte e nove mil e trezentos e vinte e 
quatro reais e oitenta centavos), MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS 
LORENCONE – ME com valor total de R$ 5.398,00 (cinco mil e trezentos 
e noventa e oito reais), RET FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com valor 
total de R$ 71,00 (setenta e um reais), NACIONAL SAFETY 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, com valor total de R$ 
9.216,00 (nove mil e duzentos e dezesseis reais), M. TESTA 
CONFECÇÃO, com valor total de R$ 68.169,00 (sessenta e oito mil e 
cento e sessenta e nove reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de agosto de 2020.

Pedro Ferronatto
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 - AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 094/2020
PEDRO FERRONATTO, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado 
de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação vigente, TORNA PÚBLICO, que o Município de Ipiranga do 
Norte/MT, prosseguiu a retificação Aviso à adesão a Ata de Registro de 
Preços n.° 094/2020 – Pregão Presencial nº 030/2020, cujo objeto é: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CONTAINERS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE-MT”. divulgado no Jornal 
Diário do Estado de Mato Grosso Pag. 5 dos classificados Edição 346, 
publicado no dia 31/07/2020, Pág. 05 e no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso N°. 27.805, no dia 31/07/2020, Pág: 70, para correção das 
seguintes informações: ONDE SE LÊ: PROMITENTE FORNECEDRA: 
MIRANDA CONTAINER EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ Nº 
36.490.651/0001-54. LÊ SE: PROMITENTE FORNECEDRA: MIRANDA 
CONTAINER EIRELI ,  dev idamente  insc r i t a  no  CNPJ Nº 
10.713.407/0001-10. Ipiranga do Norte – MT, 21 Agosto de 2020.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 18 de Agosto 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de sonômetro e calibrador sonoro. Das quais foram vencedoras 
as empresas: Lote 001 - Itens 837722, 837723, CEM DO BRASIL 
INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 09.038.942/0001-33 no valor de R$ 82.366,53. Não houve 
manifestação de Recursos. Nova Mutum - MT, 20 de Agosto de 2020.

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

Objeto:  registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de peças e serviços para máquinas e veículos pesados 
da Secretaria de Infraestrutura e Obras - Maior desconto por lote - Data de 
abertura: 02 de setembro de 2020. Horário 09h00min - local: Av. Mutum, n. 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: 
D e v e r á  s e r  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 pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/ 2020

Nova Mutum – MT, 20 de agosto 2020.

AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 7 de Agosto 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preço para aquisição de epis, 
medicamentos, testes para detecção da covid-19, e contratação de 
serviço de locação de equipamento, para atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde. Após manifestação de recursos e 
respeitado os devidos prazos legais, sagrou-se vencedoras as 
empresas: Lote 013 - Itens 837736, BIOPLASMA PRODUTOS PARA 
LABORATORIOS E CORRELATOS inscrita no CNPJ sob o número 
04.086.552/0001-15 no valor de R$ 92.950,00; Lote 012 - Itens 837663, 
837664, DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 26.792.580/0001-90 no valor de R$ 440.006,00; Lote 010 - 
Itens 221199, IMPACTO INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 08.952.092/0001-11 no valor de R$ 
4.000,00; Lote 008 - Itens 204820, MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS 
E PESQUISAS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o número 
04.724.729/0001-61 no valor de R$ 500,00; Lote 007 - Itens 837735, 
NAYR CONFECÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
02.582.267/0001-60 no valor de R$ 44.000,00; Lote 006 - Itens 837182, 
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 05.022.486/0001-82 no valor de R$ 
20.250,00; Lote 005 - Itens 828389, FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 
IDEAL FORMULAS LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o número 
04.522.343/0001-77 no valor de R$ 17.400,00; Lote 004 - Itens 837849, 
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 07.847.837/0001-10 no valor de R$ 42.300,00; Lote 003 - Itens 
829652, Lote 009 - Itens 832287, Lote 011 - Itens 836759, GOLDENPLUS 
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 17.472.278/0001-64 no valor 
de R$ 8.828,52; Lote 002 - Itens 837491, PROLINE MATERIAL 
HOSPITALAR - EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 32.708.161/0001-
20 no valor de R$ 40.500,00; Lote 001 - Itens 837734, ESTRELA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 33.744.332/0001-30 no valor de R$ 
108.999,00. Nova Mutum - MT, 20 de Agosto de 2020. 

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

Miguel Valdemar Ramos

Diretor do SAAE

Despacho de anulação de processo Licitatório em razão da medida 

cautelar suscitada pelo TCE-MT - Processo: 17.613-3/2020. O Diretor do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Ipiranga do Norte - 

MT, o Senhor Miguel Valdemar Ramos, no uso de suas atribuições legais, 

em conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e CONSIDERANDO a 

necessidade de atendimento a solicitação de medida cautelar imposta 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a sustação do 

procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2020, no estado 

que se encontre; CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.° 089/2020 da 

assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte e em 

cumprimento ao disposto no Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

Súmula 473 do STF, a fim de evitar possível gravame ao interesse 

público; RESOLVE: ANULAR em todos os seus termos, por determinação 

do TCE/MT, o processo licitatório tombado sob n.º 001/2020 e 

consequentemente a licitação por pregão presencial com o mesmo 

número, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO UTILIZADO NO 

TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL”, ocorrido no dia 14 de Agosto de 

2020.Ipi

ranga do Norte - MT, aos 20 dias do mês de Agosto do ano de 2020.

DE IPIRANGA DO NORTE

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO

TERMO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020



PROGRESSO

Seleção de GR completa um mês
de treinos em Portugal

5 equipes manifestam interesse
em disputar competição de acesso

Foto: CBG

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

GR treina de forma integrada com atletas da ginástica artística 

Apenas três delas estão filiadas na FMF

Canal vai transmitir partidas das equipes

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de 
manter atletas brasileiros 
treinando em alto nível 
durante esse período de 
isolamento social no Brasil 
por conta da pandemia, o 
Comitê Olímpico do Bra-
sil enviou competidores 
de várias modalidades para 
centros de treinamento 
portugueses. 

Há pouco mais de um 
mês, o conjunto brasileiro 
de ginástica rítmica, que 
tem Aracaju como sede 
para os trabalhos de prepa-
ração, também embarcou 
para Portugal para parti-
cipar desse projeto que foi 
denominado “Missão Euro-
pa”.

As ginastas, que são co-
mandadas pela técnica 
Camila Ferezin, estão em 
Sangalhos, treinando para 
os futuros desafios e viven-
ciando uma experiência 
diferenciada também com 
treinos integrados com 
atletas da ginástica artística.

“Essa integração entre 
as ginásticas está sendo in-
crível. Está sendo uma tro-

DA REPORTAGEM

Nesta semana, cinco clu-
bes manifestaram interesse 
em disputar a 2ª Divisão do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020. São eles: Grêmio 
Sorriso, Atlético, Santa Cruz 
de Barra do Bugres, Cace-
rense e Paulistano/Norte-
lândia. Das cinco equipes, 
Grêmio Sorriso, Atlético 
Mato-grossense e Cacerense 
estão filiadas junto à FMF. 
As outras duas estão em fase 
final de regularização para 
tal feito. A definição de par-
ticipação vai até o dia 26 de 
agosto.“Demos um prazo de 
uma semana para que todos 
quitem as suas pendências, 
umas financeiras, outras do-
cumentais, faltando uma re-
gularização final com a CBF, 
e com a FMF, para definirem 
a participação. Sendo assim, 
a gente faz uma competição 

ca de conhecimento muito 
importante para a gente. 
Treinar ao lado de um cam-
peão olímpico como o Ar-
thur Zanetti, ver todo o 
cotidiano dele, toda a dis-
ciplina, tudo o que ele tem 

DA REPORTAGEM

Em meio às polêmi-
cas envolvendo direitos de 
transmissão do Campeona-
to Brasileiro, Bahia e Forta-
leza usaram as redes sociais 
para anunciar um novo 
acordo com a Turner. 

A dona dos canais Es-
porte Interativo poderá 
exibir as partidas de sete 
clubes da Série A até 2024.

Segundo a nota oficial 
divulgada pelos dois clubes, 
Palmeiras, Santos, Athle-
tico-PR, Coritiba e Ceará 
se juntam à dupla como os 
times que fecharam a par-
ceria. 

As equipes já têm con-
trato com a Turner desde 
2019, e apoiam a Medida 
Provisória conhecida como 
“Lei do Mandante”, que au-
toriza os clubes que jogam 

ACORDO COM A TV

7 clubes anunciam 
acordo com a
Turner até 2024

em casa a decidirem onde 
as partidas serão transmi-
tidas.

Com a nova MP, criou-
-se uma nova polêmica en-
volvendo o grupo Globo e 
a Turner, pois cada um tem 
contrato com uma parte 
dos clubes da Série A. 

Em 2019, muitas parti-
das deixaram de ser trans-
mitidas por este motivo. 

Em 2020, com a “Lei 
do Mandante” em vigor, os 
canais poderiam transmi-
tir todos os jogos em que 
“seus times” jogassem em 
casa, mas ainda não há uma 
definição clara sobre o que 
acontecerá. 

Dos clubes que tem 
parceria com a Turner 
atualmente, apenas o In-
ternacional não foi citado 
no acordo publicado pelos 
clubes nordestinos.
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Flamengo segue devendo no pós-volta,
mas culpa não é apenas de Domènec
DA REPORTAGEM

Rodrigo Caio foi certei-
ro antes do intervalo: “Preci-
samos ser mais agressivos”. 
E é exatamente essa carac-
terística que parece faltar ao 
Flamengo na volta do fute-
bol durante a pandemia. Até 
por isso, colocar somente na 
conta de Domènec Torrent 
o início ruim no Brasileirão 
seria não só cômodo como 
injusto. E o empate com o 
Grêmio mostrou isso.

A inoperância ofensi-
va leva a uma análise crua 
de que o Flamengo fez uma 
péssima partida. Não. Como 
time, não fez. Mas alguns jo-
gadores importantes volta-
ram a jogar mal e prejudica-
ram o todo. Bruno Henrique 
e Gabriel principalmente.

A dupla de ataque não 
vive bom momento técnico, 
e o gol de pênalti que colo-
cou ponto final ao jejum de 
Gabriel ao menos serve de 
alento por dias melhores. 
O camisa 9 até corre de um 
lado para o outro, abre es-
paços, ajuda como dá. BH 
vive momento pior. E não dá 
para dizer que são somente 
dois jogadores. São os dois 
mais decisivos para o ano 
mágico de 2019. Ao torcedor 
e a Domènec, resta esperar a 
má fase passar.

O espanhol ainda peca, 
principalmente nas subs-

tituições. A impressão é de 
que há pouco conhecimen-
to do material humano que 
tem nas mãos. A falta de 
tempo para treinar com qua-
tro jogos e duas viagens em 
praticamente duas semanas 
atrapalhou.

Mas mesmo sem casti-
gar muito o Grêmio (9 x 10 

Foto: anDré Durão

Equipe ainda é pouco agressiva contra o Grêmio

EVOLUIU, PORÉM... | Equipe comanda ações em boa parte do jogo com o Grêmio, mas segue sem agressividade

com cinco times ou quatro 
times”, disse o diretor de 
competições da FMF, Diogo 
Carvalho.

Segundo a presidência, 
a FMF garantiu no mínimo 
todas as despesas com a arbi-

tragem para realizar a com-
petição, e busca novos re-
cursos como suporte para as 
equipes. Se acontecer a Se-
gundona, a previsão é para 
iniciar no fim de outubro. A 
disputa vale duas vagas na 

elite do futebol mato-gros-
sense de 2021. Caso as res-
postas dos clubes sejam po-
sitivas na semana que vem, 
serão definidas as datas de 
início, fórmula de disputa e 
regulamento da competição.

em finalizações, com 62% de 
posse de bola), o Flamengo 
teve bons momentos, trocas 
de passes e domínio terri-
torial na noite de quarta no 
Maracanã. No primeiro tem-
po em especial.

O que se viu em cam-
po foi um time muito mais 
móvel e articulado no meio-

-campo e no ataque. Faltou, 
porém, capacidade de deci-
são a partir da intermediária 
ofensiva. Ribeiro e Arrasca-
eta até tiveram lampejos de 
criatividade, mas não encon-
traram atacantes inspirados. 

A saída de bola também 
funcionou melhor, Arão e 
Gerson deram dinâmica, e a 

preocupação ficou por con-
ta de Diego Alves.O goleiro 
vacilou algumas vezes e re-
cebeu orientação de Dome 
ainda no gramado ao apito 
final. 

Ajustes finos que o es-
panhol tenta fazer com o 
tempo que é possível.A com-
paração com 2019 é cruel, 

mas o Flamengo que inicia 
o Brasileirão está abaixo do 
normal seja qual for o parâ-
metro. 

Dome e jogadores sa-
bem e dividem responsabi-
lidade por vitórias que vão 
significar algo mais impor-
tante do que três pontos: 
tempo para trabalhar.

a nos passar está sendo de 
suma importância. 

Estamos tendo todo o 
apoio aqui e uma estrutura 
imensurável e a gente está 
realmente se sentindo em 
casa. Estamos todos em se-

gurança, sem ter com que 
se preocupar, está sendo 
incrível aqui por podermos 
voltar aos treinos, todos 
juntos, e nos preparar para 
os nossos objetivos”, disse a 
ginasta Victoria Borges.

SEGUNDA DIVISÃO
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DIZ INSTITUTO

Aumento de 31% em alertas
de desmatamento em 2020

DESATIVADA
Usina construída no século 
19 pode virar ponto turístico

REDUZIU

Número de acidentes fatais diminui

DA REPORTAGEM

Mato Grosso manteve 
sua posição como segundo 
estado que mais desmata a 
floresta amazônica em ter-
ritório brasileiro, atrás ape-
nas do Pará. 

Foram 1.880 km² de 
áreas com alertas de des-
matamento entre agosto 
de 2019 e julho de 2020 
na região mato-grossense 
do bioma, um aumento de 
31% em relação ao mesmo 
período entre 2018 e 2019, 
quando registrou 1.436 km², 
conforme dados do Institu-
to Centro de Vida (ICV).

O número equiva-
le a uma área maior que o 
município de São Paulo de 
mata derrubada e represen-
ta 20% do desmatamento 
registrado em toda a Ama-
zônia no país. O índice tam-
bém demonstra uma alta 
consecutiva no estado, que 
ano passado contabilizou o 
aumento de 26% nos alertas 
em comparação ao período 
de 2017 a 2018. Já o Cerrado 
em Mato Grosso teve 567 
km² de áreas com alertas 
no mesmo período, uma 
redução de 47% em relação 
ao levantamento anterior, 
quando registrou 1.076 km².

 Os dados foram com-
pilados pelo novo painel 
interativo do ICV lançado 
para monitoramento do 
desmatamento da Amazô-
nia e do Cerrado em Mato 
Grosso a partir do Deter, 

DA REPORTAGEM

G1-MT

Desde 1957, a Usina de 
Itaicy - um patrimônio es-
tadual localizado a 40 km de 
Santo Antônio do Leverger 
- pode se tornar um ponto 
turístico. A usina foi cons-
truída no final do século 19 e 
pertencia ao ex-governador 
Antônio Paes de Barros. O 
imóvel possui arquitetura 
imponente e está situada 
numa região cerca pelo Pan-
tanal. Na semana passada, o 
secretário Estadual de Cul-
tura, Alberto Machado, foi 
até o local acompanhado 
de engenheiros e arquitetos 
para analisar a possibilidade 
de reformar o imóvel histó-
rico onde funcionou a maior 
e mais industrializada usina 
de Mato Grosso.

O secretário diz que o 
governo reconhece a impor-
tância da usina para a histó-
ria de Mato Grosso e que tem 
interesse na reforma dela. “O 
governador (Mauro Mendes) 
tem a noção do que a usina 
representa e a ideia é avançar 
para reformar e transformar 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso con-
tabilizou, em 2019, 7.164 
acidentes de trânsito com 
vítimas, sendo 503 fatais. 
Essa quantidade repre-
senta 21,52% a menos se 
comparada com o ano de 
2018, quando foram con-
tabilizadas 641 mortes no 
trânsito no estado.

Dos 7.164 acidentes, 
43,57% foram em Cuiabá e 
Várzea Grande (3.122 aci-
dentes). Estes e outros da-
dos constam no Anuário 
Estatístico de Trânsito de 
Mato Grosso – 2020, ano 

DA REPORTAGEM

A frente fria que se apro-
xima de Mato Grosso con-
tinua bastante forte e deve 
fazer despencar as tempe-
raturas em diversas cida-
des. Segundo o Centro de 
Previsão de Tempo e Es-
tudos Climáticos (CPTEC), 
que é ligado ao Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), a mínima em 
Chapada dos Guimarães 
poderá chegar aos -3ºC no 
sábado (22). Em Cuiabá, a 
mínima esperada é de 6ºC 
no mesmo dia.

Para Chapada dos Gui-
marães, a previsão aponta 
que as temperaturas devem 
começar a cair a partir desta 
sexta-feira, quando a míni-
ma esperada é de 4ºC, com 
a máxima não devendo ul-
trapassar os 21ºC.

No sábado, a cidade tu-
rística poderá ter tempera-
tura negativa, com a míni-
ma chegando a três graus 
negativos. Durante o dia, 
esquenta bastante, com 
a máxima aguardada de 
23ºC. No domingo, os ter-
mômetros ficam entre 6ºC 
e 33ºC.

Para Cuiabá, a previsão 
continua apontando míni-
ma de 6ºC no sábado, com 
a máxima não devendo ul-
trapassar os 27ºC. A expec-
tativa é que a madrugada de 

maior frio seja justamente 
essa, do dia 21 para 22 de 
agosto. A probabilidade de 
chuva continua bastante 
pequena. Vale lembrar que 
as previsões podem sofrer 
alterações ao longo da se-
mana.

FRENTE FRIA
Na última semana, o 

avanço de uma frente fria 
fez o tempo mudar em vá-
rios estados do Brasil, es-
pecialmente na região Sul, 
fazendo a chuva retornar 
após um longo período de 
tempo seco. 

Uma massa de ar frio 
começa a penetrar no país 
e fazer as temperaturas 
caírem. Na sexta (21), uma 
onda de frio avança sobre 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, São Paulo e chega 
também a Rondônia, fa-
zendo com que as tempera-
turas fiquem mais amenas 
nestes estados.

OUTRAS
CIDADES
Para você que gosta (ou 

não) do frio, até algumas 
cidades no Nortão serão 
afetadas com as baixas tem-
peraturas. Confira a seguir a 
previsão para alguns muni-
cípios mato-grossenses.

Região Norte: em Sorri-
so, na sexta, a mínima é de 
2ºC e a máxima de 29ºC. 

Foto: Divulgação

Foto: Marcos vergueiro

Foto: Mayke toscano

Mínima pode negativar em Mato Grosso

Número equivale a uma área maior que São Paulo de mata derrubada 

Usina fica localizada a aproximadamente 40 km 
de Santo Antônio do Leverger 

Chapada dos Guimarães pode até
registrar temperatura negativa
NO FIM DE SEMANA | Massa de ar frio também derrubará as temperaturas em várias cidades do estado

base 2019, já disponível 
no site do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran).

O documento é de-
senvolvido pelo Detran, 
por meio da equipe do 
Registro Nacional de Aci-
dentes e Estatísticas de 
Trânsito (Renaest), com 
colaboração da Secretaria 
Nacional de Segurança 
Pública (Senasp) e Secre-
taria de Segurança Públi-
ca de Mato Grosso (Sesp-
-MT).

Em análise criterio-
sa dos dados, dos 7.164 
acidentes registrados em 

sistema de alertas de des-
matamento do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). 

Os painéis serão atua-
lizados mensalmente com 
os dados do novo período 
do calendário oficial de mo-
nitoramento do sistema, de 
agosto deste ano até julho 
de 2021.

em um ponto turístico e de 
lazer por ser muito impor-
tante para a cultura do nosso 
estado”, afirma.

Está sendo feito um 
levantamento do que é ne-
cessário para transformar o 
lugar e depois o projeto será 
apresentado ao governador 
para aprovação. A usina ti-
nha energia elétrica, casas 
de funcionários, água enca-
nada, marcenaria, serraria, 
escola e biblioteca. A região 
tem um complexo de 13 usi-
nas construídas para movi-
mentar a economia do esta-
do no final do século XIX. A 
usina de cana começou a ser 
erguida em 11 de junho de 
1896 e ficou pronta 14 meses 
depois. As máquinas e equi-
pamentos foram importados 
da Europa. Foi o primeiro 
lugar de Mato Grosso a ter 
energia elétrica e era a quar-
ta maior usina do país na 
época. A usina contava com 
uma moenda própria que 
era aceita como padrão mo-
netário em toda a região ri-
beirinha do Rio Cuiabá. Em 
1957 Itaicy parou de produ-
zir e está abandonada.

Mato Grosso, 63% das víti-
mas são homens e 36% são 
mulheres, sendo 36,9% de 
pessoas com idade entre 
35 a 64 anos.

Domingo foi o dia 
da semana em que mais 
ocorreram os acidentes, 
com 17,1% dos registros, 
sendo o horário noturno 
e madrugada com maior 
índice, de 37,20% dos ca-
sos.

De acordo com o lí-
der da equipe do Renaest 
do Detran-MT, Walber 
Alexander do Carmo Des-
to, o estudo que vem sen-
do realizado desde 2014 

demonstra que os condu-
tores mato-grossenses es-
tão sendo mais prudentes, 
além do aumento da fis-
calização de trânsito e das 
campanhas educativas. 
Comportamento, como 
tendência e sazonalidade, 
pontos críticos e os fato-
res de risco presentes no 
trânsito.

Além disso, o docu-
mento serve como base 
para as ações dos órgãos 
e entidades que atuam na 
área da Segurança Pública 
no auxílio a redução de 
acidentes e no combate à 
violência no trânsito.

Amanhã, mínima de 12ºC 
e máxima de 32ºC. Em Si-
nop, hoje, mínima de 3ºC e 
máxima de 30ºC, e amanhã 
mínima de 14ºC e máxi-

ma de 35ºC. Região Médio 
Norte: em Tangará da Ser-
ra, mínima hoje de 15ºC e 
máxima de 22ºC, enquanto 
amanhã mínima de 4ºC e 

máxima de 24ºC.
Região Sul: em Rondo-

nópolis, hoje mínima de 
7ºC e máxima de 27ºC, en-
quanto no sábado mínima 

de 4ºC e máxima de 28ºC. 
Em Cáceres, hoje mínima 
de 15ºC e máxima de 24ºC, 
enquanto amanhã mínima 
de 5ºC e máxima de 26ºC.

A plataforma permite 
realizar comparativos das 
informações desde 2017 e 
dispõe de filtros de meses, 
categorias fundiárias e mu-
nicípios. No bioma Ama-
zônia, os alertas incluem 
desmatamentos com solo 
exposto, com vegetação e 
derrubadas resultantes de 
atividades ligadas à minera-

ção. Aumento de alertas nas 
unidades de conservação 
da Amazônia Na Amazônia 
mato-grossense, os imó-
veis registrados no Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) 
concentram a maior parte 
dos alertas (58%), seguidos 
das áreas não cadastradas 
(29%) e dos assentamentos 
rurais (10%).
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*TIAGO ALINOR HOISSA BENFICA

A região norte do Mato 
Grosso havia tido uma ex-
ploração da sua riqueza na-
tural de modo rarefeito até 
1960, com relatos da exis-
tência nessas terras de ga-
rimpeiros, ribeirinhos e se-
ringueiros desde o início do 
século XX, mas os grandes 
“donos do pedaço” eram os 
povos indígenas. 

Portanto, dizer que antes 
da colonização, nessas terras, 
não havia ninguém, não pa-
rece ser uma boa argumen-
tação.

As terras do atual municí-
pio de Sinop já pertenceram 
aos municípios de Chapada 
dos Guimarães e Nobres, e 
se situava na Gleba Celeste, 
nome das terras compradas 
pela colonizadora Sinop. A 
Gleba foi dissolvida no pro-
cesso de criação das cida-
des de Vera, Santa Carmem, 
Cláudia e Sinop.

Na primeira metade do 
século XX, a economia do 
atual estado de Mato Gros-
so baseava-se na mineração 
de ouro e de diamante, na 
criação extensiva de gado, e 
na extração da borracha. A 
pecuária exercia uma função 
extremamente periférica, 
sendo que apenas através de 
uma complicada e longa via-
gem de rio poder-se-ia che-
gar às áreas de distribuição 
do sistema econômico brasi-
leiro – as maiores cidade de 
Mato Grosso eram: Cuiabá, 
Corumbá e Cáceres. As coisas 
começam a mudar quando 
o Estado brasileiro resolve 
agir mediante duas grandes 
políticas: a “marcha para o 
Oeste” de Getúlio Vargas (dé-
cadas de 1930-1940) e a ocu-
pação da Amazônia promo-
vida pelos militares (década 
de 1970). Para os estrategistas 
das forças armadas, promo-
ver a ocupação não indígena 
na Amazônia era cumprir as 
propostas expressas na Dou-
trina de Segurança Nacional, 
que fora idealizada pela Es-

ANIVERSÁRIO DE SINOP | As terras de Sinop já pertenceram aos municípios de Chapada dos Guimarães e Nobres
FOTO: - ARQUIVO

Ocupação fez parte da Doutrina de Segurança Nacional
cola Superior de Guerra; esse 
movimento de ocupação foi 
propagandeado pelo lema 
“integrar para não entregar”, 
um estandarte ideológico do 
regime militar.

O estado do Paraná for-
neceu a maioria dos primei-
ros moradores de Sinop. O 
norte paranaense havia sido 
ocupado por frentes migra-
tórias vindas de São Paulo, 
do Rio Grande do Sul e tam-
bém de Santa Catarina, cujo 
deslocamento fora estimu-

A ocupação do sul da Amazônia

lado por empresários pau-
listas, dentre eles, estavam 
os sócios da colonizadora 
Sinop. 

Hoje, a cidade de Sinop 
é dominada pela iniciativa 
privada, por homens que 
criaram empresas lucrativas, 
e a Colonizadora promoveu 
a venda das terras que a in-
teressava, sendo que Sinop 
é um município em que 
tudo tem dono. Até a praia 
de água doce, do rio Teles 
Pires, tem um dono. A cida-

de é, portando, comandada 
por empresários de vários 
setores da economia. Mas 
tal ímpeto privatista sempre 
preponderou na região?

A pesquisa histórica pro-
porciona uma visão diferen-
te. Hoje, o liberalismo eco-
nômico pujante contrasta a 
realidade do passado, pois, 
antes dessas terras serem 
atrativas aos pequenos e 
grandes empresários, o Esta-
do brasileiro teve que inter-
vir, teve que “despejar” mui-

to dinheiro nessas paragens: 
as políticas do regime mili-
tar deram incentivos fiscais e 
creditícios para a criação de 
uma série de projetos para 
financiar a agropecuária e a 
colonização privada.

Hoje, ao percorrer os tre-
chos da BR-163 em Sinop, 
pode-se observar várias em-
presas multinacionais aqui 
instaladas, proveniente de 
capitais estadunidenses, eu-
ropeus e chineses. 

Mas, até a cidade estar 

com uma infraestrutura 
digna, com a floresta “do-
mada”, com a terra produ-
zindo commodities, muito 
investimento estatal foi ne-
cessário, além, é claro, dos 
investimentos privados que 
se seguiram, do pequeno 
colono que veio do Paraná 
e dos grandes investimentos 
do empresariado nacional e 
internacional.

*Professor da SEDUC-
-MT, Escola Estadual Pro-
fessora Edeli Mantovani


