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Ministro confirma 
1º caso suspeito de 
coronavírus no Brasil
O Ministério da Saúde confirmou ontem (28) o primeiro caso suspeito 
de coronavírus no país e elevou o nível de atenção para alerta de perigo 
iminente para a presença do vírus no país. De acordo com o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma estudante de 22 anos que esteve 
na China está internada, em Belo Horizonte, em observação. 
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Inicialmente programadas para terem início nesta terça, as inscrições para o Prou-
ni foram suspensas pelo Ministério da Educação. O ministério ainda não estipulou 
nova data.                                                                                                                     Página - 7

SUSPENSAS AS INSCRIÇÕES

GRÊMIO

EM 2019

T. Neves:
solução
no meio

251 mil
solicitaram
seus RGs

O novo responsável pelo 
setor criativo do Grêmio já está 
em Porto Alegre, pronto para 
vestir a camisa 10 do clube gaú-
cho. Thiago Neves é um sonho 
antigo e chega para preencher 
uma lacuna deixada pela venda 
de Luan e a lesão de Jean Pyerre 
com experiência e “poder de 
decisão”.   
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Em 2019, a Diretoria Me-
tropolitana de Identificação Téc-
nica da Politec emitiu 251.826 
documentos de identidade em 
Mato Grosso. Deste total, foram 
expedidos 242.869 cédulas e 
8.889 cartões de identidade.  
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Milho e sorgo: segundo pesquisas do Cepea, a nova safra 
de verão deve ficar em linha com a registrada em 2019, não 
conseguindo alterar de forma expressiva a disponibilidade 
interna no primeiro semestre.   Página  -4

Menores estoques
sustentam os preços



Antigamente conhecida como lepra, a 
hanseníase é uma doença crônica, trans-
missível, de notificação compulsória e 
investigação obrigatória em todo território 
nacional

No último domingo do mês de janeiro é 
comemorado o Dia Mundial contra a Hanse-
níase e no dia 31 de janeiro é o Dia Nacio-
nal de Combate e Prevenção da Hanseníase. 
Mas afinal por que é importante falar sobre 
a doença?

Antigamente conhecida como lepra, a 
hanseníase é uma doença crônica, trans-
missível, de notificação compulsória e in-
vestigação obrigatória em todo território 
nacional. Infecciosa, ela é  causada por uma 
bactéria chamada Mycobacterium leprae ou 
bacilo de Hansen. A doença foi identificada 
no ano de 1873 pelo cientista Armauer Han-
sen e é uma das doenças mais antigas, com 
registro de casos há mais de 4000 anos, na 
China, Índia e Egito.

A terminologia hanseníase é iniciativa 
brasileira para diminuir o secular precon-
ceito atribuído à doença, adotada pelo Mi-
nistério da Saúde em 1976. Desta forma, o 
nome Lepra e seus adjetivos passam a ser 
proibidos no País.

Dados do Ministério da Saúde apontam 
que o Brasil ocupa a 2ª posição do mundo, 
entre os países que registram casos novos, 
ou seja, a doença permanece como um im-
portante problema de saúde pública brasi-
leira.

A infecção por hanseníase pode acome-
ter pessoas de ambos os sexos e de qualquer 
idade. Porém, a sua transmissão se dá por 
meio de convivência próxima e prolongada 
com o doente da forma transmissora, cha-
mada multibacilar, que não se encontra em 
tratamento, por contato com gotículas de 
saliva ou secreções do nariz.

Tocar a pele do paciente não transmite a 
hanseníase. Cerca de 90% da população têm 
defesa contra a doença. O período de incu-

bação (tempo entre a aquisição a doen-
ça e da manifestação dos sintomas) é 
de seis meses a cinco anos.

A maneira como ela se manifesta 
varia de acordo com a genética de cada pes-
soa. Com a capacidade de infectar grande 
número de indivíduos, a hanseníase atinge 
principalmente a pele e os nervos periféricos 
com capacidade de ocasionar lesões neurais.

A hanseníase pode se apresentar com 
manchas mais claras, vermelhas ou mais es-
curas, que são pouco visíveis e com limites 
imprecisos, com alteração da sensibilidade 
no local associado à perda de pelos e ausên-
cia de transpiração.

Quando o nervo de uma área é afetado, 
surgem dormência, perda de tônus muscular 
e retrações dos dedos, com desenvolvimento 
de incapacidades físicas. Nas fases agudas, 
podem aparecer caroços e/ou inchaços nas 
partes mais frias do corpo, como orelhas, 
mãos, cotovelos e pés.

A doença tem cura e se não tratada, pode 
deixar sequelas. Hoje, em todo o mundo, 
o tratamento é oferecido gratuitamente. O 
diagnóstico é feito pelo médico e envolve a 
avaliação clínica dermatoneurológica do pa-
ciente, por meio de testes de sensibilidade, 
palpação de nervos, avaliação da força mo-
tora, entre outros. Se necessário, será feita a 
baciloscopia -  coleta da serosidade cutânea 
em orelhas, cotovelos e da lesão de pele- e 
ainda pode ser realizada biópsia da lesão ou 
de uma área suspeita.

Ter hábitos saudáveis, alimentação ade-
quada, evitar o álcool e praticar atividade 
física associada a condições de higiene, con-
tribuem para dificultar o adoecimento pela 
Hanseníase.  A melhor forma de prevenção 
é o diagnóstico precoce e o tratamento ade-
quado.

NATASHA CREPALDI É MÉDICA, ESPE-
CIALISTA E MESTRE EM DERMATOLOGIA

Doença secular

NATASHA CREPALDI

Após os horrores do Holocausto terem sido reve-
lados, ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-45), 
Theodor Adorno escreveu um epitáfio famoso sobre 
aquele período: “Depois de Auschwitz, escrever poe-
sia é barbaridade”.

O filósofo alemão falava do complexo de prisão 
e extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia ocu-
pada pelos nazistas. Há exatos 75 anos, tropas sovié-
ticas libertaram o campo, que se tornou símbolo do 
regime de Adolf Hitler.

A assertiva de Adorno é precisa: poucos momen-
tos da história humana se equiparam em desolação à 
aniquilação sistemática e industrial de 6 milhões de 
judeus, além de integrantes de outras minorias.

Só em Auschwitz, foram cerca de 1 milhão de 
mortos. Em um evento alusivo à libertação do campo, 
realizado na quinta (23) em Jerusalém, um alerta cou-
be ao presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. 
“Eu gostaria de dizer que os alemães aprenderam com 
a história de uma vez por todas. Mas não posso dizer 
isso quando o ódio está se espalhando”, disse Stein-
meier.

Troque alemães por americanos, poloneses, bra-
sileiros, indianos. Neste começo de século há inúme-
ros exemplos de um espraiamento da intolerância, no 
mundo todo. O fenômeno acompanha a revolução da 
comunicação instantânea, que permite a aspersão do 
veneno da desinformação sem filtros.

Nesse contexto, chama a atenção a rusga entre 
Rússia e Polônia em razão de o presidente Vladimir 
Putin ter sido convidado a falar em Jerusalém, en-
quanto seu colega Andrzej Duda não o foi.

Os países disputam versões sobre as origens do 
conflito mundial. Em Israel, Putin ainda lembrou que 
colaboradores do nazismo podiam ser piores que os 
opressores, uma referência indireta à Polônia.

Tal ambiente só favorece o cenário lamentado 
por Steinmeier. O combate a isso se dá com educação 
e sobriedade na análise histórica. E ela é inequívoca 
quanto à extensão da tragédia do Holocausto. Daí o 
mote “nunca esquecer” dos programas de divulgação 
sobre o período. O risco de manipulações por moti-
vos políticos é real, mas é compensado pela necessi-
dade de evitar a repetição da história.

Quando o então secretário de Cultura brasileiro, 
Roberto Alvim, macaqueou o propagandista nazista 
Joseph Goebbels e espalhou seu detrito ideológico na 
internet, não havia espaço para relativismo: a punição 
tinha de ser rápida. Até Jair Bolsonaro, não exatamen-
te um modelo de líder tolerante, entendeu isso.

Editorial

Nunca esquecer

Ranking dos Políticos - Facebook

ALIADOS AO
SENADO
Mauro Mendes, ao que parece, anda 

numa “saia-justa” em razão da quantidade 
de aliados políticos que pretendem disputar 
a eleição suplementar ao Senado, em abril. 
Entre os quais, o ex-vice-governador Carlos 
Fávaro, o atual vice, Otaviano Pivetta, o ex-
-senador Júlio Campos, a empresária Mar-
gareth Buzzeti, dentre outros. “Não sou uma 
pessoa de ficar em cima do muro, sempre fui 
um homem de posições. Mas preciso espe-
rar um pouquinho para que tenhamos um 
cenário concreto, saber quem verdadeira-
mente vai ser candidato”, disse.

“SUMIU”
O Detran notificou por edital uma servi-

dora que não aparece para trabalhar há cerca 
de um ano e meio. Segundo o edital de notifi-
cação, ela não é vista no órgão desde o dia 6 
de julho de 2018. Lotada na Gerência de Con-
ferência e Registro, a servidora foi intimada a 
apresentar, por escrito, as justificativas para 
a ausência. O órgão, no entanto, deu mais 20 
dias para ela se explicar.

PROJETO
SENADO
Discreto em suas articulações, o vice-go-

vernador Otaviano Pivetta, que pretende dis-
putar a eleição suplementar ao Senado, está 
conseguindo unir ao seu entorno as prin-
cipais lideranças do grupo político que dá 
sustentação a Mauro Mendes. Outros preten-
dentes, como Carlos Fávaro e Júlio Campos, 
perdem terreno, à medida em que o processo 
avança. A seu favor, fora o fato de ocupar a 
posição de vice de Mendes, os apoiadores de 
Pivetta apontam sua experiência política e 
administrativa. Além da possibilidade real 
de ele vencer o pleito, que acontece no final 
de abril.

Crédito: Assessoria

IMAGEM DO DIA

“O fenômeno acompanha a revolução da 
comunicação instantânea, que permite 
a aspersão do veneno da desinformação 
sem filtros

“
Durante as duas horas da primeira Operação Lei Seca de 2020, 10 moto-

ristas foram presos por embriaguez ao volante e colocar a vida dos outros em 
risco. Estas pessoas estão sujeitas à detenção de 6 meses a 3 anos, multa e 
suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. Também foram apreendidos 33 veículos, sendo 23 carros 
e 10 motos, além de serem emitidos 18 autos de infração para condutores que 
dirigiam sob efeito de álcool.

Fácil, mas nem tanto
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relho clonado receber alguma notifica-
ção sobre o serviço ativo, o que exige que 
você, além de conectar, se preocupe em 
eliminar tais notificações.

Você pode, também, ser “traído” pelo 
programa de monitoramento que pode 

inventar de marcar con-
versas como “lidas” antes 
que isso, de fato, aconteça.

Esse é apenas o come-
ço de uma expressiva lista 
de possíveis problemas 
que podem estar em seu 
caminho, te “empatan-

do” de monitorar o “zapzap” alheio. Vale 
a pena correr todos os riscos? Tenha em 
mente que se a pessoa descobrir ela pode 
não ficar muito feliz e você pode ter pro-
blemas, inclusive por conta da invasão 
de privacidade, crime previsto em nossa 
legislação.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Se a clonagem de WhatsApp fosse fácil não haveria 
segurança no uso desse tipo de aplicativo. Tenha sempre 
em mente que pessoas verdadeiramente especializadas 
no assunto dedicam seu tempo à tentar burlar a seguran-
ça de softwares dessa natureza. Se eles não conseguem, 
imagina uma pessoa “normal”, tentando seguir um tuto-
rial que encontrou em algum lugar da internet. Só perda 
de tempo...
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Falei, no artigo anterior, sobre a tão pro-
curada solução para clonar o WhatsApp. 
Quem acredita que ter acesso ao apare-
lho desbloqueado seja a maior dificuldade 
para “monitorar” alguém, porém, pode estar 
muito, mas muito enganado.

Os recursos 
mais comuns que 
permitem tal mo-
nitoramento se 
baseiam no What-
sApp Web, recur-
so que permite ao 
usuário conversar 
usando um navegador de internet ou apli-
cativo específico, que se mantém conec-
tado ao comunicador pela internet. Tudo 
relativamente simples, lembrando que o 
“simples” diz respeito à simplicidade, não à 
ausência de problemas.

Você tem que ter em mente, antes de 
qualquer coisa, que uma parcela expressiva 
dos usuários utiliza o recurso do WhatsApp 
Web. Isso pode ser suficiente para que sua 
intervenção seja rapidamente descoberta. 
Já imaginou que interessante o camarada 
tentar ativar o recurso e perceber que ele 
está ativo no momento? Pois é, isso pode 
dar problemas, não é mesmo?

Existe, também, a possibilidade do apa-



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

ALMT volta ao trabalho com pautas polêmicas
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Esta semana arcou a volta 
aos trabalhos da Assembleia 
Legislativa após recesso par-
lamentar. E já na volta, os 
deputados vão encontrar 
pautas delicadas pelo cami-
nho. Uma delas é a reforma 
da previdência estadual que 
visa mudar o sistema de con-
tribuição dos servidores pú-
blicos de Mato Grosso.

Durante o recesso parla-
mentar, o Conselho da Pre-
vidência de Mato Grosso 
aprovou o texto elaborado 
pelo Executivo e que deve 
ser encaminhado agora para 
ao Legislativo. Um dos prin-
cipais pontos, dizem respei-
to a idade mínima para a 
aposentadoria que iria para 
62 anos para as mulheres e 
65 para os homens, além do 
aumento de 11% para 14% de 
contribuição de seus venci-
mentos.

Antes do recesso, um pe-
queno entrave foi causado 
na ALMT entre posição e si-
tuação, na busca de aprovar 
o texto do Governo do Es-
tado, que acabou passando. 
Agora o parlamento volta 
para fazer a votação final do 

PEDIDO URGENTE | Debate sobre a previdência estadual e o “Cota Zero” dos peixes são itens polêmicos

ALMT terá volta intensa aos trabalhos 
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projeto referente à alíquota. 
“Nós ainda precisamos fazer 
a votação final do projeto da 
alíquota que deve ser vota-
do na primeira sessão. Mas 
acredito que não teremos 
maiores problemas”, disse o 
presidente da ALMT, Eduar-
do Botelho (DEM).

COTA ZERO
Outro item considerado 

bem polêmico a votação do 
projeto de Lei “Cota Zero”, 
sobre a pesca no estado de 
Mato Grosso.

O texto da Lei trata da 
proibição do abate e do 
transporte de peixes nos rios 
de Mato Grosso pelo período 
de cinco anos. O que gerou 
muita polêmica e protestos 
dos pescadores e ribeirinhos 
do estado.

Depois disso, a Assembleia 
encomendou um estudo 
técnico para analisar a via-
bilidade ou não do projeto. 
“Nós teremos muita discus-
são em torno desse assunto. 
A Assembleia já está em fase 
final de contratação de uma 
empresa para fazer o estudo 
e começarmos as discussões. 
Mas é um projeto realmente 
polêmico”, admitiu o presi-
dente.

AUDIÊNCA PÚBLICA

Ministro da Saúde 
confirma primeiro  
caso suspeito do 
coronavírus no Brasil

Estudante de 22 anos está em observação em BH 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saú-
de confirmou ontem (28) o 
primeiro caso suspeito de 
coronavírus no país e elevou 
o nível de atenção para aler-
ta de perigo iminente para 
a presença do vírus no país. 
De acordo com o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, uma estudante de 
22 anos que esteve na China 
está internada, em Belo Ho-
rizonte, em observação. 

“O que muda é o grau 
de vigilância nessa fase. Au-
menta a nossa vigilância de 
portos e aeroportos, triagem 
de pacientes, o uso de deter-
minado equipamentos de 
proteção, mas o nosso foco 
principal nesta fase é a vigi-
lância”, disse Mandetta, em 
entrevista coletiva para falar 
sobre as medidas tomadas 
pelo governo para evitar a 
entrada do vírus no país.

“Nessa fase a gente tem 
um olhar com muito mais 
atenção para dentro do país, 
para identificar se o vírus 
está circulando em territó-
rio nacional, e outro [olhar] 
muito presente em informa-
ções técnicas e científicas a 
respeito do comportamento 
do vírus”, disse Mandetta.

Depois que o caso sus-
peito de coronavírus foi 
identificado em Minas Ge-
rais, o Ministério da Saúde 
subiu o nível de vigilância 
no Brasil. Saiu do nível 1, 
considerado de alerta, para 
o nível 2, de risco iminente 
do vírus chegar ao país. Caso 
seja confirmada a doença na 
paciente em Minas, o nível 
sobe para 3, que é o de situa-
ção de emergência em Saúde 
Pública.

O aumento do nível de 

vigilância no Brasil ocorreu 
um dia após a Organização 
Mundial da Saúde mudar de 
moderado para alto o grau 
de risco de epidemia global 
do coronavírus. Mas o moti-
vo para o Ministério aumen-
tar o nível de vigilância foi o 
caso suspeito em Minas Ge-
rais, como explicou o secre-
tário de vigilância em Saúde, 
Wanderson Oliveira.

“Nós estávamos, até 
ontem, no nível 1, que é de 
alerta, onde tínhamos ca-
sos acontecendo em outros 
países. Na medida em que 
nós identificamos o primei-
ro caso que se enquadrou na 
definição estabelecida pelo 
protocolo em alinhamento 
com a Organização Mundial 
da Saúde, nós estamos en-
trando agora no nível 2, de 
perigo iminente. E a partir 
do primeiro caso confirma-
do, declaramos emergência 
de saúde pública de impor-
tância nacional, em alinha-
mento com a OMS”.

Entre outras mudan-
ças, a pasta agora conside-
ra suspeita qualquer pessoa 
que apresente febre ou pro-
blemas respiratórios 14 dias 
após visitar qualquer local da 
China, e não apenas a pro-
víncia de Wuhan, o epicen-
tro da epidemia.

O ministro da Saúde, 
Henrique Mandetta, ressalta 
que a definição dos níveis é 
um protocolo internacio-
nal. “Nós não somos uma 
ilha, estamos em um mundo 
globalizado. As pessoas vão 
e vêm, as mercadorias têm 
trânsito. E a gente precisa es-
tar atento. Não é motivo ne-
nhum, nesse momento, para 
a gente ter qualquer tipo de 
pânico, temos um sistema de 
vigilância reconhecidamente 
robusto”.
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GESTÃO COMPARTILHADA

Órgãos de controle conhecem ações para
combate ao desmatamento em 2020 em MT

SINOP

Pagamento de alvará com 20% 
de desconto vai até 31 de janeiro

Órgãos estiveram na Sema para entender o trabalho

Desconto na renovação de alvará 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso apresentou na se-
gunda-feira (27) as ações 
para combater o desmata-
mento ilegal em 2020. Em 
visita à sede da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema), o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) e Ministérios 
Públicos Estadual e Federal 
acompanharam o trabalho 
de notificação remota que 
vem sendo realizado para 
alertar o proprietário de um 
imóvel rural que cesse ati-
vidades ilegais de desmata-
mento identificado na área.

Com a aquisição da 
Plataforma de Monitora-
mento da Cobertura Vegetal, 
a Sema e demais órgãos de 
controle podem monitorar 
todo o Estado diariamen-
te com resolução especial 
de até 3 metros. A partir de 
alertas semanais de desma-
tamento enviados à equipe 
de fiscalização, os analistas 
identificam os desfloresta-
mentos ilegais e prosseguem 
para a notificação remota, 
ligação telefônica em que o 
analista solicita que o pro-
prietário cesse o desmata-
mento.

Após esse procedi-
mento, o responsável pela 
área recebe e-mail com as 
informações e imagens re-
ferentes ao desmatamento 
encontrado e o processo se-
gue para autuação remota 
(lavratura do auto de infra-
ção). Em casos mais graves, 
a Sema envia equipe à cam-
po para apreensão de bens e 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
alerta os empresários e co-
merciantes do município 
para os prazos, com descon-
to, para a renovação dos al-
varás de funcionamento. O 
tributo cobrado pelo poder 
público a partir do segundo 
ano de funcionamento da 
empresa é formado pela taxa 
de fiscalização e vistoria e, de 
acordo com o Código Tribu-
tário Municipal, é facultado 
ao contribuinte o seguinte 
desconto:

Para aquele que pagar 
até o dia 31 de janeiro, será 
concedido o desconto de 
20%. Ao que pagar até o dia 
28 de fevereiro, o descon-
to será de 10% e, ao que pa-
gar até o dia 31 de março, o 

equipamentos, evitando que 
o dando ambiental prossiga.

“O nosso intuito é evi-
tar o desmatamento. Por 
isso, estamos utilizando de 
diversas estratégias para 
mostrar que todo o Estado 
está sendo monitorando e 
que iremos proceder na la-
vratura dos autos de infra-
ção em um tempo muito 
mais curto do que ocorria 
em anos anteriores”, frisa a 
secretária de Estado de Meio 
Ambiente, Mauren Lazza-
retti. A Plataforma de Mo-
nitoramento da Cobertura 
Vegetal foi adquirida com 
recursos do Programa REM 

desconto será de 5%. Estas 
regras, prazos e descontos 
não se aplicam aos Micro 
Empreendedores Individu-
ais (MEI).

O Alvará de localização 
e funcionamento é conce-
dido ao contribuinte como 
parte do processo de aber-
tura das empresas a fim de 
que possam emitir notas fis-
cais e os valores dos tributos 
são cobrados e calculados 
em cima da atividade pri-
mária do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) de 
cada empresa.

Ainda de acordo com 
o Código Tributário, o lan-
çamento do exercício não 
permite opção de parcela-
mento e a expectativa com 
a arrecadação das 14.054 mil 
empresas ativas no muni-
cípio depende da atividade 

Mato Grosso (REDD+ para 
Pioneiros) e utiliza a tec-
nologia da constelação de 
nanossatélites Planet. A fer-
ramenta permite detectar 
desmatamentos a partir de 
um hectare.

Os representantes dos 
órgãos ministeriais tam-
bém tiveram a oportuni-
dade conhecer a estrutura 
criada para abrigar os 50 
analistas contratados tem-
porariamente para dar va-
zão às análises do Cadastro 
Ambiental Rural. Em 2018, 
eram analisados, em média, 
cerca de 300 registros men-
salmente e nos últimos três 

meses estão sendo avaliados 
cerca de 3400 cadastros em 
um período de 30 dias.

Para o governador de 
Mato Grosso, Mauro Men-
des, as ações mostram o 
pioneirismo do Estado na 
implementação de políti-
cas públicas ambientais: “O 
Estado de Mato Grosso tem 
grandes ativos ambientais 
e nós temos consciência da 
importância de preservar 
esses ativos por uma ques-
tão de meio ambiente, mas 
também por uma questão 
econômica devido as nossas 
relações com os mercados 
internacionais”.

desenvolvida por elas e que 
podem ser mudadas, in-
fluenciando diretamente no 
valor no tributo cobrado.

A Prefeitura fica na ave-
nida das Embaúbas, 1386, es-
quina com rua das Avencas 

e o horário de atendimento 
ao público é das 7h às 13h. Os 
empresários e interessados 
devem procurar o departa-
mento de Fiscalização Tri-
butária que fica no próprio 
Paço Municipal.
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AGRONEGÓCIO 

Cenário é de consumo doméstico crescente 

Menores estoques devem
sustentar preços em 2020
DA REPORTAGEM

Segundo pesquisas do 
Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP, a nova 
safra de verão deve ficar em 
linha com a registrada em 
2019, não conseguindo al-
terar de forma expressiva a 
disponibilidade interna no 
primeiro semestre. 

Assim, há fatores de 
sustentação de preços no 
curto prazo, o que tende a 
estimular o semeio da cul-
tura na segunda safra e, con-
sequentemente, a elevar a 
oferta no segundo semestre. 
Em termos globais, são espe-
radas reduções da produção, 
do consumo e dos estoques, 
o que reforça a perspectiva 
de sustentação de preços.

O forte movimento de 
alta nos preços domésticos 
no último trimestre de 2019 
estimulou produtores a au-
mentarem a área semeada 
com milho primeira safra. 
Informações da Equipe de 
Custos do Cepea apontam 
que houve melhora nas rela-
ções de troca entre produtos 
e insumos nas principais re-
giões acompanhadas.

Em relatório divulgado 
no dia 9 de janeiro, a Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) estima que 

a primeira safra de milho 
2019/20 deva atingir 26,6 
milhões de toneladas, 3,8% a 
mais que na temporada an-
terior, resultado do aumento 
de 1,1% na área e da expectati-
va de crescimento de 2,7% na 
produtividade. 

O consumo interno é 
estimado em 68,13 milhões 
de toneladas, quantidade 
6,6% superior ao da tempora-
da passada e 12,8% acima da 
média das últimas três safras. 

Esse cenário se deve às 
maiores procuras por parte 
do setor pecuário e de novas 
usinas produtoras de etanol 
de milho do Centro-Oeste.

A soma da produção 
do milho verão ao estoque 
de passagem – estimado até 
o momento pela Conab em 
11,53 milhões de toneladas 
ao final de janeiro/20 – re-
sulta em suprimento de 38,15 
milhões de toneladas para o 
primeiro semestre. 

Este volume é equi-
valente a 56% do consumo 
doméstico no ano. Como 
comparação, na temporada 
passada, o volume dos esto-
ques iniciais somado à pro-
dução do milho primeira 
safra respondeu por 65% do 
consumo interno. Ou seja, na 
atual safra, o consumo inter-
no deverá absorver percen-
tual maior da produção de 

MILHO E SORGO | Temporada 2019/20 deve iniciar com disponibilidade restrita
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Scot conSultoria

MOVIMENTO AGRÍCOLA

Concentração de chuvas e
evolução da safra agrícola

OSCILAÇÕES

Soja mantém altos níveis no Brasil

Chuvas favorecem evolução das principais culturas agrícolas 
de verão 

Área semeada com algodão cresceu nas últimas safras

Alta de 0,45% do dólar foi suplantada pela queda de 0,82% em Chicago 

DA REPORTAGEM

G1-MT

Nas regiões de maior 
concentração de cultivo, 
como o Centro-Oeste, Su-
deste, parte do Sul e do 
Matopiba, o regime pluvial 
proporcionou bom desen-
volvimento das lavouras. As 
áreas que ainda apresentam 
anomalias negativas devido 
à falta de chuvas são os es-
tados do Rio Grande do Sul, 
Piauí e Bahia. A análise é do 
último Boletim de Monito-
ramento Agrícola, divulgado 
nesta semana pela Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

No Centro-Oeste, o 
norte mato-grossense co-
meça a decair o Índice de 
Vegetação (IV) por conta do 
início da colheita, com índi-
ces abaixo da média histó-
rica, mas com 2% acima da 
safra passada. 

Já no sul de Goiás, as 
lavouras continuam sendo 
beneficiadas pelas condições 
climáticas favoráveis, assim 
como no sudoeste de Mato 
Grosso do Sul que conta 
também com a umidade no 
solo para promover uma 
boa recuperação e desenvol-
vimento das lavouras e, por 
consequência, a alta no índi-
ce de vegetação.

ALGODÃO

Mais pluma e mais 
caroço pela valorização 
da pluma
DA REPORTAGEM

A área semeada com 
algodão cresceu nas últimas 
temporadas. Em 2017/18 
houve incremento de 25,1% 
na área com a cultura, frente 
a safra 2016/17. Em 2018/19 
o aumento foi de expressi-
vos 37,8% e para a temporada 
atual a estimativa é de cresci-
mento de 2,7% (Conab).

Os aumentos na área 
foram puxados pela valori-
zação da pluma no mercado 
interno. Na temporada atual, 
apesar da queda na cotação 
em relação ao ciclo passado, 
o preço está em um patamar 
historicamente bom, o que 
manteve o incremento em 
área, porém, em um ritmo 
menor que o observado em 
anos anteriores. A semeadura 
da segunda safra de algodão 
(2019/20) está em andamen-
to e representa aproximada-
mente 85% da produção na-
cional. Mato Grosso e Bahia 
são os principais produtores 
nacionais, com 88,7% da pro-
dução prevista para essa tem-
porada. O crescimento da 
área plantada deve compen-
sar, em parte, a expectativa 
de queda de 1,6% na produ-

DA REPORTAGEM

Os preços médios da 
soja, medidos pelo Cepea, 
voltaram a cair pelo terceiro 
dia consecutivo, para cerca 
de 0,27% na última sema-
na, para R$ 86/saca (con-
tra 86,23/saca anterior) nos 
portos do sul do país ou seus 
equivalentes nas demais re-
giões. Isso aumentou as per-
das do mês para 2,16% (con-
tra 1,90% do dia anterior). 
No interior a queda foi tam-
bém de 0,27%, para a média 
de R$ 82,04/saca (contra 
82,26/saca do dia anterior), 
aumentando as perdas do 
mês para 0,92%.

“A alta de 0,45% do Dó-
lar foi suplantada pela que-
da de 0,82% nas cotações da 
Bolsa de Chicago e pela au-
sência da China no mercado 
de Origem no Brasil. Mas 
muito embora a pesquisa 
Cepea, que é uma média 
acadêmica, registre quedas 
significativas, não encontra-

tividade média das lavouras 
em 2019/20, na comparação 
com a safra passada, devido 
a previsão de clima menos 
favorável. Com isso, o Brasil 
deverá colher 2,75 milhões 
de toneladas de algodão em 
pluma, 1,1% mais em relação 
ao ciclo anterior.

A produção de caroço 
de algodão está estimada em 
4,13 milhões de toneladas em 
2019/20, também 1,1% mais 
que o produzido anterior-
mente. Essa maior disponi-
bilidade interna “segurou” 
as cotações do caroço de al-
godão no segundo semestre 
de 2019, quando os preços 
do farelo de soja subiram no 
mercado interno.

Levando em conta mais 
um ano de aumento da dispo-
nibilidade interna de caroço, 
a expectativa é de uma me-
nor pressão sobre as cotações 
do insumo, que assim como 
o farelo de algodão pode ser 
uma alternativa proteica para 
a nutrição de bovinos. Além 
da questão do frete, é preciso 
atenção ao período de maior 
oferta desses produtos, a par-
tir de julho/agosto, com a 
colheita da segunda safra de 
algodão.

mos esta mesma proporção 
de baixa nos mercados físi-
cos”, apontam os analistas 
da T&F Consultoria Agroe-
conômica.

Em Mato Grosso, mer-

milho segunda safra.
Para a segunda tempo-

rada, por enquanto, a Conab 
mantém as estimativas de 
área da temporada anterior 
e a perspectiva de produtivi-
dade média de 5,5 t/ha. Com 
isso, a produção do milho 
segunda safra 2019/20 é es-
timada em 70,9 milhões de 

toneladas, redução de 3,1% 
frente à anterior. Caso as es-
timativas da Conab se con-
cretizem, a produção total 
de milho deverá atingir 98,4 
milhões de toneladas – esti-
mativas privadas sinalizam 
volume mais próximo de 100 
milhões de toneladas.

Em Mato Grosso, após 

os problemas enfrentados no 
início da temporada, a seme-
adura de soja ganhou ritmo, 
ficando acima da média dos 
últimos cinco anos, segundo 
o Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea). Apesar disso, a janela 
ideal de semeio de milho de 
segunda safra ainda preocu-

pa parte dos agentes. Até o 
início de janeiro, o Imea in-
dica que a área plantada no 
estado deve crescer 2,36%, 
mas a produtividade pode 
cair 4,25%, o que resultaria 
em produção geral em 2020 
de 31 milhões de toneladas, 
queda de 2% em relação à de 
2018/19.

cado comprador lento, 
cambio baixo reduziram o 
volume negociado da safra 
2019/20 para 20 mil tonela-
das, com preços entre R$ 72 
e R$ 78. Para a safra 2020/21 

mercado começando a ro-
dar no sul do estado e região 
do Araguaia, tendo sido ne-
gociadas 40 mil toneladas a 
preços entre R$ 72 e R$ 77/
saca.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
2-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
3-Operadora de caixa, com experiência; 
4-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
5-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
6-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
7-Designer gráfico, com experiência; 
8-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
9-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, facha-
das ou estruturas metálicas;
10-Vendas, interesse na linha esportiva; 
11-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
12-Serviços Gerais, com experiência; 
13-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
14-Operador (a) de ponte rolante
15-Escrita fiscal, com experiência;
16-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
17-Controlador de pragas, com experi-
ência;
18-Comprador, com experiência e 
referência; 
19-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
20-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
21-Auxiliar de farmácia, cursando ensino 
superior; 
22-Auxiliar de Departamento Pessoal.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
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 –
 email: rh@adestec.org.br

MASTER GRÃOS COMÉRCIO E ARMAZÉNS GERAIS. 
Torna público que requere a Secret. Municipal do Meio 
Ambiente – Sinop, a alteração da razão social, atividade 
armazéns gerais – emissão de warrant, Rod, BR 163 Km 
835, Eunice, Sinop/MT. CNPJ: 14.119.613/0002-38. Não 
EIA/RIMA.

BEIRA RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
LTDA - ME, CNPJ 10.691.134/0001-50, pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida na Estrada Dormelice, Chá-
cara 521-A-2, no município de Sinop – MT, torna público 
que requereu da SEMA-MT (Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente) a ampliação da Licença Prévia, Licença de Ins-
talação e Licença de Operação (L.O.) para o desenvolvi-
mento de atividades de Serraria com Desdobramento de 
Madeira e picador florestal, localizada em Sinop-MT. Não 
foi determinado estudos de Impacto Ambiental. SINOP - 
MT, 27/01/2020.

NAVA & SIMON LTDA - CNPJ: 00.485.901/0002-00, lo-
calizada na Rua Belém, 1601-N, Industrial, município de 
Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu junto 
a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a Renovação da Li-
cença de Operação - RLO, para a atividade de “Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo”. Responsável Técnico: ENG. SANITA-
RISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com

W FERREIRA BUENO, CNPJ n° 00.492.167/0001-17, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Renovação da Licença de Operação (LO) para atividades 
de Serviços de manutenção e reparação mecânica de ve-
ículos automotores, localizada na AV. Perimetral Marechal 
Rondon, N 875, Distrito Primavera, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

PARQUE TANGARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.104.973/0001-88, 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua das 
Aroeiras, nº 629, Sala 04, Setor Comercial na Cidade de 
Sinop-MT, torna Público que requereu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Licença 
de Operação (L.O) do Loteamento denominado RESIDEN-
CIAL PARQUE TANGARÁ, localizado na Rua Colonizador 
Ênio Pipino, Lote nº 542, Zona Urbana, na Cidade de Si-
nop MT.

MARCIANO AGUIAR 83606173172. – NOSSA SENHORA, 
CNPJ 36.101.694/0001-09. Torna-se público que requereu 
junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop o pedido das Licenças Ambientais 
Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), para a ati-
vidade 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, sito a Rua Amoreiras, 
nº 71, CEP 78.557-472, município de Sinop/MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9.9971-1848)

L.F. PIRES SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA. 
- BETEL FUNILARIA E PINTURA, CNPJ 06.184.219/0001-
74. Torna-se público que requereu junto à Secretaria do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop 
o pedido das Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação 
(LI) e Operação (LO), para a atividade 45.20-0-02 – Servi-
ços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos au-
tomotores, sito a Rua Samambaia 2438, CEP 78.557-464, 
município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. 
(FACILITA MT 66 9.9971-1848)

PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 
84.010.040/0051-73, torna público que requer junto a 
SEMA o pedido de a Licença Prévia,  Instalação e Ope-
ração LP/LI/LO, para a atividade de Comércio varejista de 
lubrificantes e Comércio varejista de combustíveis  para 
veículos automotores, localizada na Rodovia MT-449, KM 
4, Zona Rural, Município de Lucas do Rio Verde – MT. Não 
Foi Realizado o EIA/RIMA

STOP-LUB MT PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ 
11.159.342/0001-75, torna público que requer junto a Se-
cretaria Municipal de Meio  Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, a Licença Prévia, Instalação e Operação (LP/
LI/LO) para atividades de manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrifi-
cação e polimento de veículos  automotores, localizada na 
Av. Bruno Martini, nº160, Loteamento Village, Município de 
Sinop – MT. Não Foi Realizado o EIA/RIMA

NAVA & SIMON LTDA - CNPJ: 00.485.901/0001-10, loca-
lizada na Av. Rio Grande do Sul, 204-S, Centro, município 
de Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a Renovação da 
Licença de Operação - RLO, para a atividade de “Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo”. Responsável Técnico: ENG. SANITA-
RISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com

ANDERLE ALBUQUERQUE & CIA LTDA, CNPJ 
27.074.110/0001-54, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/SORRISO, a renovação de Licença de Operação 
(LO), para a atividade de Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de hi-
giene pessoal, Comércio varejista de produtos alimentícios 
em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente e Comércio varejista de pro-
dutos farmacêuticos homeopáticos, Localizada na Avenida 
Brasil, 2204, bairro Centro, município de Sorriso/MT. Coor-
denadas geográficas: 55°44’04,95”W  12°31’58,94”S. Não 
foi determinado o EIA-RIMA. 

A  E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, estabe-
lecida na Avenida das Embaúbas, 1835, Sala 05 , Setor 
Comercial na Cidade de Sinop MT, inscrita no CNPJ Nº 
21.787.089/0001-58, Torna Público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT a 
Renovação da Licença de Instalação - LI da Implantação 
do Loteamento denominado de RESIDENCIAL VILLA 
VERDE, localizada na Zona Urbana do Município de Sinop 
– MT, no Bairro de Chácaras Sinop, Gleba Celeste – 3ª 
Parte, Avenida Integração - Estrada Ruthe , Chácaras Nº 
45, 46, 47 e 48, não foi determinado EIA/RIMA.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. 
MILENIO SERVIÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 13.366.220/0001-85, situado 
a Av. Natalino J. Brescansin, número 548, sl 15, centro, vem comunicar o extravio de 1 
(uma) caixa box, do cliente JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR E OUTROS, estabelecido na 
cidade de NOVO MUNDO - MT, à FAZENDA GLEBA BELA VISTA ,1, MARGEM DIREITA 
DO RIO NHANDU, ZONA RURAL, inscrito no CPF nº 788.092.909-68, contendo 15 (quinze) 
rescisões contratuais em nome de: Ediane Rezer Da Silva; Marcelo Daufenbach; Edmilson 
Messias Da Silva; Marcos Antonio Pereira Leao; Adriano Freitas Da Silva; Gustavo De Lima 
Nunes; Joao Vitor Fonseca Da Silva; Leandro Ramos Pereira; Antonio Carlos Pucci Dias, 
Ricardo Augusto Montanher, Sebastião Pedro Gonçalves, Mauri Herter, Eliane Rezer Da 
Silva, Israel Moraes, Thiago Dos Santos. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - MT 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT, torna 
público que realizará no dia 17/02/2020, às 08:00 horas, na Rua Pará, 1.850, Licitação 
destinada a Contratação de empresa especializada para execução da obra na construção 
do posto de saúde, localizado na Avenida das Primaveras, Lote 02, Quadra 37 – MT no 
Distrito Piratininga município de Nova Ubiratã-MT. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - MT, 28 de janeiro de 2020.  
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto:   o registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços com fornecimento de peças para ônibus, máquinas, caminhões 
e tratores - funilaria e pintura, tapeçaria, usinagem e retifica de motores, 
parte hidráulica, parte injetora e turbina, parte mecânica na cidade e no 
Pontal do Marape, do tipo: Maior desconto por lote  -  Data de abertura: 11 
de fevereiro de 2020. Horário 08h00min - local: Av. Mutum, n. 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 pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 28 de janeiro 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 22 de Janeiro 2020, com início 
às 14:00, tendo como objeto contratação de sistemas de informática 
integrados com aplicações em ambiente web para gestão de recursos 
públicos e serviços relacionados, para atender às necessidades das 
secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Nova Mutum-MT das 
quais foram vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 190148, 819866, 
819867, 819868, 819869, 819870, 819871, 819872, 819874, 819875, 
819876, 819877, 819878, 831723, 831726, 835578, 835579, 835580, 
835581, 835582, GEXTEC GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELLI - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 04.240.771/0001-07 no valor de R$ 
1.265.669,23. Nova Mutum - MT, 27 de Janeiro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
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Thiago Neves assume a 10 para
ser solução no meio de campo
DA REPORTAGEM

O novo responsável 
pelo setor criativo do Grê-
mio já está em Porto Alegre, 
pronto para vestir a camisa 
10 do clube gaúcho. Thiago 
Neves será apresentado na 
tarde desta terça-feira. So-
nho antigo, chega para pre-
encher uma lacuna deixada 
pela venda de Luan e a lesão 
de Jean Pyerre com experi-
ência e “poder de decisão”.

O número 10 que foi 
usado por Felipe Vizeu na 
Libertadores do ano passado 
ficou reservado para o meia. 
Após os elogios do técnico 
Renato Gaúcho, se apresenta 
aos tricolores com status de 
titular.

O Tricolor já havia ten-
tado a contratação de Thiago 
Neves no início de 2019. Vol-
tou à carga neste começo de 
temporada quando viu o jo-
gador se liberar do Cruzeiro. 
Os termos do acordo contêm 
vínculo até dezembro e cláu-
sula de produtividade.

NÚMEROS E
CONTEXTO
Na temporada passada, 

o meio-campista atuou 41 
vezes, deu sete assistências 
e anotou nove gols. Luan, 
o terceiro na lista de golea-
dores do Grêmio, também 
marcou nove, mas em 36 
jogos, e deu 10 assistências. 
Jean Pyerre, o titular da fun-
ção em 2019, atuou em 39 
oportunidades, balançou as 
redes seis vezes e deu sete 
assistências.

“Gosto de estar sem-

GRÊMIO | Meia supre carência com experiência e “poder de decisão”
Foto: Instagram

INTER

Início de Eduardo Coudet empolga

MATO-GROSSENSES

Para esquecer derrota, Sinop
recebe Poconé no Gigantão

Foto: DIvulgação

Foto: DIvulgação

Inter busca melhor arrancada no Gauchão em seis anos

Sinop sofreu derrota de virada para o Dom Bosco 

DA REPORTAGEM

Esperança dos torcedores 
para recolocar o Inter no ca-
minho dos títulos, Eduardo 
Coudet já cativou jogadores 
e dirigentes no Beira-Rio. 
Inclusive, o treinador vis-
lumbra uma primeira meta 
neste começo de ano, mes-
mo que pequena. Com 100% 
de aproveitamento até o 
momento, o argentino pode 
levar o time à melhor arran-
cada no Gauchão após seis 
anos.

Desde 2014, o Colorado 
não arranca no estadual com 
três vitórias consecutivas. 
Depois de superar o Juven-
tude por 1 a 0 e aplicar 3 a 
1 no Pelotas, Coudet prepara 
a equipe para manter a sequ-
ência positiva diante do São 
Luiz, na próxima quarta-fei-
ra, em Ijuí.

Há seis anos, o Inter su-
perou São Luiz, Novo Ham-
burgo e Passo Fundo nas três 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC começou 
muito bem o Campeona-
to Mato-grossense 2020 ao 
aplicar uma sonora goleada 
de 4 a 0 sobre o Araguaia, jo-
gando em casa. Na segunda 
rodada, pegou o Dom Bosco 
na Arena Pantanal, sofreu o 
primeiro gol, virou para 3x1, 
mas deixou o adversário fa-
zer o vira-vira e saiu derro-
tado por 4x3.

Agora, a equipe busca 
a recuperação para não se 
desgarrar dos líderes (União, 
Cuiabá e Operário, que têm 
100% de aproveitamento) 
e buscar se classificar, pelo 
menos, entre os quatro pri-
meiros que vão às semifinais.

O adversário desta quar-
ta-feira (29) será o Poconé, 
equipe que ainda não pon-
tuou na competição e estaria 
rebaixada se o campeonato 
terminasse hoje. A partida 
será no Estádio Gigante do 
Norte, a partir das 20h10. 
Um fator complicante para 

a derrota foi o cansaço da 
equipe, que sentiu o forte 
calor de Cuiabá e acabou su-
perado pelo Azulão da Coli-
na. O técnico Marcos Birigui 
reiterou: “O pouco tempo 
de preparação foi predomi-
nante, a equipe realmente 
se cansou e por isso perdeu 
o jogo. Também sentimos a 

rodadas iniciais – nos dois 
primeiros jogos com Clemer 
no comando e, depois, Abel 
Braga assumiu. Em 2016, Ar-
gel era o técnico, e o empate 
na estreia com o São José – o 
clube levantou a taça da Re-
copa Gaúcha ao vencer nos 
pênaltis – impediu os 100% 
de aproveitamento.

Já em 2018, Odair Hell-
mann, então promovido 
ao cargo, levou o Colorado 
às mesmas duas vitórias de 
Coudet no começo do Gau-
chão. Mas teve a série encer-
rada com derrota por 2 a 1 
para o Caxias, no Centená-
rio, na terceira rodada.

Chacho, por sua vez, goza 
de prestígio nos gabinetes, 
arquibancadas e vestiário. 
Algumas de suas ideias já são 
vistas em campo. Na saída de 
bola, o primeiro volante vira 
um terceiro zagueiro e libe-
ra os laterais, transformados 
em alas, com atribuições 
ofensivas.

saída de dois jogadores ma-
chucados, o Robinson e o 
Alan, mas foi bom o jogo”, 
explicou ao site Só Notícias.

No ataque, Alan Jr. saiu 
sentindo câimbras, mas não 
deve ser desfalque. Ele e o 
centroavante Robinson, in-
clusive, são os artilheiros da 
competição com 3 gols, cada. 

Outra opção é o recém-con-
tratado Juliano Fogaça, que 
reestreou ao entrar na segun-
da etapa no último domingo. 
Os ingressos para a partida 
estão sendo comercializados 
antecipadamente a R$ 10 na 
bilheteria do estádio, das 8h 
às 18h, e na hora do jogo o 
valor sobe para R$ 20.

DE ADOLESCENTE A ADULTO

Atacante Antony 
quer dedicar vaga 
olímpica para o filho

DA REPORTAGEM

Era março de 2019, e 
Antony parecia viver um so-
nho. Em pouco tempo, ele 
se sagrou campeão da Co-
pinha, foi eleito o craque da 
competição e passou a ser 
titular da equipe profissional 
do São Paulo. Financeira-
mente as coisas também só 
melhoravam para o garoto, 
que acabara de completar 19 
anos e pôde deixar a perife-
ria de Osasco.

Porém, na véspera de 
uma das quartas de final 
do Campeonato Paulista, o 
mundo de Antony pareceu 
desabar. Na concentração do 
São Paulo, o atacante rece-
beu pelo telefone uma notí-
cia inesperada: a namorada 
dele estava grávida.

“No começo foi mui-
to difícil para mim, eu não 
queria (ser pai) por ser jovem 
e estar acontecendo as coi-
sas na minha vida. Era com-
plicado, eu ficava pensando 

nisso. Descobri um dia an-
tes do jogo contra o Ituano, 
não estava com cabeça para 
jogar. Mas, com o apoio da 
minha família, fiz uma gran-
de partida e dali em diante 
comecei a tentar cair na real, 
sabia que a responsabilidade 
iria aumentar”, conta.

Quase um ano depois, 
Antony confirma que a res-
ponsabilidade aumentou, 
mas veio acompanhada de 
muito aprendizado e amor. 
Embora ainda jovem, com 
19 anos e espinhas no rosto, 
Antony se diz muito mais 
maduro e afirma que a pa-
ternidade se tornou uma 
motivação a mais para quan-
do entra em campo: “Fui de 
um adolescente para um ho-
mem, um adulto. A respon-
sabilidade aumenta tendo 
uma criança para criar. Você 
começa a fazer as coisas não 
mais só por você, mas tam-
bém pelas pessoas que você 
ama”.

Foto: Instagram

Antony, atacante da seleção sub-23 e do São Paulo, com o 
filho Lorenzo 

pre próximo do gol, partici-
par do jogo também, fazer o 
time andar. Espero que com 
essa minha característica 
possa ajudar o Grêmio neste 
ano. Foi por pouco que não 
vim antes. Nada melhor que 
chegar em um clube onde 
todo mundo quer que você 
esteja. Feliz e em casa”, co-
mentou o meia.

O fato é que o Grêmio 
precisava contratar um meia. 
Havia negociado com o Pal-
meiras o nome de Raphael 
Veiga, mas as mudanças no 
Verdão travaram a saída do 
atleta. O investimento seria 
superior ao feito agora pelo 
atleta de 34 anos.

Jean Pyerre está afas-
tado desde setembro por le-
são na coxa direita. Voltou a 
correr somente na segunda-
-feira. Luan acabou no Co-
rinthians. Restavam apenas 
Patrick e Thaciano para a 
criação. Thiago Neves eleva 
o nível.

A contratação de Thia-
go Neves foi viabilizada de-
pois de uma análise no mer-
cado e a posterior rescisão 
do jogador do Cruzeiro. Sem 
custos, o Grêmio passou a 
ver a transferência com bons 
olhos. No segundo semes-
tre de 2019, especialmente, 
o meia ficou marcado pelo 
rebaixamento da Raposa no 
Brasileirão, ao se envolver 
em diversas polêmicas fora 
de campo, entre elas a saída 
do técnico Rogério Ceni e o 
áudio enviado ao então ges-
tor de futebol Zezé Perrella. 
Porém, segundo ele, o ano é 
de “reconstrução”. Thiago Neves vestirá a camisa 10 no Grêmio 
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DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Inicialmente programa-
das para terem início nesta 
terça-feira (28), as inscrições 
para o Programa Universi-
dade para Todos (Prouni) 
foram suspensas pelo Mi-
nistério da Educação. O mi-
nistério ainda não estipulou 
nova data.

A decisão foi tomada após 
o Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 3ª Região suspen-
der a divulgação do resulta-
do das inscrições no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). 
Segundo o MEC, o crono-
grama do Sisu e o do Prouni, 
ambos programas de acesso 
à educação superior, só serão 
divulgados após uma decisão 
final da justiça.

O Sisu oferta vagas em 
instituições públicas de en-
sino superior. Já o Prouni 
oferta bolsas de estudo em 
instituições particulares de 
ensino superior. Mas ambos 
utilizam notas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Como foi compro-
vada a falha na correção de 
algumas provas do Enem, a 
justiça atendeu o pedido da 
Defensoria Pública da União 
(DPU) de suspender a divul-
gação dos resultados do Sisu. 
A ideia é não comprometer 
a transparência e a lisura do 
procedimento que dá acesso 
às vagas, seja de um progra-

ma, seja de outro.
Segundo a DPU, em seu 

pedido, a revisão das notas 
pode provocar alteração nos 
resultados finais de todos os 
candidatos. E essa alteração, 
ainda que de décimos, pode 
ser a diferença entre conse-
guir ou não a vaga preten-
dida. O MEC, no entanto, 
vai disponibilizar aos estu-
dantes a consulta de bolsas 
do Prouni, uma vez que se 
trata apenas de uma infor-
mação. Com isso, a consulta 
das mais de 251 mil bolsas 
relativas ao processo seletivo 
1/2020 já está aberta.

INCONSISTÊNCIA
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela re-
alização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2019, informou que foram 
encontrados quatro casos de 
inconsistências na correção 
da segunda prova do exa-
me, cujos resultados foram 
divulgados no último dia 17. 
Devido ao erro, alguns alu-
nos relataram nas redes so-
ciais terem sido surpreendi-
dos com notas baixas.

“Houve inconsistência no 
gabarito de algumas provas 
do Enem 2019 e, por isso, 
candidatos foram surpre-
endidos com os resultados 
de suas notas. O número é 
muito baixo. Pedimos des-

Foto: Divulgação

SINOP

Comerciantes são convidados a
vestir branco nesta quarta

AVIAÇÃO CIVIL

Empresa inicia voos comerciais
diários de Nova Mutum a Cuiabá

SINOP

Ciclista atingido 
por raio recebe alta 
após 11 dias

Caminhada é organizada por psicólogos e psiquiatras

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fábio foi socorrido por um bombeiro que passava 
pelo local

Asta terá voos ligando Mutum a Cuiabá 

DA REPORTAGEM

No período de janeiro 
a dNesta quarta-feira (29), 
às 16h, será realizada uma 
caminhada na Avenida Júlio 
Campos, região central de 
Sinop. Ela inicia na Praça Plí-
nio Callegaro e será conclu-
ída na Praça da Bíblia com 
uma roda de conversa sobre 
saúde mental.

A caminhada é or-
ganizada por psicólogos e 
psiquiatras da cidade para 
marcar o Janeiro Branco. 
Os lojistas são convidados a 
apoiarem a causa vestindo 
branco e colocando balões 
brancos em suas lojas, espe-
cialmente neste dia 29. “É 
uma ação simples, que não 
vai atrapalhar a rotina da 
empresa mas mostrará que 
ela está preocupada com a 
causa”, explica a profissional 
Vânia Couto.

O mundo pede, o mun-
do precisa e todo mundo 
que compõe a humanidade 
tem direito à Saúde Mental 
e a informações sobre Saúde 
Mental. Somente as corretas 
informações sobre tudo o 
que pode produzir Saúde e 
Saúde Mental nas vidas dos 
indivíduos é que consegui-
rão ajudar as pessoas a terem 

SÓ NOTÍCIAS

A companhia aérea Asta 
fez seu voo inaugural no ae-
roporto municipal Brigadei-
ro Eduardo Gomes, em Nova 
Mutum, na segunda-feira. A 
aeronave Caravan, com ca-
pacidade para 9 passageiros, 
pousou e o ‘batismo’ foi fei-
to por uma equipe do Cor-
po de Bombeiros com jatos 
de água do caminhão Auto 
Bomba Tanque e Resgate 
(ABTR).

Nos próximos dias, a 
previsão é que o avião deco-
le às 15h30 de Cuiabá com 
chegada às 16h20, em Nova 
Mutum de segunda a sexta-
-feira. A aeronave tem auto-

DA REPORTAGEM

O ciclista Fábio Barivie-
ra Conceição, 14 anos, atingi-
do por um raio na MT–222, 
em Sinop, recebeu alta após 
11 dias internado. Ele pe-
dalava com amigos no dia 
15 quando foi atingido pelo 
raio. Ele sofreu uma parada 
cardiorrespiratória e foi so-
corrido por um bombeiro 
militar a paisana que passa-
va pelo local. “No começo 
foi difícil, ficar só deitado. É 
difícil, mas com a Glória de 
Deus eu me recuperei”, disse 
o ciclista na saída do hospi-
tal. Depois de ser atingido, 
o adolescente foi levado às 
pressas ao Hospital Regio-
nal de Sinop. Dias depois foi 

transferido para uma Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital Santo Antônio.

Nesse fim de semana, 
Fábio saiu da UTI e estava 
internado em um quarto, já 
consciente e sem sequelas 
graves, apenas para observa-
ção médica. Ele se recupera-
va das queimaduras. O ciclis-
ta foi liberado para terminar 
o tratamento em casa.

O sargento Márcio José 
da silva, do Corpo de Bom-
beiros, que prestou os pri-
meiros socorros quando o 
Fábio teve a parada cardior-
respiratória, também esteve 
no hospital para receber o 
menino. O capacete que o 
ciclista usava e parte da bici-
cleta ficaram danificados.

Foto: Divulgação

Muitos alunos foram prejudicados e Ministério suspendeu inscrições para o Prouni 

MEC suspende início das
inscrições para o Prouni
ATENÇÃO, ESTUDANTES | Cronograma inicial previa abertura do prazo nesta terça-feiracentes

nomia de voo de 6 horas e 
30 minutos, com velocidade 
média de 300 km/h.

A Prefeitura liderou a 
articulação para implantar 
o primeiro voo comercial. 
A secretaria de Indústria 
de Comércio e a direção de 
operações da empresa aérea 
fizeram diversas reuniões 
com empresas e indústrias 
de Mutum, que firmaram 
compromisso da compra 
mensal de passagens, para 
tornar viável a rota. Além de 
Nova Mutum, a Asta opera 
em Cuiabá, Tangará da Ser-
ra, Juara, Juina, Primavera 
do Leste, Água Boa, Cana-
rana, dentre outros municí-
pios.

culpas aos participantes do 
exame pelo transtorno”, dis-
se o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

vidas mais harmônicas, mais 
felizes, mais saudáveis, com 
mais sentido e com mais 
propósitos que façam bem a 

todos.
“O ser humano preci-

sa aprender a cuidar da sua 
própria saúde mental, por-

que ele se interrelaciona com 
outras pessoas e está suscetí-
vel a turbulências”, destaca a 
psicóloga Cleoní Regauer.

Segundo o presidente do 
Inep, Alexandre Lopes, o ar-
quivo enviado pela empre-
sa para a Cesgranrio e para 

a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), responsáveis pela 
aplicação da prova, provocou 
o problema. Dessa forma, no 

caso de quatro alunos, o ga-
barito não era da cor da pro-
va feita pelo aluno, fato que 
provocou erro na correção.
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Em 2019, mais de 250 mil
pessoas solicitaram RGs
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em 2019, a Diretoria Me-
tropolitana de Identifica-
ção Técnica da Politec emi-
tiu 251.826 documentos de 
identidade em Mato Grosso. 
Deste total, foram expedidos 
242.869 cédulas e 8.889 car-
tões de identidade. No perí-
odo de janeiro a dezembro, 
na esfera criminal, foram 
registradas 1.429.209 con-
sultas externas aos sistemas 
de identificação, e mais de 
100.689 Certidões de Ante-
cedentes Criminais.

Dentre os 11 serviços rea-
lizados na área criminal, os 
mais solicitados na região 
metropolitana foi o exame 
de identidade em pessoas 
mortas (necropapilosco-
pia), com 832 atendimen-
tos; além de 4.270 coletas 
de impressões digitais para 
verificação de autenticidade 
na audiência de custódia e 
26.396 cadastros de identifi-
cação criminal de custodia-
dos.

O ano passado foi marca-
do por mudanças significati-
vas na área da identificação 
técnica, como a implanta-
ção, em abril, do novo mo-
delo de cédula de identida-
de, e posteriormente, em 
junho, com o lançamento do 
cartão de identidade, con-
forme modelo padrão esta-
belecido pelo Decreto Fede-
ral nº 9.278, de 5 de fevereiro 
de 2018.

A informatização no aten-
dimento atingiu a cobertura 
de 65% da demanda por do-
cumentos de identidade que 
passaram a ser realizados 
pelos kits de captura bio-
métrica, permitindo o envio 

MATO GROSSO | O ano passado foi marcado por mudanças significativas na área da identificação técnica
imediato das informações 
dos requerentes para a etapa 
de análise e conferência dos 
dados, garantindo maior ce-
leridade no processamento 
e entrega do documento.

O diretor metropolitano 
de Identificação Técnica, 
Aílton Silva Machado, apon-
ta que as metas alcançadas 
no ano passado, como a ter-
ceirização do processo de 
impressão que passou a ser 
realizada por uma indústria 
especializada em São Paulo, 
impactaram positivamen-
te em ajustes nos bancos 
de dados, na otimização do 
envio de dados biográficos 
e biométricos e na maior 
segurança na impressão dos 
documentos.

Para o ano de 2020, a Di-
retoria Metropolitana de 
Identificação Técnica pla-
neja aumentar o número 
de postos com atendimento 
biométrico, retornar com o 
serviço de SMS com o en-
vio de informações do sta-
tus da solicitação da carteira 
de identidade, disponibili-
zar ferramenta de validação 
biométrica e a digitalização 
do arquivo de prontuários 
civis. Atualmente a institui-
ção possui um arquivo físico 
com mais de três milhões de 
prontuários civis decorren-
tes de solicitações de RGs 
em todo o estado. A partir da 
digitalização dos processos, 
a Politec passará a ter um 
banco de dados biométri-
cos para pesquisa, auditoria 
e consulta que irá dinami-
zar o trabalho de análise e 
confronto realizado pelos 
papiloscopistas para atestar 
a identificação dos cidadãos 
durante o processo de emis-
são dos documentos.

Foto: Divulgação

Foram expedidos 242.869 cédulas e 8.889 cartões de identidade. 


