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Cirurgias:
Harter é
proibido
de atuar

Coronavírus
na China
preocupa
produtores

A presidente do Conselho Regional 
de Medicina de Mato Grosso (CRM-
-MT), Hildenete Monteiro Fortes, 
determinou a interdição cautelar 
total do médico, ex-BBB e que foi 
candidato a deputado federal nas 
eleições de 2018, Marcos Harter. Ele 
está impedido de atuar pelo período 
de seis meses até a conclusão do 
procedimento administrativo que o 
investiga por publicidade ilegal do 
uso da medicina.                  Página  - 7

O surto do novo co-
ronavírus tem in-
fluenciado o preço 
de produtos que são 
comprados pela China. 
A previsão de queda 
nas exportações fez o 
valor da soja cair nes-
ta semana, em plena 
colheita. O país asiá-
tico compra 61,1% de 
todo o grão do estado.
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Instagram

DIvulgação

SINOP

JANELA

A proteção
ideal para
empresas

Corinthians
se desfaz
de quase
três times

Proteção na medida certa 
para pequenas, médias e gran-
des empresas que atuam em no 
comércio, indústria ou serviços. 
Com o seguro empresarial, 
você empresário conta com 
várias opções de coberturas. 
A contratação do seguro é de 
acordo com a necessidade do 
seu negócio.
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O Corinthians tem pos-
turas distintas nesta janela de 
transferências. Se para se refor-
çar o clube é cauteloso e rechaça 
contratar de baciada, o mesmo 
não acontece no sentido oposto, 
das saídas. Uma barca de quase 
três times já deixou o Timão .
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gC notíCIas

 assessorIa

thIago sIlva

De acordo com o vereador, a prefeitura não está cumprindo o que manda a lei. 
Por isso, o vereador passou a manhã toda de ontem (31), em frente ao Paço Mu-
nicipal para esclarecer à população sobre o tema. O secretário de Finanças do 
município, Astério Gomes, disse que a prefeitura cumpre todas as leis.         Página 3

LIBERDADE ECONÔMICA

Vereador vai para frente da
prefeitura orientar população
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Quem é você? O fato é: dificilmente 
continuaremos ser a mesma pessoa 
do passado

Quem é você? Quais são as suas lutas? 
Tens fracassado? Tens buscado o crescimento 
constante na sua vida? O que tens vivido atu-
almente? Essas são perguntas, aparentemen-
te, simples e de fácil resposta, mas que trazem 
à tona, um balanço sobre as mudanças que so-
fremos ao longo do tempo, e que tem reflexos 
no nosso comportamento.

Desde o nascimento, até os dias atuais, 
você se definiria como alguém que é alegre, 
feliz e brincalhão? Será que a pessoa que você 
era no passado continua sendo a mesma do 
presente? Talvez, você tenha sido alguém mui-
to alegre e descontraído, e que, atualmente, já 
não mais revela ser a mesma pessoa, pois se 
tornou alguém sério e carrancudo.

A cabeça de menino ainda continua pro-
cessando e conduzindo a sua vida nos dias 
atuais? A Bíblia é contrária a este pensamen-
to, quando relata em 1 Coríntios 13:11: “Quando 
eu era menino, falava como menino, pensava 
como menino e raciocinava como menino. 
Quando me tornei homem, deixei para trás as 
coisas de menino”. Quem é você? O fato é: difi-
cilmente continuaremos ser a mesma pessoa 
do passado, a não ser que tenhamos estacio-
nado na vida, e evitado nos desenvolvermos 
enquanto indivíduos! Quanto mais o tempo 
passa, maiores são as responsabilidades, e 
quanto maiores são as responsabilidades, ha-
verá uma nova postura a se apoderar. Devemos 
mudar. Não podemos jamais deixar de mudar 
e crescer, mas, infelizmente, se compararmos 
o passado com o presente, alguns irão se de-
cepcionar, pois o passado, se revelará melhor 
do que é hoje. Para essas pessoas, a minha 
triste análise é que, infelizmente, tal postura 
revela que neste caso, não houve desenvolvi-
mento e evolução. Entretanto, se esse balan-
ço trouxe mais resultados negativos do que 
positivos, jamais devemos desanimar, pois é 
necessário usar o presente, constantemente, 
para recalcular a rota da vida, esquecendo do 
passado, esquecendo das mudanças ruins que 
houveram. Nesse sentido, mais uma vez a Bí-

blia, em Filipenses 3:13-14, é perfeita ao 
dizer que devemos: “Esquecendo-me das 
coisas que fiaram para trás e avançando 

para as que estão adiante, prossigo para o alvo 
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial 
de Deus em Cristo Jesus”. Por que ocorrem as 
mudanças? Não se trata de uma matemática 
perfeita e acabada, pois cada ser humano pos-
sui uma realidade. Mas, dentro de várias possi-
bilidades, chamo a atenção para uma possível 
situação, que pode desencadear mudanças na 
vida de todos. Sabe qual é?

São os momentos de lutas que nos definem. 
São nas lutas que moldamos o nosso caráter 
para melhor ou não. São nas dificuldades que 
há o verdadeiro divisor de águas do nosso cará-
ter. Não sei quais são as suas lutas e o que tens 
enfrentado em sua vida, talvez você perdeu a 
motivação, ou quem sabe se deixou contami-
nar pelas notícias negativas deste mundo, ou, 
você tenha sido um sonhador, que ansiava em 
mudar o mundo, e hoje, dentro de você, existe 
apenas alguém triste e fracassado, que pensa 
em desistir da vida. Quais são as suas lutas? 
Saiba que você está sendo moldado por elas. 
Se você se tornou mais forte com as suas lutas, 
isso é muito bom, e continue agindo dessa ma-
neira, ou seja, crescendo e se desenvolvendo, 
apesar das dificuldades da vida. Todavia, se as 
lutas te derrubaram e você já não mais encon-
tra forças para guerrear novas batalhas, ainda 
assim há esperança para você. Volte ao passa-
do e rememore todas as batalhas que você um 
dia venceu, contabilize todas as suas vitórias, 
comente todos os seus feitos do passado, en-
tretanto, não fique preso a ele. Eu não sei quem 
você é, nem sei da sua história e das suas lutas, 
mas de uma perspectiva eu sei, você pode ser 
melhor, se quiser, pode ressignificar e transfor-
mar a sua vida, pois o combustível para isso já 
foi dito no passado, e ainda hoje, pode ser apli-
cado para você e para mim, nas nossas lutas 
(Filipenses 4:13): “Tudo posso naquele que me 
fortalece”.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁ-
RIO E ESCRITOR

Quem é você?

FRANCISNEY LIBERATO

No ano que passou, o governo de Jair Bolsona-
ro parecia decidido a diminuir o valor dos benefí-
cios tributários, aqueles impostos de que abre mão 
para incentivar atividades econômicas ou reparar 
problemas sociais. Embora tenha registrado suas 
ambições em lei e emendas constitucionais, ao que 
parece, tais planos devem ser adiados.

Em duas propostas de emenda constitucional, 
a do Pacto Federativo e a Emergencial, o presidente 
propunha revisar e reduzir pela metade a renúncia 
de impostos, que deveria baixar do valor atual de 
cerca de 4% do PIB para 2%. Note-se que a receita 
líquida do governo federal é de cerca de 18% do PIB.

Mais imediatamente, a equipe econômica de 
Bolsonaro planejava cortar benefícios tributários 
ao ritmo de 0,5% do PIB ao ano até 2022. Foi o que 
propôs na Lei de Diretrizes Orçamentárias para as 
despesas deste 2020, artigo aprovado pelos parla-
mentares. Caso tivesse efeitos práticos, a proposta 
redundaria na redução de aproximadamente R$ 36 
bilhões na renúncia anual de impostos. 

Até o final do ano passado, no entanto, o go-
verno havia entregue ao Congresso apenas uma 
compilação de projetos antigos de revisão de recei-
tas e despesas. Não há previsões objetivas de redu-
ções de incentivos no período previsto pela LDO. 
Há uma vaga promessa de apresentá-las nos próxi-
mos anos. Bulir com subsídios é um problema po-
lítico, decerto. Na prática, trata-se de aumento de 
impostos.

A depender da opção escolhida no amplo car-
dápio de subsídios tributários, podem ser atingidos 
os beneficiários da Zona Franca de Manaus, todos 
aqueles que pagam menos pela cesta básica, entida-
des filantrópicas, montadoras de veículos, ruralistas 
e os brasileiros remediados que descontam despe-
sas de saúde e educação no Imposto de Renda, en-
tre outros.

Ainda assim, uma ampla revisão desses benefí-
cios é necessária. Alguns distorcem a concorrência 
e a destinação mais eficiente de investimentos. De 
outros, não se sabe se cumprem sua função de re-
duzir a desigualdade de oportunidades ou de renda, 
individuais e regionais, e a pobreza. Alguns desses 
subsídios são meros favores arrancados por lobistas 
bem relacionados.

Além dessas distorções evidentes, é notório 
que o governo vive na penúria. Assim, a revisão dos 
benefícios tributários deveria começar já. É uma 
questão de justiça, de eficiência econômica e de ri-
gor no trato das contas públicas.

Editorial

Ajuste de contas

Ranking dos Políticos - Facebook

PERDERAM A
‘BOQUINHA’?
Numa atitude estranha, para dizer o mí-

nimo, Fecomércio, Facmat, FCDL, CDL Cuia-
bá e a Associação Comercial e Empresarial 
de Cuiabá mandaram ofício a Mendes, em 
cima da hora, dizendo que não iriam ao 
evento. Para muitos, a recusa em compa-
recer demonstra que o segmento não quer 
debater, às claras, as alterações e seus im-
pactos. Nos bastidores, o comentário é que 
uma minoria de empresários estaria esper-
neando (e usando essas entidades) porque, 
após décadas, perderam as benesses ((“bo-
quinha”) - como incentivos sem critérios – 
que recebiam.

FILA GRANDE
O site Congresso em Foco, que faz a co-

bertura da política em Brasília, publicou uma 
reportagem mostrando que ao menos 30 po-
líticos e aspirantes já se movimentam como 
pré-candidatos à vaga aberta com a cassação 
de Selma Arruda. “A relação dos interessados 
no mandato reúne nomes de parlamentares 
federais, ex-governadores, ex-prefeitos, nova-
tos na política e o ex-ministro Blairo Maggi. 
Em 2018, quando Selma e Jayme Campos se 
elegeram, 11 candidatos participaram da dis-
puta”, diz a matéria.

PEGOU MAL
Pegou muito mal o fato de várias entida-

des do comércio não terem comparecido à 
audiência pública, realizada quinta (30) pelo 
Governo do Estado, para debater as altera-
ções na legislação tributária, como reajuste 
no ICMS e fim de benefícios fiscais. Há uma 
semana, o governador Mauro Mendes anun-
ciou o evento, com sua equipe econômica e 
especialistas, para o esclarecimento de vá-
rios pontos, como o impacto real da reforma 
nos preços finais. A audiência seria o mo-
mento ideal para que os setores, incluindo o 
comércio, expusessem suas posições e de-
batesse, cara a cara, com o Governo.

Crédito: Bombeiros-MT

IMAGEM DO DIA

“Ainda assim, uma ampla revisão desses 
benefícios é necessária. Alguns distor-
cem a concorrência e a destinação mais 
eficiente de investimentos

“
O acidente que envolveu um carro e um caminhão, na tarde de quinta (30), 

na BR-163, em Vera, causou a morte do empresário Cleyton Holsbach Nunes, 40 
anos, e da filha dele, Maria Eduarda, 8. Ele era dono de uma pastelaria em Lu-
cas do Rio Verde e estava voltando de férias do Pará junto com família. Outras 
três pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas. Com o impacto, 
os dois veículos saíram da rodovia e ficaram na área de escape. A lateral do 
carro onde fica o motorista ficou destruída.

Deixando “rastros” por onde passa
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casos, do usuário.
Todos sabemos que tanto os servi-

ços online quanto as operadoras tentam 
“proteger” o endereçamento IP, mas em 

uma infinida-
de de situações 
ele acaba sendo 
fornecido. Quais 
situações? Em ca-
sos, por exemplo, 
onde você tenta 
difamar alguém e 
essa pessoa bus-
ca providências 
por meios judi-
ciais.

Devemos lem-
brar, sempre, que esses foram apenas al-
guns exemplos em meio à uma infinidade 
de possibilidades, onde você pode estar 
deixando rastros, sem expondo aos mais 
variados riscos sem fazer ideia disso.

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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Existe uma regra “básica” para você evitar problemas 
no mundo tecnológico: se tem algo que você gostaria de 
fazer mas ninguém pode saber que foi você, simplesmen-
te não faça. Não existe nenhum método 100% eficiente 
para ficar “escondido” e sem deixar “rastros” na internet, 
então, o melhor a se fazer é “andar na linha”.
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Muita gente tenta passar despercebido 
no mondo da tecnologia. Criação de perfis 
falsos, uso de chips extras para comunica-
ção e outras “manobras” são comuns, es-
pecialmente para 
quem quer fazer 
algo errado. Nes-
se mundão onde 
a tecnologia é uti-
lizada para tudo, 
tentar fazer algo 
sem deixar rastros 
é uma tarefa extre-
mamente compli-
cada.

Só que muita 
gente não se pre-
ocupa com o “complicado” e tenta fazer a 
coisa que é “complicada” de forma “sim-
ples”, e é aí que o problema aparece: tentar 
fazer algo “escondido” sem saber o que está 
fazendo pode deixar rastros que levem com 
toda a facilidade ao autor da tentativa.

Quer um exemplo? Você cria um perfil 
falso em uma rede social, inventa coisas, 
coloca fotos, faz e acontece, mas se “esque-
ce” de um pequeno “detalhe”: o IP que está 
sendo usado. O IP é um endereçamento 
de internet que, em casos extremos, pode 
ser fornecido pelo serviço, possibilitando 
a identificação da operadora e, em muitos 
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Vereador acampa em frente da prefeitura
para defender Lei da Liberdade Econômica
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Uma Lei de autoria do 
vereador Adenilson Rocha 
(PSDB), em Sinop vem dan-
do o que falar no município. 
Trata-se da Lei 2821/2020 
que versa sobre os direitos 
de liberdade econômica, es-
tabelecendo garantias de li-
vre mercado dentro do mu-
nicípio. A lei que entrou em 
vigor no dia 10 de janeiro 
deste ano, segundo o verea-
dor, foi criada para facilitar a 
vida das pessoas que preten-
dem empreender e abrir seu 
próprio negócio, desburo-
cratizando situações.

Um desses exemplos de é 
o alvará de funcionamento, 
que passa a não ser mais exi-
gido para atividades que são 
consideradas de baixo risco. 
Elas ficam livres também 
do pagamento de licencia-
mento, liberação ambiental, 
contemplando mais de 200 
atividades com esta lei.

Outro item importante 
que busca reduzir a burocra-
cia é que os órgãos munici-
pais deverão responder aos 
pedidos de abertura de em-
presa, dentro do prazo que 
for estabelecido. Caso isso 
não ocorra o pedido deverá 
ser aprovado em favor do 
empreendedor.

Mas de acordo com o ve-
reador, a prefeitura não está 
cumprindo o que manda a 

SINOP | Durante toda a manhã o vereador orientou os contribuintes a não pagarem seus alvarás

Lei visa desburocratização ao empreendedor 

FOTO: ThiagO Silva

lei. Por isso, o vereador pas-
sou a manhã toda de ontem 
(31), em frente ao Paço Mu-
nicipal para esclarecer à po-
pulação sobre o tema.

A data de ontem (31), foi 
o último dia estabelecido 
pela prefeitura para que os 
contribuintes pagassem seus 
alvarás com descontos. “Es-
tou aqui neste momento, na 
frente da prefeitura, orien-
tando a população a não 
pagar seus alvarás que estão 
dentro dos CNAES apresen-
tados em lei. Isso por que? 
Nós tentamos entrar em 
contato com a diretora de 
Tributação Márcia foi muito 
pontual, ela mandou eu fa-
zer meu serviço que ela faria 
o dela. Por isso estou aqui 
em frente a prefeitura fazen-
do meu trabalho como vere-
ador e fiscalizador do povo, 
estou orientando todos a não 
pagarem”, explicou o verea-
dor.

OUTRO LADO
O secretário de Finanças 

do município, Astério Go-
mes, atendeu a imprensa 
durante todo o dia para es-
clarecer o lado do Executi-
vo Municipal, dizendo que 
a prefeitura cumpre todas as 
leis, se referindo a lei da Li-
berdade Econômica.

“Em nenhum momento a 
prefeitura deixou de respei-
tar a lei. O que tem que se 
entender é onde se classifica 

DISCRETA RECUPERAÇÃO

IBGE aponta queda
no desemprego no Brasil

Diferença foi de 0,4% entre 2018 e 2019 

CLEMERSON SM

COM AGÊNCIA BRASIL

Dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Do-
micílios – Contínua (Pnad-
-C), divulgados ontem (31), 
pelo Instituto Brasileiro de 
Pesquisa e Estatística (IBGE), 
mostram uma queda no ín-
dice médio de desemprego 
no Brasil.

Em 2019 a taxa média 
de desemprego no país foi 
de 11,9%, 0,4% menor do que 
a taxa registrada no ano de 
2018 que foi de 12,3%.

Logo no primeiro tri-
mestre do ano passado o ín-
dice de desemprego já havia 
caído para 11%, já no segundo 
semestre, uma elevação para 
11,8%, mas ainda dentro de 
uma decrescendo em relação 
ao ano de 2018.

Ainda de acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios – Contí-
nua (Pnad-C), a população 
ocupada, na média anual, al-
cançou 93,4 milhões, sendo 
2% acima da registrada em 
2018. Na comparação do úl-
timo trimestre de 2019, com 
o período anterior, a alta é de 
0,8%, o que representa mais 
751 mil pessoas. Em rela-
ção ao mesmo trimestre em 
2018, a elevação ficou em 2%, 

ou seja, mais 1,8 milhão de 
pessoas.

Os trabalhadores por 
conta própria cresceram 4,1% 
na média de 2019, atingindo 
24,2 milhões, comparados a 
2018. No último trimestre, 
o índice ficou estável em re-
lação ao período anterior e 
cresceu 3,3%, mais 782 mil 
pessoas na comparação com 
os últimos três meses de 
2018.

O número de emprega-
dos sem carteira assinada su-
biu 4% na média anual, o que 
significa mais 446 mil pesso-
as em 2019 na comparação 
com 2018. No último tri-
mestre ficou estável se com-
parado ao mesmo período 
anterior e cresceu 3,2%, se 
comparado aos três últimos 
meses de 2018, representan-
do mais 367 mil pessoas.

Na categoria de empre-
gados com carteira de traba-
lho assinada, a alta ficou em 
1,1% na média anual, alcan-
çando 33,2 milhões de traba-
lhadores, ou um crescimen-
to de 356 mil pessoas. Nos 
últimos três meses do ano, 
houve alta de 1,8% (mais 593 
mil pessoas), em relação ao 
trimestre anterior e 2,2%, e 
de mais 726 mil pessoas, em 
relação ao mesmo trimestre 
de 2018.
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“A CULPA NÃO É NOSSA”

Mauro Mendes questiona aumento de 
preço em produtos da cesta básica

FUNDO ESTADUAL

Lei destina 50% do valor das 
multas pelo TCE à saúde pública

Mendes diz que caso precisa ser investigado 

Hoje os recursos ficam integralmente em Fundo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As discussões sobre o 
aumento no preço de pro-
dutos ainda vêm gerando 
assunto. Durante a audiência 
pública provida pelo Gover-
no do Estado, o governador 
Mauro Mendes (DEM), ques-
tionou os motivos de itens 
da cesta básica, como arroz, 
feijão e açúcar tiveram ele-
vação nos preços, se sobre 
esses produtos não são taxa-
dos pelo ICMS.

“Quase não existe im-
posto em cima da cesta bási-
ca aqui em Mato Grosso. As-
sim sendo, não tem porque 
termos uma das cestas bási-
cas mais caras do país. Isso 
precisa ser investigado. Por 
que o arroz, o feijão, açúcar 
subiram de preço se não têm 
imposto? O que não pode 
são algumas pessoas coloca-
rem a culpa no governo de 
algo que o governo não fez”, 
pontuou o governador Mau-
ro Mendes.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Fazenda, 
Rogério Gallo, em conver-
sa com jornalistas na capi-
tal do estado, alguns setores 
do comércio e combustível, 
podem estar realizando o 

DA REPORTAGEM

Foi publicada no Di-
ário Oficial do Estado a Lei 
nº 11.085/2020, de autoria 
do deputado estadual Silvio 
Fávero, que destina à saúde 
pública 50% dos pagamentos 
das multas pagas por ges-
tores municipais, aplicadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT). A lei foi 
promulgada pela Assem-
bleia Legislativa, após parla-
mentares, em dezembro do 
ano passado, derrubarem o 
veto do governo por 22 vo-
tos favoráveis à iniciativa de 
Fávero.

Atualmente, os recur-
sos recolhidos são destina-
dos ao Fundo de Reapare-
lhamento do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT). No en-

aumento de preços conside-
rado desproporcional pelo 
Governo como estratégia 
para que haja uma revisão 
nas mudanças da legislação 
tributária de Mato Grosso.

Mas o homem forte da 
economia mato-grossense 
disse que o Governo não vai 
ceder a “gritarias generaliza-
das”.

“Pode ser uma estraté-
gia, colocar a sociedade con-
tra o Governo. Mas isso não 

tanto, a lei publicada nesta 
quinta-feira (30) estabelece 
que o repasse seja, exclusi-
vamente, utilizado para o 
custeio de ações e serviços 
públicos de saúde de aten-
ção primária e de média 
complexidade nos municí-
pios selecionados.

A proposta foi vetada 
no início de dezembro de 
2019, mas durante sessão 
extraordinária do dia 10 de 
dezembro, Fávero, usou a 
tribuna em defesa da maté-
ria e conseguiu convencer 
os colegas parlamentares da 
importância da derrubada 
do veto, que ocorreu em se-
guida a sua fala.

“Estou muito feliz. 
Mérito da população mato-
-grossense, que paga um dos 
impostos mais altos do país 
e cada dia mais tem sido 

está colando. Estamos de-
monstrando claramente que 
o impacto é muito menor do 
que o que foi para as gôndo-
las. Nós estamos abertos ao 
diálogo, mas não vamos que 
aceitar que sejam imputados 
ao Governo aumentos maio-
res do que foi a revisão dos 
benefícios, que antes eram 
privilégios fiscais”, disse.

Aos setores que foram 
afetados com a mudança do 
imposto, o governo insiste 

que não houve um aumento, 
mas sim, a redução de alguns 
privilégios.

“Por isso, queremos se-
renar os ânimos, fazer reu-
niões técnicas, demonstrar 
quais impactos. Aí, sim, va-
mos debater eventuais mu-
danças. Mas fazer gritaria e 
achar que o Governo vai cair 
nessa e revisar os incentivos 
para voltar a patamares não 
republicanos, isso não irá 
ocorrer”, disse Gallo.

prejudicada com a criação 
de novos impostos. Enquan-
to isso, os municípios pade-
cem por falta de estrutura 
na saúde. A lei é uma forma 

de justiça, já que o dinheiro 
é devolvido (ao TCE), então 
que retorne em forma de 
benefício à população”, res-
saltou Fávero, autor da lei.

esses empresários. A lei da 
Liberdade Econômica traz 
uma modernidade para o 
Brasil inteiro, a economia do 
Brasil vai ganhar com isso. 

Pequenos empreendedores, 
pequenos negócios podem 
começar a acontecer sem 
necessariamente passar pela 
burocracia dos órgãos públi-

cos. Elas não precisam mais 
de licenças, dos alvarás, mas 
precisa haver um enquadra-
mento, se houver um en-
quadramento dentro da lista 

que CNAES de baixo risco, 
normalmente vai acontecer 
[a isenção], sem nenhuma 
intervenção da prefeitura”, 
garantiu o secretário.
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AGRONEGÓCIO 

Soja lidera a produção no estado e maioria é exportada para a China 

MT: casos de coronavírus na
China preocupam produtores
DA REPORTAGEM

G1-MT

O surto do novo coro-
navírus tem influenciado o 
preço de produtos que são 
comprados pela China. A 
previsão de queda nas ex-
portações fez o valor da soja 
cair nesta semana, em ple-
na colheita. O país asiático 
compra 61,1% de todo o grão 
do estado. O produtor ru-
ral Odair Mantovan Júnior 
planta soja em Mato Grosso 
e está preocupado. O custo 
desta safra foi 30% maior em 
relação a 2018 e o preço do 
grão está caindo. “Vai ter que 
equilibrar algumas coisas, 
algumas despesas, diminuir 
algumas despesas para tentar 
sempre manter as contas em 
dia”, afirmou.

Os produtores já es-
tavam preocupados com a 
queda nos preços no Brasil 
por causa do acordo comer-
cial entre os Estados Unidos 
e a China. Os chineses são 
os maiores compradores de 
soja do mundo, mas agora, 
com a ameaça do novo co-
ronavírus, o medo é que o 
mercado chinês reduza as 
importações.

A comercialização da 
saca da soja caiu no Porto 
de Santos, o maior do país. 
A Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato 

Grosso (Aprosoja) afirma que 
a variação é causada porque 
especuladores estão buscan-
do operações mais seguras.

“O produtor e o go-
verno brasileiro têm que ter 
calma. O governo brasileiro 
também tem que fazer a sua 
parte no monitoramento da 
entrada desse vírus dentro do 
país e o produtor tem que ter 
calma nesse momento e le-
var em conta que essa histe-
ria vai passar e que os merca-
dos vão voltar ao normal pra 
ele poder comercializar a sua 
soja com mais segurança”, 
afirmou o diretor executivo 
da Aprosoja, Wellington An-
drade. Segundo o Ministério 
da Economia, a China com-
prou R$ 23,2 bilhões em soja 
brasileira no ano passado. 
Para o analista João Birkhan, 
o país precisa buscar antigos 
mercados. “Nós vendíamos 
para o Japão, Indonésia, para 
a Europa, abastecia a Europa. 
Como vendemos quase tudo, 
ou vendemos muito mais 
para a China do que em tem-
pos normais, nós deixamos 
de vender para outros, nós 
temos quantidade limitada 
de exportação 75 milhões 
de toneladas. O importante 
é saber números mundiais, 
cada ano temos que produ-
zir mais para atender o au-
mento da demanda natural 
do mundo”, disse.

PREÇO DA SOJA | O custo desta safra foi 30% maior em relação a 2018 e o preço do grão está caindo
Foto: AlexAndre PerAssoli

Foto: lucAs diego

Foto: divulgAção

Foto: cenário Mt

CUIABÁ

Queda no preço do tomate, batata,
abacate e banana maçã chega a 33%

SINOP

Sindusmad terá apoio para a
criação de Distrito Industrial

Tomate teve queda no preço de 14%, passando de R$ 70 a caixa 
com 20 kg, para R$ 60

Diversas vantagens levam o girassol a ser uma cultura bem 
mais viável que a soja 

Apoio para a criação do Distrito Industrial do Setor de Base 
Florestal 

DA REPORTAGEM

Quatro hortifrutigran-
jeiros presentes na mesa 
do mato-grossense ficaram 
mais baratos nesta semana. 
É o que aponta o boletim se-
manal realizado pela Secre-
taria de Estado de Agricultu-
ra Familiar (Seaf), na Central 
de Abastecimento de Cuia-
bá, que atende ao comércio 
atacadista e varejista de hor-
tifrutigranjeiros da capital e 
região. Foi constatado que o 
tomate, a batata, o abacate 
e a banana maçã tiveram os 
preços reduzidos. A maior 
queda foi registrada no valor 
da banana maçã. A fruta so-
freu redução de 33%.

Na semana passada a 
caixa com 20 kg era vendi-

VIABILIDADE

Estudo avalia 
produção de
biodiesel de 
girassol
DA REPORTAGEM

A temática dos biocom-
bustíveis, em especial o bio-
diesel, não é nova no Brasil. 
Também é indiscutível que 
o Brasil possui uma matriz 
agroenergética gigantesca, 
com diversas opções de cul-
turas que podem ser utiliza-
das na produção deste tipo 
de combustível em todo o 
país.

No entanto, a novidade 
desta obra está na proposta de 
uma possível inserção do gi-
rassol como uma alternativa 
viável do ponto de vista eco-
nômico, social e ambiental 
para a produção de biodiesel 
em Mato Grosso. É pensando 
nisto que escolhemos estudar 
a cidade de Campo Novo do 
Parecis, onde atualmente se 
concentra a maior produção 
de girassol do Brasil.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli (PL), re-
cebeu os diretores do Sindi-
cato das Indústrias Madei-
reiras do Norte (Sindusmad) 
para apresentação do proje-
to de criação de um distri-
to industrial para instalação 
das madeireiras. A proposta 
foi bem recebida pela ges-
tora, que concordou e ma-
nifestou apoio da Prefeitura 
na implantação. “É um setor 
que faz parte da história de 
Sinop e um dos principais 
pilares que movimenta a 
economia do município. Eu 
recebo essa proposta como 
positiva uma vez nossa cida-
de cresceu muito ao longo 
dos anos e hoje temos mui-

Assim, o estudo que 
norteou esta obra buscou 
primeiramente levantar os 
principais dados pertinentes 
a produção de biodiesel e 
de girassol a níveis mundial, 
nacional e regional e esboçar 
o cenário da atual produção 
vislumbrando a importância 
destes para a economia de 
Mato Grosso.

Como a produção de 
milho em Campo Novo do 
Parecis é uma das que com-
petem de forma direta com 
a produção de girassol na ci-
dade, optou-se por realizar 
também um breve levanta-
mento da produção de milho 
safrinha em Campo Novo do 
Parecis, para assim encon-
trar os motivos pelos quais 
os produtores agrícolas estão 
substituindo o plantio de mi-
lho safrinha por girassol na 
entre safra da soja.

tas madeireiras às margens 
da rodovia Sinop-Santa Car-
mem, também muitas entre 
vários bairros”, destacou a 
prefeita. O projeto apresen-
tado pelo Sindusmad é para 
que a implantação do cha-
mado Distrito Industrial do 
Setor de Base Florestal seja 
na párea do antigo IBC. “Te-
mos extrema urgência em 
ter distrito industrial do se-
tor madeireiro. Precisamos 
sair de dentro da cidade e 
ter o nosso local. Conside-
rando que esse segmento 
que é tão importante, que 
gera muitos empregos, pre-
cisamos muito deste distri-
to. Somos ainda a terceira 
economia. 30% da arreca-
dação do Estado vem do se-
tor de base florestal”, expôs 
o presidente do sindicato, 

Wilson Volkweis,
Para os diretores do 

Sindicato o apoio da prefei-
ta Rosana Martinelli é fun-
damental para concretizar 
esse planejamento. “A pre-
feita sempre nos atendeu e 

sempre entendeu essa situa-
ção e a necessidade de que a 
gente precisa desse distrito. 
Agora, ela realmente falou 
que já tendo o local pode-
mos trabalhar em cima dis-
so”, finalizou Volkweis.

da a R$ 90, e nesta está ao 
preço de R$ 60. Em seguida 
aparece o abacate com dimi-
nuição de 30% no valor. De 
R$ 100, a caixa com 20 kg 
do fruto passou a custar R$ 
70. Para a Seaf, o clima nos 
meses anteriores contribuiu 
para o desenvolvimento das 
culturas, propiciando me-
lhores ofertas e diminuindo 
as perdas com as chuvas.

Em 3º lugar na lista de 
queda de preços nesse final 
de janeiro aparece a batata. 
De R$ 140, a saca com 50 kg 
passou a ser vendida a R$ 
110. Queda de 21% no valor 
do tubérculo. E por último 
aparece o tomate, com que-
da no preço de 14%, passan-
do de R$ 70 a caixa com 20 
kg, para R$ 60.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R AC ÃO / G A L PÃO 
Valor: R$ 12.000,00 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  
ÁREA DE 1.820,00 M². 
Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 
66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, 
garagem, sala e cozinha, 
lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - 
Setor Residencial 
Norte - Sinop / MT. 
Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 
02 quartos, 01 banheiro 
social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, 
Sacada. Na região 
central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 
66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim 
Primaveras - Sinop / MT. 
Ref: 13870.448. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 
0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira 
de 15x10 podendo ser 
ampliada e terminar 
a obra conforme o 
locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO 
H O R I Z O N T E - 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 

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

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

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

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

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

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

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

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 

VENDAS

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

FRANCISCO FALABRETTE, CNPJ: 91.232.843/0003-30, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
das atividades de: 47.11-3-02 - Comércio varejista de mer-
cadorias em geral, com predominância de produtos alimen-
tícios – supermercados; 47.22-9-01 - Comércio varejista de 
carnes – açougues. Endereço: Avenida Tancredo Neves, 
nº 2285, Bairro Parque Universitário. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

SORRISO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 
36.147.944/0001-33, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) das atividades de: 47.44-0-
02 Comércio varejista de madeiras e artefatos. Endereço: 
Rua Panambi, nº 149, Bairro Industrial 1ª Etapa. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

RIO CEDRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- 
CNPJ: 22.303.472/0001-56, localizada na Av. da produção, 
306-W, Bandeirantes, município de Lucas do Rio Verde/
MT, torna público que requereu junto a SAMA/LRV – Se-
cretaria 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 defen-
sivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.
com

GENECIR DE PAULA ELETROTECNICA EIRELI, CNPJ 
35.962.800/0001-78, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, 
transformadores e motores elétricos / 33.13-9-99 - Manu-
tenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos não especificados anteriormente, localizada na 
Rua Buenos Aires, nº 370 A, Loteamento Santa Monica, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

JOAQUIM ROBERVALDO DA COSTA, CNPJ 
24.315.349/0001-80, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE 
SINOP, a Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
atividade de reparação e manutenção de outros objetos 
e equipamentos pessoais e domésticos, na Rua das La-
ranjeiras, nº 388, no Jardim Jacarandás, em Sinop/MT. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

VICENTE MANOEL DA SILVA, CNPJ: 15.796.316/0002-
90, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) da atividade de: 95.12-6-00 - Reparação e 
manutenção de equipamentos de comunicação. Endereço: 
Av. Tancredo Neves, nº 218, sala A, Bairro Centro. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

GERSON DREILICH DE ALMEIDA, CNPJ: 
24.011.700/0001-40, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) das atividades de: 45.43-9-00 
- Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 
95.29-1-04 - Reparação de bicicletas, triciclos e outros 
veículos não-motorizados. Endereço: Rua São Conrado, 
nº 743,  Bairro Bela Vista. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

V. J. BARBIERI E CIA LTDA - ME, CNPJ n° 
05.526.729/0001-10, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de Comércio varejista de gás 
liqüefeito de petróleo (GLP), localizada na Rua Carazinho, 
415, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL RP N° 003/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 

público aos interessados a Retificação do Edital de Pregão Presencial RP 

nº 003/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 

eventual aquisição material de jazida (cascalho) para atender a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. Retificamos o item 7.3 do edital, 

que passará a vigorar com a seguinte redação. 7.3 Sob pena de 

inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, com exceção das alíneas “b”, “c”, “d”, 

“e” e “f”, do item 7.2.5, que poderão estar em nome de terceiros, caso o 

proprietário da jazida não seja o licitante: O Credenciamento das 

empresas participantes será realizado no dia 19 de fevereiro de 2020, às 

08h00min (horário local), e os envelopes contendo a proposta de preços e 

documentação de habilitação definido no objeto desse Edital e seus 

anexos, deverão ser entregues ao pregoeiro até às 08h15min. O edital 

c o m a s  r e t i f i c a ç õ e s  p o d e  s e r  o b t i d o  j u n to  a o  s i t e :  

http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2020.

Leandro Nery Varaschin

RETIFICAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA  

TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
 

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 21/02/2020 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO 
GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 
07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a 
Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, 
Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site 
www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 31 de Janeiro de 2020.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo - JUÍNA-MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 03/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 03/2020, cujo objeto é a: AQUISIÇÃO FUTURA E 
FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVA GUARITA – MT, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - 
MT, com data prevista para abertura no dia 18/02/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital 
e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 e 
das 13:00 as 17:00 hs ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de 
Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 31 
de Janeiro de 2020. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova 
Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 20/02/2020, às 08:00 
horas, na Rua Pará, 1.850, Licitação destinada a Contratação de empresa 
para dar continuidade na execução da obra na construção de quadra 
poliesportiva com vestiário padrão FNDE, com área coberta de 980,40m². 
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, 31 de janeiro de 2020.  
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

 
 

01,04/02/2020 

 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000136-40.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CLOVIS SVERSUT, EVANA JACINTA TIRAPELLE 
SVERSUT, MARCELO 
MARCOS SVERSUT, LEILA DENISE DUBIELLA SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE 
SVERSUT, CHRISTIANE 
CARDERELLI SVERSUT 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: PEDRO HENRIQUE GONCALVES 
 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 1,5407ha, parte de um todo maior de 938,9618ha 
conhecido como “FAZENDA SÃO PEDRO”, localizada no Município de Itaúba/MT, objeto 
da matrícula n. 14.034, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Colider/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 
80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 15.180,00. Ficam CIENTES e 
INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS 
INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à 
publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal 
 

 
Num. 157492859 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 21/01/2020 20:50:33 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2001212050
3318500000154786465 
Número do documento: 20012120503318500000154786465 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 30 de janeiro de 2020, 
às 08h00min, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no 
edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos 
legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020, onde sagraram-
se vencedoras as empresas: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 26.792.580/0001-90, sagrou se vencedora para os itens 1118, 1297, 3132 e 4221 
no valor global de R$ 349.920,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Vinte 
Reais), RINALDI & COGO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 07.269.677/0001-79, sagrou 
se vencedora para os itens 267, 1318, 3129 e 4220 no valor global de R$ 171.220,00 (Cento 
e Setenta e Um Mil e Duzentos e Vinte Reais) e a empresa VALE DO PTAPAJÓS 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 
36.960.961/0001-95, sagrou-se vencedora para os itens 295 e 893 no valor global de R$ 
14.880,40 (Quatorze Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Quarenta Centavos). Tivemos ainda 
o item 253 que foi considerado como fracassado, segundo informações dos participantes 
este item, Cetamina 50 mg/ml foi descontinuada sua fabricação. O Certame fechou no valor 
global de R$ 536.020,40 (Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Vinte Reais e Quarenta Centavos). 
Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio, localizado 
na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000 na cidade de 
Peixoto de Azevedo de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial, ou pelo Fone: (66) 
3575-2489 ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 30 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 
 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2019 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa JOSE AGNALDO PARANHOS 
SOUTO - CLINICA MEDICA, (CNPJ/MF Nº 23.000.320/0001-47), no valor global de R$ 
97.800,12 (NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS), tendo 
como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE 
CLÍNICA GERAL, A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO, NO PERÍODO DO VESPERTINO NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 19:00 HORAS, 
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, do respectivo chamamento público e do Anexo I 
do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento 
dos serviços por preço fixo. LOTE 02. 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de janeiro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

 

 
 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2019 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, 
(CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50), no valor global de R$ 97.800,12 (NOVENTA E SETE 
MIL, OITOCENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, A SER 
REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NO PERÍODO DO 
MATUTINO NO HORÁRIO DAS 07:00 ÀS 13:00 HORAS, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-
FEIRA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada 
Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 
01. 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de janeiro de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

 

 
 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum, torna público que no referido edital, no 
LOTE I,  foram cancelados os itens: 52 (834765) - Kit Educacional 
Programável para Robótica; 54 (834763) - kit robótica ensino 
fundamental 02; 55 (834762) - kit robótica ensino fundamental 1b e 56 
(834764) - kit robótica ensino médio, por conveniência administrativa, 
tendo em vista a  interrupção da oficina de robótica.

Objeto: contratação de empresa ( casa de apoio ) para prestação de 
serviços de hospedagem, fornecimento de alimentação ( café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e jantar) e transporte ( locomoção dos pacientes 
e respectivos acompanhantes até os locais de consultas, laboratórios, 
tratamentos médicos e translado de rodoviária ou aeroporto ) na cidade 
de Cuiabá - MT. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 13 de 
fevereiro de 2020. Horário: 08:00 horas - Local: Av. Mutum, n. 1250 N, 
Jardim das Orquídeas, Nova 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  o u  p e l o  e - m a i l :  
licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - 
Horário de Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

REGISTRO DE PREÇOS

  AVISO DE CANCELAMENTO DE ITENS

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

Nova Mutum – MT, 31 de janeiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 31 de janeiro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 31 de janeiro de 2020.

Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais   
- Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 14 de fevereiro de 2020. 
Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, 
N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
CICLOVIA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE. LOTE I: AV. BLUMENAU, 
TRECHO: ENTRE TRAVESSA DAS CAMÉLIAS E TRAVESSA DOS 
CARDEAIS; LOTE II: AV. BLUMENAU, TRECHO: TRAVESSA DAS 
CAMÉLIAS ATÉ A ROTATÓRIA DO ROTA DO SOL E RUA DOS 
CARDEAIS ATÉ A AV. JOÃO BAPTISTA FRÂNCIO, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AO 
EDITAL”,  SAGROU-SE vencedora a empresa CÂMERA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA EPP, CNPJ Nº 20.045.918/0001-64, 
com valor global dos LOTES I E II DE R$ 685.964,98.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 001/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Corinthians se desfaz de
quase três times na janela
DA REPORTAGEM

O Corinthians tem pos-
turas distintas nesta janela de 
transferências. Se para se re-
forçar o clube é cauteloso e 
rechaça contratar de baciada, 
o mesmo não acontece no 
sentido oposto, das saídas. 
Uma barca de quase três ti-
mes já deixou o Timão e ain-
da há mais gente na fila.

Até o momento, en-
tre vendas e empréstimos, 
22 jogadores com passagem 
pelo elenco profissional do 
Corinthians já foram nego-
ciados. A eles se juntam mais 
dez nomes que ficaram sem 
contratos.

A lista tem de atletas 
que foram titulares na últi-
ma temporada, como Ma-
noel, Júnior Urso e Clayson, 
a jovens que tiveram poucas 
oportunidades na equipe ou 
que até mesmo já estavam 
em outros clubes, como Ra-
fael Bilú e Gustavo Mosqui-
to.

Os próximos a deixa-
rem o Corinthians serão Ralf 
e Jadson, fora dos planos do 
técnico Tiago Nunes. O vo-
lante tem encaminhada uma 
rescisão contratual de forma 
amigável, enquanto o meia 
aguarda propostas.

O lateral-esquerdo 
Carlos Augusto, que treina 
separadamente do elenco, e 
o volante Jean, que sequer se 
reapresentou ao clube, tam-
bém negociam suas saídas. 
Com todas essas partidas, o 
Timão estima economizar 
cerca de R$ 4 milhões por 
mês, R$ 52 milhões por tem-

MUITA ECONOMIA | Orçamento do Timão prevê redução de 22% da folha salarial em relação ao ano passado
Foto: Daniel augusto Jr.

MATO-GROSSENSE

Nova Mutum vence o Operário
fora de casa e entra no G4

MATO-GROSSENSE

Rodada terá dois jogos adiados
em virtude da Copa do Brasil

Foto: Higor ramos

Chicote foi surpreendido dentro de casa e perdeu a invencibilidade 

Foto: Divulgação

União x Sinop e Araguaia x LEC serão só no dia 22 de 
fevereiro 

DA REPORTAGEM
No Estádio Dito Souza 

em Várzea Grande, o Operá-
rio-VG recebeu o Nova Mu-
tum na noite de quinta (30). 
A chuva no início da partida 
não tirou o calor do jogo, que 
foi pegado, principalmente 
no primeiro tempo, que ter-
minou sem gols.

Na segunda etapa, o Nova 
Mutum voltou melhor. Logo 
aos dois minutos, Rafinha 
abriu o placar para o time do 
Médio Norte. 15 minutos de-
pois, Rafinha novamente ba-
lançou a rede e ampliou para 
cima do Operário dentro do 
estádio no Cristo Rei.

Daí para frente foi só se-
gurar o placar e garantir a se-
gunda vitória consecutiva do 
Azulão da Massa. Já o Operá-
rio-VG perdeu a invencibili-
dade na competição. Com a 
vitória, o Nova Mutum entra 
no G4, na quarta colocação, 
com seis pontos ganhos. Já o 
CEOV, tem os mesmos seis 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A quarta rodada do Cam-
peonato Mato-grossense 
2020 será disputada no do-
mingo (2), mas com apenas 
três partidas. Isso porque 
União Rondonópolis e Lu-
verdense têm compromis-
sos no meio da semana que 
vem pela Copa do Brasil e 
solicitaram antecipadamente 
adiamento das partidas pelo 
Estadual para melhor se pre-
parem para a competição na-
cional.

No Estádio Valdir Doilho 
Wons, o embalado Nova Mu-
tum recebe o Mixto, que se 
recuperou após vencer o Ara-
guaia. O Nova Mutum, caçu-
la no Estadual, vem de boas 
vitórias sobre o Luverdense 
(3x0) e Operário-VG (2x0), 
este fora de casa, na última 
quinta. Na Arena Pantanal, o 
Cuiabá tenta manter os 100% 
de aproveitamento diante do 

pontos, mas cai para quinto 
por conta do saldo de gols.

Na próxima rodada, o 

GRÊMIO

Everton crava 
mais um “fico”
DA REPORTAGEM

A virada do Grêmio 
sobre o São José na noite 
de quinta-feira teve a assi-
natura de Everton. Os dois 
gols marcados e as inúmeras 
chances criadas pelos pés do 
Cebolinha centralizaram as 
atenções na Arena. Algo que, 
aliás, virou rotina no Tricolor 
desde o último ano. E pelo 
menos por mais seis meses. 
O atacante garantiu que fica 
em Porto Alegre a 24 horas 
do término do prazo para 
os clubes europeus contra-
tarem nesta janela de trans-
ferências – o mercado fecha 
à meia-noite desta sexta no 
Velho Continente. O xará in-
glês Everton era o principal 
interessado, mas a proposta 
não vingou. Os números do 
jogador também não param 
de quebrar marcas. Ele dor-
miu como artilheiro isola-
do da Arena, ao chegar nos 
42 gols e ultrapassar Luan, 
que foi para o Corinthians. 
Além disso, atingiu 69 bo-
las na rede com a camisa do 
Grêmio, um a mais em rela-
ção a Ronaldinho Gaúcho na 

lista de maiores goleadores 
do clube. Na vitória que co-
locou o Grêmio na zona de 
classificação do Grupo B do 
Gauchão, Everton foi o res-
ponsável pelo volume de fi-
nalizações do time. Acertou 
o travessão, chutou para fora 
ou nas mãos do goleiro, até 
balançar as redes aos 18 mi-
nutos do segundo tempo, de 
cabeça. Aos 42, a bola se ofe-
receu aos seus pés. E ele não 
desperdiçou. Mas o atacante 
não parece frustrado com a 
permanência no Brasil. Ele 
inclusive valoriza o nível do 
futebol local. Lembrou que 
foi destaque da Seleção atu-
ando no país e citou jogado-
res de Flamengo e Palmeiras 
que também apresentam 
rendimento alto. “Pude ter 
destaque na Seleção ano pas-
sado sendo um dos únicos 
atuando no Brasil. Não é só 
estar na Europa que vai jogar 
em alto nível. Tem que mos-
trar isso. Venho mostrando, 
como vários jogadores do 
próprio Flamengo, Palmei-
ras. Creio poder aumentar 
ainda mais o nível”, comple-
tou.

porada (considerando tam-
bém o 13º salário).

Isso vai ao encontro do 
que o clube apresentou em 
seu orçamento para a tem-
porada. No documento, o 
Corinthians prevê reduzir 
o gasto com folha de paga-
mento de R$ 258 milhões 
para R$ 202,9 milhões, eco-
nomia de 22%. 

Vale ponderar que mes-
mo alguns jogadores que es-
tavam emprestados, como o 
atacante Guilherme (Flumi-
nense), oneravam o clube, 
que pagava parte dos salários 
dele.

Abaixo, confira os atle-
tas dos quais o Corinthians já 
se desfez. A relação não con-
sidera alguns jogadores que 
só tiveram passagem pela 
base, bem como Matheus 
Alexandre, lateral-direito 
contratado pelo time pro-
fissional em 2019, mas que 
seguirá emprestado à Ponte 
Preta.

Transferências
Júnior Urso (volan-

te): vendido para o Orlando 
City/EUA;

Renê Júnior (volante): 
emprestado para o Coritiba;

André Luis (atacan-
te): emprestado ao Daejeon 
Hana Citizen/COS;

Clayson (atacante): ven-
dido ao Bahia por R$ 4 mi-
lhões;

Sornoza (meia): em-
prestado para a LDU/EQU 
por um ano;

Marquinhos (meia): re-
novou por um ano para ser 
emprestado ao Sport; Ralf e Jadson serão os próximos a deixar o Corinthians

Caetano (zagueiro): es-
tava no Oeste e jogará pelo 
Coritiba por empréstimo;

Matheus Jesus (volante): 
comprado e emprestado ao 
RB Bragantino;

Thiaguinho (volante): 
emprestado ao Botafogo;

Fessin (meia): lesão, 
emprestado ao Bahia/

Gustavo Mosquito (ata-
cante): emprestado ao Para-
ná;

Mantuan (volante), Ca-
íque França (goleiro), Fabrí-
cio Oya (meia) e Matheus 
Matias (atacante): empresta-
dos ao Oeste;

João Victor (zagueiro): 
sem espaço, foi emprestado 
para a Inter de Limeira;

Rafael Bilú (atacante): 
cedido ao CSA por emprés-
timo;

Marciel (volante): em-
prestado ao Juventude;

Guilherme Romão (la-
teral-esquerdo): emprestado 
ao Botafogo-SP;

Carlinhos (atacante): 
emprestado ao Marcílio 
Dias;

Lucca (atacante): em-
prestado ao Al Khor/QAT;

Luidy (atacante): joga-
rá o resto do contrato pelo 
CRB;

fim de conTraTo
Manoel (zagueiro), Léo 

Príncipe (lateral), Paulo Ro-
berto (volante), Fellipe Bas-
tos (volante), Régis (meia), 
Guilherme (meia), Marlone 
(meia), Giovanni Augusto 
(meia), Rodrigo Figueiredo 
(meia) e Gabriel Vasconcelos 
(atacante).

Operário-Vg, enquanto Po-
coné e Dom Bosco duelam 
no Estádio Neco Falcão. O 
Poconé busca seus primeiros 
pontos na competição. Todas 
as partidas serão realizadas às 
15h. Já as partidas entre Ara-
guaia x Luverdense e União 
Rondonópolis e Sinop serão 
disputadas apenas no dia 22 
de fevereiro. Isso porque o 
Luverdense viaja até Feira 
de Santana/BA para encarar 
o Bahia de Feira, na quarta-

Mutum recebe o Mixto no 
Estádio Valdir Doilho Wons. 
O Operário encara o Cuiabá 

na Arena Pantanal. Ambos os 
jogos serão no domingo (2), 
às 15h.

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

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

FERNANDO DOMINGUES DE OLIVEIRA JR., leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 1124, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO SECURITIZADORA 
DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia de Bens Imóveis firmado em 30 de abril de 2012, onde figuram como devedor fiduciante LEANDRO MUSSI, brasileiro, casado com separação de bens, agricultor, inscrito 
no CPF/ME sob n° 158.206.068-17, RG n° 22.031.886-4 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Av. Mato Grosso, 0129-E, 
Centro – CEP: 78455-000 na forma da Lei nº 9.514/97, e como Interveniente CAREN BERGAMASCHI MUSSI, brasileira, casada com separação de bens, agricultora, inscrita  no CPF/
ME sob n° 881.150.389-20, RG n° 2058805-4 SSP/MT, residente e domiciliado na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, na Av. Mato Grosso, 0129-E, Q53, LO8, 
Centro – CEP: 78455-000, promoverá a venda conjunta em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo descritos. O PRIMEIRO LEILÃO 
será realizado no dia 11/02/2020, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá - 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, às 09h00, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 12.244.613,62 para a aquisição dos 3 (três) imóveis. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: (I) Imóvel Rural denominado Lote n° 18, situado no Projeto de Colonização 
Boa Esperança, município e comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, com a área de 100,28 há (cem hectares e vinte e oito ares). INCRA: 901.385.004.278-8 - Matrícula: 082 do 
1º Ofício de Registro de Imóvel, Títulos e Documentos da Comarca da Tapurah-MT. (II) Imóvel Rural com a área de 242,00 há (duzentos e quarenta e dois hectares), desmembrado 
de área maior, denominado Groslândia, situado no município e comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso. INCRA: 714.240.020.397-5 - Matrícula 090 - 1° Ofício de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah/MT. (III) Imóvel Rural, Lote n° 182, com a área de 88,8450 há (oitenta e oito hectares, oitenta e quatro ares e cinquenta 
centiares), denominado Boa Esperança 2° Etapa, situado no município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. INCRA: 901.385.005.541-3 - Matrícula 6.365 - Cartório de 
Registro de Imóveis - Lucas do Rio Verde/MT. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 12/02/2020, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 7.462.444,75  para a aquisição dos 3 (três) imóveis. Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” 
e no estado em que se encontram, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Providências e encargos para regularização 
de eventuais divergências, pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, 
deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão 
estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante 
pagará no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais 
condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.

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

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

FERNANDO DOMINGUES DE OLIVEIRA JR., leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 1124, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO 
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento Particular de 
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel firmado em 29 de maio de 2013, onde figuram como devedor fiduciante LEANDRO MUSSI, 
brasileiro, casado com separação de bens, agricultor, inscrito no CPF/ME sob n° 158.206.068-17, RG n° 22.031.886-4 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Av. Mato Grosso, 0129-E, Centro – CEP: 78455-000 na forma da Lei nº 9.514/97 promoverá a venda em 
LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) do imóvel abaixo descrito. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 11/02/2020, na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá - 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, às 09h30, com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 3.784.927,83 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote 
de terras sob n° 23-A, Quadra n° 01, com a área de 250,00 há (duzentos e cinquenta hectares), situado no Núcleo Colonial da Empresa Colonizadora Rio Ferro, 
no Município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso. INCRA: 901.164.142.425-5 - Matrícula 1.054 – Cartório de Registro de Imóveis – Feliz Natal/MT. Caso não 
haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 12/02/2020, às 09h30, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 2.884.745,08 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). O imóvel está ocupado e será 
vendido em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontra, sendo a desocupação de total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 
9.514/97. Providências e encargos para regularização de eventuais divergências, pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do 
comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) 
hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em 
igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará no ato do encerramento do leilão o valor total 
da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais condições deste leilão obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933. São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

-feira (5), às 19h30, na Arena 
Cajueiro. O União recebe no 
dia seguinte (6), às 20h30, o 
Atlético-GO, no Luthero Lo-
pes. Apesar de não folgar na 
rodada do Mato-grossense, 
o Operário-VG também 
joga pela competição nacio-
nal diante do Santa Cruz, na 
quarta, às 20h30, na Arena 
Pantanal. Atual campeão da 
Copa Verde, o Cuiabá entra 
apenas na fase oitavas de fi-
nal.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 01 de fevereiro de 2020 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

A presidente do Conse-
lho Regional de Medicina 
de Mato Grosso (CRM-MT), 
Hildenete Monteiro Fortes, 
determinou a interdição 
cautelar total do médico, 
ex-BBB e que foi candidato 
a deputado federal nas elei-
ções de 2018, Marcos Harter.

Ele está impedido de atu-
ar pelo período de seis meses 
até a conclusão do procedi-
mento administrativo que 
o investiga por publicidade 
ilegal do uso da medicina. O 
Diário do Estado MT tentou 
contato com o mesmo, po-
rém não consegui resposta 
nem dele nem dos advoga-
dos.

A investigação foi aber-
ta no início de janeiro após 
o médico publicar no per-
fil dele nas redes sociais os 
preços de cirurgias para a 
implantação de próteses de 
silicone. O edital de interdi-
ção cautelar diz que durante 
esse período de seis meses 
ele “não pode exercer aten-
dimento e nem atos opera-
tórios em pacientes, tendo 
em vista prova inequívoca de 
procedimento danoso reali-
zado pelo médico, com fun-
dado receio de dano irrepa-
rável ou de difícil reparação”.

À época da abertura da 

investigação, o CRM-MT in-
formou ainda que há outros 
processos em andamento 
que apuram possíveis des-
vios éticos do médico. Uma 
das suspeitas é que Harter fa-
zia as refeições diárias den-
tro da sala de cirurgia.

De acordo com o Conse-
lho, “é vedado ao médico a 
prática de concorrência des-
leal, o exercício mercantilis-
ta da medicina; permitir que 
sua participação na divulga-
ção de assuntos médicos em 
qualquer veículo de comuni-
cação de massa, deixe de ter 
caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação 
da sociedade, e a divulgação 
de assuntos médicos de for-
ma sensacionalista, promo-
cional ou de conteúdo inve-
rídico”.

“O CRM-MT repudia de 
maneira veemente tais des-
respeitos ao Código de Ética 
Médica e observa todos os 
aspectos atinentes à respon-
sabilidade profissional. Zela-
mos pelo perfeito desempe-
nho ético da medicina, bem 
como pelo prestígio e bom 
conceito da profissão”, res-
salta.

Em alguns anúncios pu-
blicados nas redes sociais de 
Marcos, diz que a implan-
tação das próteses custa R$ 
6.950 com todos os procedi-

Foto: PRF-Mt

ALTA ARAGUAIA

Motorista fica preso às ferragens e
morre após acidente entre carretas

EM QUEDA

Mato Grosso tem diminuição de
25% no número de roubos em 2019

SINOP

Mais de 20 para-raios
devem ser instalados

Equipe de bombeiros chegou a prestar atendimento ao motorista

Foto: Divulgação

Foto: lenine MaRtins

Equipamentos serão instalados após ciclista ser atingido 

Cidadãos procuraram mais as polícias para denunciar 
crimes 

DA REPORTAGEM

Um acidente na quin-
ta (30) matou um motorista 
e provocou a interdição do 
tráfego por três horas na BR-
364, região de Alto Araguaia. 
De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o aci-
dente entre veículos de carga 
ocorreu no km 18,6 da rodo-
via. Um motorista, 48 anos, 
que não teve o nome divul-
gado, morreu.

Uma das carretas, com 
placa de Mineiros/GO, se-
guia de Alto Garças em di-
reção a Alto Araguaia. Ele 
estava carregado com soja 
e colidiu lateralmente com 
outro veículo de carga, placa 
de Maringá/PR, que seguia 
sentido contrário.

A equipe de bombei-
ros chegou a prestar o aten-
dimento ao motorista, mas 
ele ficou preso às ferragens e 
morreu no local. Os policiais 
controlaram o trânsito em 
meia pista até a chegada da 
perícia. O tráfego no local foi 
interrompido por cerca de 3 
horas para a retirada dos ve-
ículos. O corpo da vítima foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML).

DA REPORTAGEM

Mato Grosso fechou o 
ano de 2019 com redução de 
25% nos crimes de roubo e 
de 10% nos de furto, em re-
lação ao ano anterior. O le-
vantamento considera todos 
os roubos ou furtos, seja de 
residências, comércios ou 
transeuntes e leva em conta 
os Boletins de Ocorrências 
registrados nos 141 municí-
pios do Estado. 

As informações são da 
Coordenadoria de Estatística 
de Análise Criminal (Ceac), 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-
-MT).

Os dados foram apre-
sentados durante a reunião 
do Gabinete de Gestão Inte-
grada (GGI) Pleno, que reú-
ne todos os chefes das forças 
de segurança estadual. Con-
forme a análise criminal, o 
número de boletins de ocor-
rências em Mato Grosso au-

DA REPORTAGEM

Na região norte do es-
tado, vários casos de aciden-
tes com raios são registrados 
anualmente, tanto no cam-
po, com morte de animais, 
quanto na zona urbana. O 
caso mais recente foi o do 
adolescente de 14 anos atin-
gido por um raio enquanto 
andava de bicicleta, em Si-
nop.

A Prefeitura disse que 
vai investir mais de R$ 500 
mil para instalar para-raios 
na cidade. Um sistema de 
proteção contra descarga at-
mosférica será instalado em 
23 escolas da rede munici-

pal. Os equipamentos devem 
começar a ser colocados nos 
próximos dias.

Nessa primeira etapa 
a instalação dos sistemas de 
proteção terão início pelas 
unidades maiores e uma se-
gunda compra deve ser feita 
ao longo do ano para atender 
as demais escolas. 

Em média cada equi-
pamento custará pouco mais 
de R$ 22 mil.

O sistema evita ou mi-
nimiza o impacto dos efeitos 
das descargas atmosféricas, 
que podem ocasionar incên-
dios, explosões, danos ma-
teriais e, até mesmo, risco à 
vida de pessoas e animais.

Foto: instagRaM

Conselho de Medicina abriu sindicância após foto comendo durante cirurgia 

Harter é proibido de atuar por
divulgar preços de cirurgias
POR 6 MESES | Interdição cautelar total impede médico de atuar até a conclusão do procedimento administrativo

mento, chegando a 350 mil 
registros, o que mostra que 
não há subnotificação, uma 
vez que os cidadãos procura-
ram mais as polícias para de-
nunciar crimes. Além disso, 
dificilmente a vítima deixa 
de comunicar a polícia em 
casos de roubos - quando 
geralmente há emprego da 
violência.

Em 2019 foram regis-
trados 13.898 casos de roubo 
no Estado, e no mesmo pe-
ríodo de 2018 foram 18.644 
ocorrências. Já os crimes de 
furto no ano passado alcan-
çaram 44.420 casos contra 
49.442 em 2018.

No caso do roubo e fur-
to de veículos, a diminuição 
foi de 20% e 3%, respectiva-
mente. No Estado, em 2019, 
houve 1.836 registros de rou-
bos de automóveis, contra 
2.288 em 2018. Já no caso de 
furtos, o número total pas-
sou de 2.438 ocorrências em 
2018 para 2.367 em 2019.

mentos inclusos.

OUTRO ESTADO
No início das investiga-

ções, Marcos Harter afirmou 
que possui visto provisório 
e autorização para atuar em 
todo o país. “Sou médico 
cirurgião geral e cirurgião 
plástico formado e certifica-
do pelo Ministério da Edu-
cação e Cultura e tenho o di-
reito de exercer a medicina 
em todo território nacional”, 
ressaltou. Ele disse que obte-
ve um visto provisório para 
atual em Santa Catarina.

Em alguns anúncios pu-
blicados em suas redes so-
ciais, há o preço da implan-
tação das próteses com todos 
os procedimentos inclusos 
e, apesar da clínica de Mar-
cos ser em Sorriso, as publi-
cações eram voltadas para 
clientes de Florianópolis.

No entanto, segundo o 
CRM-MT, Marcos não tem 
autorização para exercer a 
profissão em Santa Catarina. 
De acordo com o Conselho, 
o médico possui registro so-
mente em Mato Grosso, São 
Paulo e Paraná.

Além disso, ele é inves-
tigado por publicidade ile-
gal do uso da medicina. “É 
vedado ao médico a prática 
de concorrência desleal, o 
exercício mercantilista da 

medicina; permitir que sua 
participação na divulgação 
de assuntos médicos em 
qualquer veículo de comuni-

cação de massa, deixe de ter 
caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação 
da sociedade, e a divulgação 

de assuntos médicos de for-
ma sensacionalista, promo-
cional ou de conteúdo inve-
rídico”, diz trecho na nota.
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Proteção ideal para empresas 
de todos os tamanhos e setores
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Proteção na medida 
certa para pequenas, mé-
dias e grandes empresas 
que atuam em no comér-
cio, indústria ou serviços. 
Com o seguro empre-
sarial, você empresário 
conta com várias opções 
de coberturas. 

A contratação do segu-
ro é de acordo com a ne-
cessidade do seu negócio, 
são oferecidas diversas 
opções de proteção que 
vai desde a incêndio, ex-
plosão, implosão, fuma-
ça e queda de aeronave. 
Como também, danos 
elétricos, subtração de 
bens e mercadorias e 
muitas outras.

Além disso, sua empre-
sa contará com serviços 
de assistência como en-
canador, eletricista, de-
sentupimento, chaveiro, 
entre outros.

Para a especialista de 
seguro empresarial, Jeni-
ffer Antunes, a proteção 
do patrimônio deve fazer 
parte do planejamento 
desde o início das ativi-
dades do negócio. O se-
guro é um aliado para o 
empresário, pois em caso 
de algum sinistro, a segu-
radora cobre os danos.

Para a contratação é im-
portante ressaltar o papel 
do corretor de seguros, 
que possui o conheci-
mento para auxiliar na 
escolha das coberturas 
ideais para proteção do 
seu negócio.

SINOP | ASeguro empresarial garante a segurança das empresas contra quaisquer situações indesejadas
COBERTURA
BÁSICA 
Cobre os danos mate-

riais causados à empresa 
por incêndio, explosão, 
implosão, queda de aero-
nave ou fumaça, mesmo 
se iniciarem fora do local 
segurado. Essa cobertura 
poderá amparar tanto a 
estrutura física quanto o 
mobiliário e as mercado-
rias.

COBERTURAS
ADICIONAIS 
Danos Elétricos, Sub-

tração de Bens e Mer-
cadorias, Responsabili-
dade Civil Empregador, 
Subtração de Valores, 
Bullying, Contaminação 
e Deterioração de Mer-
cadorias em Ambien-
te Frigorificado, Danos 
Morais, Delivery, Des-
moronamento, Despesas 
Fixas, Despesas com Ins-
talação em Novo Local, 
Equipamentos Cinema-
tográficos, Equipamentos 
Eletrônicos com ou sem 
Subtração e entre outras. 
Proteção para qualquer 
seguimento de negócio.

SERVIÇO
A Amazônia Seguros 

atua nos diversos seg-
mentos de seguros, com 
29 anos de serviço em 
Sinop e região. Entre em 
contato e conheça todas 
as vantagens disponíveis 
para você. Av. Gov. Júlio 
Campos, 1245 | Setor Co-
mercial | Sinop. Telefone:  
66 3531-2152 | WhatsApp 
66 99205-4072.

Foto: Divulgação

Lojistas devem se preocupar principalmente com a segurança do estabelecimento 


