
Mato Grosso continua sendo o estado em que mais vale a pena usar o etanol para abastecer. O valor médio do combustível na semana passada cor-
respondeu a 64,57% do valor médio da gasolina, mesmo com as oscilações mais recentes observadas no mercado.                                      Página -4

COMBUSTÍVEL

Mato Grosso tem o preço do
etanol mais atrativo do país

DICAS $$

Abertas as
inscrições
para o Fies
Começaram nesta quarta 
(5) e vão até o dia 12 as 
inscrições para o Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies), programa do 
Ministério da Educação 
(MEC) destinado a finan-
ciar cursos superiores em 
universidades privadas 
para estudantes de baixa 
renda. Em 2020, a oferta 
do programa é de 100 mil 
vagas.                      Página  -3

Fevereiro chegou e com ele a volta às aulas. Para quem tem filhos em idade escolar, é hora de 
comprar material de papelaria - um dos primeiros gastos do ano.           Página -7
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ALTA DO COMBUSTÍVEL

Prefeitura faz
reunião do 
Show Safra 
2020

Em tréplica
Bolsonaro
desafia os
governadores

De acordo com o secretá-
rio de Desenvolvimento Econô-
mico, Paulo Nunes, a realização 
do evento atrai de 3.500 a 4.000 
visitantes de várias regiões do 
país. O evento é promovido pela 
Fundação Rio Verde e previsto 
para o período de 17 a 20 de 
março.                          

 Página - 3

Bolsonaro disse que zera 
os impostos federais sobre com-
bustíveis se os governadores 
também zerarem a cobrança do 
ICMS. O preço dos combustíveis 
vem sendo tema de debates 
entre autoridades dos governos 
federal e estaduais.
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Beethoven é um belo exemplo de homem 
que supera a surdez e seu temperamento 
difícil, se reinventa, se recompõe e galga 
este lugar de glória na história da humani-
dade que ninguém mais tira

Gênios da humanidade sempre nos inspi-
ram. Todavia, fugindo um pouco à obviedade 
de apenas louvar a qualidade artística em 
foco, irei um pouco além destacando outras 
qualidades capazes de conferir ainda mais 
brilho àqueles e àquelas que já nasceram para 
brilhar. Neste caso, falo de um artista que ain-
da cedo na vida teve de superar uma barreira 
quase incontornável para chegar aonde che-
gou: Ludwig Van Beethoven.

Beethoven, que em 2020 completa 250 
anos de nascimento, é, sem dúvida nenhu-
ma, um dos maiores compositores de todos os 
tempos, tido até por alguns como o maior de 
todos. E com a vida marcada pela necessidade 
de superação de uma limitação que poderia, 
inclusive, ter lhe abreviado a carreira. Se na 
literatura temos os casos de Borges e João Ca-
bral que tiveram de enfrentar a cegueira na 
velhice, e, portanto, se viram privados do prin-
cipal sentido físico para sua vida de escrito-
res, o compositor alemão, ainda jovem, passou 
a enfrentar o problema da surdez: começou a 
perder a audição já a partir dos 26 anos e  foi 
progressivamente perdendo-a, de modo que 
quando compôs a Nona Sinfonia, pouco antes 
de sua morte (ocorrida em 1827), ele já estava 
de todo surdo.

Uma das explicações para isso repousa no 
fato de que ele não nasceu surdo, assim, teria 
conservado memória auditiva suficiente para 
continuar compondo em altíssimo nível.

A permanente disponibilidade para bus-
car o novo, quebrar paradigmas e ser capaz de 
projetar novos caminhos saindo da chamada 
zona de conforto, é uma das coisas que mais 
admiro nos seres humanos, sejam eles artis-
tas ou não. Por isso, trouxe para este texto a 
lembrança de Beethoven, um artista múltiplo 
e revolucionário, que simboliza importantes 
passagens na história da música. E ele o faz 
porque protagoniza uma transição de esti-

los. Na história da música formal, faz a 
transição do período clássico para o pe-
ríodo romântico: pega a técnica e o rigor 
do classicismo que havia alcançado seu 
auge com Mozart, na virada do século 

XVIII para o XIX, e faz isso explodir na expres-
são romântica. E, em seguida, projeta-se para o 
futuro, alcançando, mesmo, a contemporanei-
dade.

Assim, pode-se dizer que na Primeira Sin-
fonia sua música ainda tem um ‘cheiro’ de clas-
sicismo; na Terceira Sinfonia (conhecida como 
‘Eroica’ que em italiano significa ‘heroica’), pre-
valece o tom romântico; e na Nona Sinfonia, já 
surdo, introduz o coral numa obra que é emi-
nentemente instrumental; além disso, as su-
cessivas quebras de ritmo que faz na composi-
ção sem, contudo, interferir na harmonia geral, 
o faz ser considerado o precursor do rock por 
excelência – “o primeiro roqueiro heavy metal 
da história”, conforme afirmou recentemente o 
maestro Roberto Minczuc.

Admiro, pois, acima de tudo, em Beethoven 
a sua capacidade de romper com o estabeleci-
do, de quebrar o status quo da composição mu-
sical e, no limite, do comportamento como ser 
humano. Um homem tido como rude e bravo 
que, no entanto, tem a maleabilidade necessá-
ria para estar sempre mudando.

Trata-se, como é óbvio, de um gênio da com-
posição. Mas, neste marco dos seus 250 anos, 
o que quero deixar para os amigos leitores é 
justamente seu exemplo quanto à capacidade 
de transformação das pessoas. Em que pesem 
todas as limitações, todos os desafios, é possí-
vel se transformar e, com isso, alcançar ainda 
mais excelência naquilo que você faz.

Beethoven é um belo exemplo de homem 
que supera a surdez e seu temperamento difí-
cil, se reinventa, se recompõe e galga este lugar 
de glória na história da humanidade que nin-
guém mais tira. Guardemos para sempre, pois, 
essa lembrança a nos orientar.

FABRÍCIO CARVALHO É MAESTRO DA OR-
QUESTRA SINFÔNICA DA UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE MATO GROSSO

Ousar à moda de Beethoven

FABRÍCIO CARVALHO

Por qualquer ângulo que se olhe, não resta dúvi-
da de que o Brasil é um país extremamente desigual, 
e assim tem permanecido há muitas décadas, seja por 
razões históricas ou mais contemporâneas.

Ao contrário dos grandes avanços que o país ob-
teve na redução da pobreza extrema —que atingia 
cerca de 30% da população nos anos 1990 e hoje aco-
mete aproximadamente 10%—, a desigualdade tem-se 
revelado difícil de erradicar.

A recente crise econômica e a lenta recuperação 
em curso pioraram o quadro. Desde 2014, enquanto 
a renda per capita do trabalho da metade mais pobre 
no país caiu cerca de 17%, a dos 10% mais ricos subiu 
2,5% acima da inflação. Já o 1% no topo foi quem mais 
ganhou: 10%, segundo dados da FGV Social.

Quando se considera somente a renda apro-
priada pelo decil mais rico em relação ao restante da 
população, o Brasil empata, segundo algumas com-
parações internacionais, com países como a África do 
Sul e a Índia. Embora a desigualdade tenha se trans-
formado em um fenômeno global, algumas medidas 
estruturais são recomendadas por especialistas para 
tentar enfrentá-la, sobretudo onde as diferenças de 
renda são mais pronunciadas.

Entre as principais ações constam alterações na 
tributação a fim de tornar mais leve a carga de impos-
tos sobre os mais pobres e onerar aqueles que ganham 
mais. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada sobre as propostas de reforma tributária 
no Congresso defende que a unificação de impostos 
sobre o consumo, com alíquotas iguais para produ-
tos e serviços, reduziria a desigualdade no Brasil. Isso 
ocorreria porque a tributação sobre o consumo é re-
gressiva —quanto mais pobre, maior a carga tributá-
ria incidente. 

Os tributos que podem ser unificados (os fede-
rais IPI, PIS e Cofins, o estadual ICMS e o municipal 
ISS) representam 27% da renda dos 10% mais pobres. 
Para o decil mais rico, o peso atual é de 10% da renda. 
A mudança traria impacto positivo para 90% da popu-
lação; e negativo para os 10% mais ricos.

Um combate mais significativo à desigualdade 
dependerá, no entanto, da maneira como será im-
plementada outra iniciativa da reforma tributária, a 
criação de um sistema de devolução de parte dos im-
postos para os mais pobres.

O tema ainda será objeto de muita discussão, 
mas o Congresso não deveria deixar passar a chance 
de atacar estruturalmente a questão.

Editorial

Chance de mudar

Ranking dos Políticos - Facebook

INSTRUMENTO 
DO PT
“Sejamos honestos. No contexto brasi-

leiro, Glenn Greenwald é um instrumento 
político do PT e seus aliados. Basta ler as 
entrevistas de Glenn com Lula, em que o tra-
ço principal é o puxa-saquismo.  Eu, pesso-
almente, teria vergonha de fazer perguntas 
tão insossas a qualquer político” apontou. 
Rother diz ainda que “ilhado em seu bunker 
na Zona Sul do Rio, com amizades restri-
tas à turma de seu esposo [o deputado Davi 
Miranda] e simpatizantes ideológicos, tem 
pouca experiência ou conhecimento do res-
to do país”.

POST NAS REDES
O governador Mauro Mendes publicou em 

suas redes sociais uma foto em que aparece 
ao lado da primeira-dama Virgínia Mendes, 
para celebrar seus 25 anos de casamento. 
“Ao longo deste 1/4 de século compartilhei 
ao lado do meu amor Virgínia inúmeras ale-
grias, tantas lutas, muitas conquistas e até 
mesmos algumas derrotas. Mas sempre lado 
a lado, construímos nossa família, nossa tra-
jetória profissional e nossas histórias de vida, 
marcada pelo amor, amizade, compreensão, 
companheirismo, superação e cumplicida-
de”, escreveu Mendes.

DETONOU
O jornalista norte-americano Larry Ro-

ther, que escreveu a biografia definitiva do 
mato-grossense Marechal Rondon, escreveu 
nesta semana, na revista Época, um artigo 
devastador contra o também norte-ameri-
cano Glenn Greenwald. Greenwald, como se 
sabe, ganhou grande notoriedade por ser um 
dos responsáveis pela divulgação de men-
sagens entre procuradores da Lava Jato e o 
ex-juiz Sérgio Moro, no caso conhecido como 
Vaza Jato.

Crédito: Assessoria

IMAGEM DO DIA

“Um combate mais significativo à desi-
gualdade dependerá da maneira como 
será implementada a criação de um 
sistema de devolução de parte dos im-
postos para os mais pobres

“
Após o aumento no número de casos de dengue em Sinop, um mutirão de 

limpeza recolheu 46 caçambas de lixo que foi retirado dos quintais das casas 
visitadas pelas equipes. Cerca de 7 mil casas foram visitadas, em 26 bairros. 
De acordo com a Prefeitura, do total de residências visitadas, 622 continham 
focos do mosquito Aedes aegypti. Em 252, houve aplicação de larvicida e 78 
foram notificadas.

Menos automático, mas 
igualmente possível
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minosos que, na ação, também levaram as 
unidades de backup). Você também pode 
programar os horários mais convenientes 
para que a cópia seja feita, bem como sua 

frequência. Não é necessário, por 
exemplo, “sofrer” com o desem-
penho do computador ou da in-
ternet enquanto o backup é feito, 
se você pode agendar essa tarefa 
para a madrugada. Da mesma 
forma arquivos que você altera 
com pouca frequência não preci-
sam ser reenviados toda vez que 
o processo é feito, sendo possí-

vel salvar apenas o que foi alterado (sim, 
o próprio programa que gerencia o pro-
cedimento faz isso). Com isso é possível 
manter seus dados importantes em lugar 
seguro e se livrar de imprevistos, sejam 
causados por pessoas, pela natureza, por 
falhas no próprio dispositivo ou qualquer 
outra coisa que possa comprometer suas 
informações.

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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Você deve verificar regularmente se o procedimen-
to de backup está sendo feito de forma correta e se 
os dados estão sendo armazenados sem maio-
res problemas. Não são raros os casos em que o 
processo falha e a pessoa só vai perceber tempos 
depois, quando precisa da informação salva e ela 
não está ali.
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Tenho falado sobre a cópia de segu-
rança em celulares, algo extremamente 
automatizado que, na maioria dos casos, 
já é pré-configurado pelos desenvolvedo-
res para facilitar a vida do 
usuário. Os usuários de 
computador não contam 
com auto tão automatizado 
vindo “de fábrica”, mas as 
opções para manter segu-
ros seus arquivos realmen-
te importantes são muitas.

Antes de qualquer coi-
sa, assim como no celular, 
você precisa definir o que realmente é in-
dispensável em caso de problemas com 
o dispositivo. Selecionar os arquivos que 
serão copiados minimiza o volume de da-
dos, o tempo de procedimento e, claro, a 
necessidade de espaço em discos virtuais 
e dispositivos removíveis escolhidos para 
a tarefa.

Com os arquivos devidamente selecio-
nados você precisa estudar qual a melhor 
(e mais segura) solução. Em linhas gerais 
manter ao menos uma cópia em armazena-
mento online é uma excelente alternativa, 
pois em casos extremos, como roupo, in-
cêndio, enchente ou qualquer outra coisa, 
não corre risco de você perder, também, os 
dados (como já aconteceu com pessoas que 
tiveram seus dispositivos levados por cri-
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A proximidade do Show 
Safra 2020, um dos maiores 
eventos do agronegócio bra-
sileiro, promovido pela Fun-
dação Rio Verde e previsto 
para o período de 17 a 20 de 
março, levou a Prefeitura de 
Lucas do Rio Verde a realizar 
uma reunião com proprietá-
rios de hotéis na tarde desta 
terça-feira, 04, no Paço Mu-
nicipal, para organizar uma 
linha de ação integrada re-
ferente ao recebimento do 
grande número de pessoas 
que visitarão a cidade neste 
período.

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Paulo Nunes, a realiza-
ção do evento atrai de 3.500 
a 4.000 visitantes de várias 
regiões do país e a iniciativa 
do encontro com o grupo de 
empresários partiu também 
do presidente da Fundação 
Rio Verde, Joci Piccini, uma 
vez que a rede hoteleira local 
não tem estrutura suficiente 
para atender toda a demanda 
ocupacional e parte dela aca-
ba sendo absorvida por mu-
nicípios vizinhos.

“Queremos receber da 
melhor forma e proporcio-
nar o melhor atendimento 
às pessoas que visitam a fei-

LUCAS R.V | Cerca de 4 mil visitantes devem passar pela feira de máquinas agrícolas e inovações tecnológicas

Show Safra ocorre de 17 a 20/03

Foto: Ascom

ra durante esses quatro dias. 
Para isso, precisamos saber 
como funcionam os setores 
diretamente envolvidos, a 
capacidade ocupacional e a 
ociosidade desses estabeleci-
mentos durante o ano todo e 
não só no período do Show 
Safra e ainda o que pode ser 
feito para aprimoramento da 
prestação dos serviços”, de-
clara.

O profissionalismo e a 
qualificação da mão de obra 
setorial foram outros aspec-
tos importantes abordados 
durante a reunião. Para o 
secretário, além da preocu-
pação para que o evento seja 
atraente para toda a rede do 
agronegócio, a rede de apoio, 
formada principalmente por 
hotéis e restaurantes, precisa 
ofertar serviços de qualidade 
para garantir o retorno dos 
visitantes.

“Nosso próximo passo será 
uma reunião com empresá-
rios da rede de restaurantes 
O prefeito Binotti fez uma 
determinação para qualifica-
ção e profissionalização da 
mão de obra e precisamos 
conversar com os proprie-
tários desses dois segmentos 
para saber quais são as suas 
dificuldades e quais cursos 
são necessários para capaci-
tar seus profissionais”, frisa.

Outra preocupação, reve-

TRÉPLICA

Bolsonaro desafia 
governadores sobre 
combustível

Diz zerar impostos se governadores acabarem com 
ICMS 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (5) que zera 
os impostos federais sobre 
combustíveis se os gover-
nadores também zerarem a 
cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). O preço 
dos combustíveis vem sendo 
tema de debates entre auto-
ridades dos governos federal 
e estaduais.

A tréplica do presidente 
foi uma resposta à carta di-
vulgada pelo governador de 
São Paulo João Dória (PSDB), 
assinada por 22 governa-
dores, inclusive o governa-
dor mato-grossense, Mauro 
Mendes (DEM), que desafiou 
o Governo Federal a também 
abaixar os impostos que lhe 
pertencem, já que o próprio 
Bolsonaro havia digo que a 
culpa do aumento do com-
bustível era de responsabili-
dade dos governos locais que 
não aceitavam abrir mão da 
receita do ICMS.

Enquanto governado-
res querem que o governo 
reveja os impostos federais 
sobre os combustíveis, como 
PIS, Cofins e Cide, Bolsonaro 
vem defendendo uma mu-
dança na forma de cobrança 
do ICMS sobre esses produ-
tos. O ICMS é um tributo 
estadual que representa uma 
fatia importante de arreca-
dação tributária dos gover-
nos locais.

“Eu zero o federal se 
eles zerarem o ICMS. Está 
feito o desafio aqui agora. 
Eu zero o federal hoje, eles 
zeram o ICMS. Se topar, eu 
aceito”, disse ao deixar o Pa-
lácio da Alvorada na manhã 
desta quarta-feira. Para o 

presidente, o tributo deveria 
ser calculado sobre o valor 
vendido nas refinarias e não 
nos postos de combustíveis.

“Olha o problema que 
eu estou tendo com com-
bustível. Pelo menos a po-
pulação já começou a ver de 
quem é a responsabilidade. 
Não estou brigando com go-
vernadores. O que eu quero 
é que o ICMS seja cobrado 
no combustível lá na refi-
naria, e não na bomba. Eu 
baixei três vezes o combus-
tível nos últimos dias, mas 
na bomba não baixou nada”, 
disse Bolsonaro.

Os tributos federais 
incidentes sobre os com-
bustíveis são a Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide), o Pro-
grama de Integração Social/
Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social 
(PIS/Pasep) e a Contribuição 
para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins).

Em 2019, a arrecada-
ção com PIS/Pasep, Cofins e 
Cide sobre os combustíveis 
totalizou R$ 27,4 bilhões, 
segundo dados da Receita 
Federal. Desse total, R$ 20,2 
bilhões foi a arrecadação da 
Cofins, R$ 4,3 do PIS/Pasep 
e R$ 2,8 bilhões da Cide. Em 
2018, a arrecadação de todas 
essas contribuições chegou a 
R$ 32,8 bilhões.

Na manhã de ontem 
(05), ao deixar o Ministério 
da Economia para reunião 
com Bolsonaro, o ministro 
Paulo Guedes preferiu não 
se manifestar sobre o assun-
to, ao ser questionado pela 
imprensa. O secretário espe-
cial de Fazenda, Waldery Ro-
drigues, ao chegar ao Minis-
tério da Economia, também 
não fez comentários.

RodolFo PeRdigão - secom-mt

Foto: AgênciA senAdo

Foto: diVUlgAÇão

RESTAURAÇÃO

Governo recupera 
16 km do Anel Viário 
de Rondonópolis

PROJETO DE VEREADOR

Transporte Escolar terá 
ar-condicionado em cumprimento à lei

Obra teve investimento de R$ 7,13 milhões 

Duas empresas venceram a licitação 

DA REPORTAGEM

A obra de restauração 
do Anel Viário de Rondonó-
polis (217 km de Cuiabá) está 
finalizada e será entregue à 
população pelo governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra). 
A cerimônia oficial aconte-
ce nesta sexta-feira (07.02), 
a partir das 9h30, e contará 
com a presença do gover-
nador Mauro Mendes e do 
secretário de Infraestrutura, 
Marcelo de Oliveira.

Os 16 quilômetros do 
rodoanel, que incluem as 
rodovias MT-483 e MT-270, 
nos entroncamentos da BR-
163, margeando a cidade de 
Rondonópolis, foram to-
talmente recuperados e ga-
nharam uma capa de Con-
creto Betuminoso Usinado 
a Quente (CBUQ) e sinaliza-
ção. 

“Quando assumimos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Lei 2.526, de autoria 
do vereador Leonardo Vise-
ra (PP), está em vigor desde 
fevereiro de 2018 e obriga 
as empresas do Transpor-
te Escolar, no município de 
Sinop, a ofertarem o serviço 
com ar-condicionado.

Em cumprimento a le-
gislação, a prefeitura de Si-
nop abriu licitação através 
do edital 001/2020, para 
contratação do serviço de 
transporte escolar. Duas em-
presas venceram o certame, 
sendo a Viação Rosa Ltda e 
Vale do Paraguai Transportes 
e Turismo Ltda.

De acordo com o con-
trato 004/2020, a empre-
sa Viação Rosa receberá R$ 
2.110.900,00 para trans-
portar os alunos das Linhas 
Adalgisa, Alzira Fátima, Nan-
ci, Atlântica Ebenezer, Ânge-
la, Porto de Areia, Santa Cla-
ra e Atlântica Grameira.

No contrato 005/2020, 
a segunda vencedora, em-

a secretaria, no início de 
2019, o Anel Viário de Ron-
donópolis existia, mas estava 
totalmente acabado, degra-
dado. Concluímos os pri-
meiros serviços de restaura-
ção e estaremos entregando 
à população nesta sexta-feira 
(07.02)”, destacou o secretá-
rio de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira.

De acordo com o secre-
tário, todo o trecho da rodo-
via recebeu uma camada de 
Tratamento Superficial Du-
plo (TSD), com capa selan-
te, e ainda dois centímetros 
de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente, o CBUQ. 
“Fizemos um serviço de res-
tauração de base muito bem 
feito e um trabalho de reci-
clagem de material. Aque-
le trajeto que demorava até 
uma hora para fazer a traves-
sia de 16 quilômetros, agora 
é percorrido em 15 minutos”, 
afirmou.

presa Vale do Paraguai, re-
ceberá R$ 1.584.676,00 para 
transportar os alunos das 
linhas Café no Bule, Serri-
nha, Córrego Fundo, Mara-
nhão, Esperança, Beira Rio 
e Fazenda. Todas as linhas 
são para transportar todos 
os alunos das áreas rurais às 

O titular da Infraestru-
tura ressaltou ainda que a 
equipe da Sinfra continua-
rá em campo, mesmo após 
o término dos serviços de 
restauração. Isso porque, 
a equipe de fiscalização da 
pasta identificou que será 
necessário reforçar o siste-
ma de drenagem em alguns 
pontos da pista para evitar 
que a água invada a rodovia 

durante a época das chuvas. 
“Fizemos primeiro a restau-
ração porque não podíamos 
perder a sub-base da pista. 
Estamos fazendo agora o re-
conhecimento para identifi-
car também os pontos onde 
serão necessários a realiza-
ção da drenagem”, concluiu 
ele, dizendo que esse traba-
lho terá início após o fim do 
período chuvoso.

unidades escolares na área 
urbana. O contrato tem va-
lidade para um ano e deve-
rá encerrar em fevereiro de 
2021. 

A Lei ainda exige que os 
ônibus tenham vida útil de 
no máximo 12 anos, consi-
derando a data do primeiro 

emplacamento e esteja em 
ótimas condições de conser-
vação. 

Para certificar dessas 
obrigações, a empresa de-
verá submeter os veículos à 
análise da Secretaria Munici-
pal de Trânsito e Transportes 
Urbanos, a cada dois anos.

lada pelo representante da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis, Luciano 
Lobo, diz respeito à busca de 
alternativas para criar opor-
tunidades para os empreen-
dedores. Segundo dados dis-
poníveis, atualmente existem 
pouco mais de 20 estabele-
cimentos locais que ofertam 
em torno de 1.200 leitos, 
com uma ocupação muito 
flutuante e um esvaziamento 
acentuado nos finais de se-
mana.  

“A ideia desta reunião é 
louvável e tivemos aqui um 
diálogo muito interessante 
sobre o que pode ser feito 
em relação ao setor hotelei-
ro, como uma programação 
para anos futuros. Propor-
cionalmente, nenhuma ci-
dade no Brasil tem hospeda-
gem suficiente para todos os 
participantes de um evento 
dessa magnitude”, justifica.  

Para melhorar a qualifica-
ção da mão de obra setorial, 
Lobo defende a realização de 
cursos para recepcionistas, 
camareiras e copeiros. “Estas 
três áreas são fundamentais 
para a qualidade dos nossos 
serviços e se a Prefeitura pu-
der nos ajudar para firmar 
parcerias com o Senai, o Se-
brae ou o Sesc vai ser muito 
bom para todos nós”, obser-
va.    

Prefeitura realiza reunião 
sobre o Show Safra 2020
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Combustível é a opção mais sustentável para abastecer 

Mato Grosso tem o preço do
etanol mais atrativo do país
DA REPORTAGEM

Mato Grosso continua 
sendo o estado em que mais 
vale a pena usar o etanol para 
abastecer. 

O valor médio do com-
bustível na semana passa-
da correspondeu a 64,57% 
do valor médio da gasolina, 
mesmo com as oscilações 
mais recentes observadas no 
mercado. A análise é do pre-
sidente da União Nacional 
do Etanol de Milho (Unem), 
Guilherme Nolasco.

“O mercado convencio-
na que, para ser considerado 
atrativo, o etanol deve cor-
responder a até 70% do valor 
da gasolina. Na média brasi-
leira, esse percentual foi su-
perado, mas em Mato Gros-
so a relação continua sendo 
vantajosa para o consumidor 
final”, explica Nolasco.

Dados da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) re-
ferentes à semana de 12 a 18 
de janeiro indicam que o va-
lor médio no Brasil do etanol 
hidratado chegou a R$ 3,241 
– superando a barreira dos 
70% pela primeira vez desde 
abril de 2018.

Dentre as capitais com 
maior consumo de etanol, 
Cuiabá continua tendo o pre-
ço mais atrativo. Mesmo com 
uma pequena alta de 1,69% 
de uma semana para a outra, 

a comparação do preço do 
etanol com a gasolina ficou 
em 64,57%, a melhor entre 
São Paulo (69,74%), Curitiba 
(74,83%), Goiânia (70,58%), 
Rio de Janeiro (85,12%) e Belo 
Horizonte (68,68%).

“Não bastasse ser uma 
opção mais acessível de 
combustível para o consu-
midor final, o etanol é a al-
ternativa mais sustentável 
e ambientalmente correta 
para se abastecer. A emis-
são de gases de efeito estufa 
durante a produção de eta-
nol de milho, por exemplo, 
é de 71% a 100% inferior ao 
volume emitido quando se 
produz gasolina”, cita o pre-
sidente.

Os percentuais foram 
mensurados em estudo de 
2018 realizado pela Agroí-
cone e pela Iniciativa para 
o Uso da Terra (Input), que 
tomou como referência uma 
indústria autônoma de eta-
nol de milho com capacida-
de de produção anual de 500 
milhões de litros.

Nolasco destaca tam-
bém o caráter inclusivo do 
etanol de milho produzido 
em Mato Grosso. “Estamos 
falando de um negócio local, 
que fomenta a economia re-
gional, com arrecadação de 
impostos e geração de em-
prego e renda. Além de um 
valor mais competitivo na 

ABASTECENDO | Estado mantém a melhor relação do preço do etanol com a gasolina, conforme dados da ANP
Foto: Divulgação

Foto: Marcel oliveira

Foto: Divulgação

PECUÁRIA

Vacinação contra aftosa
atinge 99,8% do rebanho

SOJA

Andamento da colheita eleva
expectativa de produção

Dados são referentes à vacinação de bovinos e bubalinos

Potencial para superar embarques registrados em igual 
período de 2019 

DA REPORTAGEM

Mais de 14,3 milhões de 
cabeças de gado com até 24 
meses de idade foram vaci-
nadas durante a etapa de no-
vembro contra a febre afto-
sa, representando 99,86% do 
rebanho nesta faixa etária 
existente em Mato Grosso. 
Os números foram apre-
sentados nesta semana pela 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico 
(Sedec) e Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Gros-
so (Indea MT).

“O estado mantém o 
status sanitário de livre de 
febre aftosa com vacinação 
e é relevante para o merca-
do e para nosso comércio 
exterior. Já estamos plane-
jamento, juntamente com 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
para algumas áreas da região 
Noroeste não terem vacina-
ção a partir deste ano. Até 
2020, toda a vacinação de-

SOJA

Exportação deve 
saltar neste mês, 
sem impacto de 
coronavírus
DA REPORTAGEM

As exportações da soja 
brasileira em fevereiro têm 
potencial para superar os 
embarques registrados em 
igual período do ano passa-
do, à medida que a colheita 
ganha força após um mês de 
janeiro mais fraco em movi-
mentações da oleaginosa nos 
portos brasileiros, indicaram 
dados de programação dos 
navios.

Os embarques planeja-
dos estão perto de 7 milhões 
de toneladas, segundo infor-
mações da agência marítima 
Cargonave divulgadas na úl-
tima sexta-feira, com mais 
de 110 navios agendados, o 
que permitiria ao país supe-
rar as exportações de mais 
de 5 milhões de toneladas 
registradas em fevereiro de 
2019, conforme dados revi-
sados do governo. O mês de 
janeiro— tradicionalmente 
mais fraco nas vendas ex-

DA REPORTAGEM

O ritmo da colheita da 
soja brasileira está elevando 
as expectativas de produção 
da oleaginosa, segundo in-
formou a consultoria INTL 
FCStone. 

De acordo com os da-
dos compilados pela con-
sultoria e levantados pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), es-
tão previstos 124 milhões de 
toneladas, aumento de 1,9% 
frente ao número divulgado 
em janeiro e quase 8% a mais 

ternas do Brasil, por ser um 
período em que o país ainda 
está apenas no início da co-
lheita— teve exportações de 
1,49 milhão de toneladas de 
soja, contra 2,04 milhões no 
mesmo mês do ano anterior 
e 3,44 milhões em dezembro, 
informou a Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) nesta 
segunda-feira.

Analistas consultados 
pela Reuters ainda não veem 
efeito, por ora, da epidemia 
de coronavírus na China, 
principal compradora de soja 
do mundo, sobre os embar-
ques do Brasil, maior expor-
tador global da oleaginosa.

A maior parte dos em-
barques de soja programados 
para fevereiro tem a China 
como destino, como tradi-
cionalmente acontece, mas 
especialistas ponderam tam-
bém que tais exportações, em 
sua maioria, foram fechadas 
antes do surto da doença no 
país asiático.

que as 115 milhões de tone-
ladas produzidas no ciclo 
2018/2019.

“No Mato Grosso do 
Sul e em Goiás, além do au-
mento do rendimento, hou-
ve revisão também de área. 
No caso de resultados fa-
voráveis se manterem até o 
final da colheita, haveria es-
paço para novos aumentos 
nas próximas revisões”, ava-
lia a analista de inteligência 
de mercado do grupo, Ana 
Luiza Lodi.

De modo geral, com 
a expectativa da produção 

de soja revisada para cima 
e sem modificações nas va-
riáveis de demanda, os es-
toques devem ficar mais 
elevados, em 5,78 milhões 
de toneladas, avalia. A esti-
mativa de exportações em 
2020 pela INTL FCStone 
está mantida em 72 milhões 
de toneladas e a de consumo 
doméstico em 48 milhões 
de toneladas.

Para a primeira safra 
de milho 2019/20, a INTL 
FCStone trouxe um peque-
no aumento em sua revisão 
de fevereiro, de 160 mil to-

verá ser retirada e isso pro-
piciará novos mercados”, diz 
o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, César 
Miranda. Trabalhos de di-
vulgação, educação sanitá-
ria, fiscalização e apoio dos 
produtores rurais foram de-
terminantes para alcançar-

-se estes números. Desde 
2007, as etapas de vacinação 
envolvendo bovinos até 24 
meses têm alcançado índi-
ces de vacinação superiores 
a 99%. “É um trabalho de 
mais de 30 anos e chegamos 
a este momento com a par-
ceira dos pecuaristas. É ato 

conjunto do órgão de defesa 
sanitária, Governo do Estado 
e entidades representativas. 
Conseguimos levar ao pro-
dutor informação relevante 
e treinamentos para chegar 
a este patamar”, afirma Ta-
deu Mocelin, presidente do 
Indea MT.

bomba se comparado com a 
gasolina, o etanol é mais sus-
tentável e tem impactos so-
ciais. É a melhor alternativa”, 

afirma.
Ele cita como exemplo 

a projeção de geração dire-
ta e indireta de 8,5 mil em-

pregos somente nos anos de 
instalação de uma fábrica si-
milar à analisada no estudo 
AgroÍcone/Input. Quando 

entra em operação, esse vo-
lume de postos de trabalho 
se amplia para mais 4,5 mil 
empregos ao ano.

neladas, consolidando a ex-
pectativa de produção em 
25,91 milhões de toneladas 
- motivada pelas boas pers-
pectivas para o rendimento 
em alguns estados como o 
Paraná.

“Esse leve aumento da 
produção estimada para a 
primeira safra condicionou 
também o crescimento da 
produção do total, alcan-
çando 99 milhões de tone-
ladas - considerando, ainda, 
o número de produção para 
a 3ª safra da Conab”, explica 
Ana Luiza.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 06 de fevereiro 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 

VENDAS

COMUNICADO: Sr. Jaimison Mendonça Pestana - CTPS 
099358 - série 00031 – MA. Esgotados nossos recursos 
de localização e tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr. Jaimison Mendonça Pestana, 
portador da CTPS 099358 - série 00031-MA, a compare-
cer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou 
justificar as faltas desde 01/10/2019, dentro do prazo de 
48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindi-
do, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. MARCELO FAVORETTO DE OLIVEIRA 
CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI. Avenida Candido Por-
tinari – Quadra 3 – Lote 2. – Jardim Portinari, Sinop - MT.

 
 

05,06/02/2020 

 

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

PROCESSO 1000986-60.2019.4.01.3603 
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: DILCEU JOAO SPERAFICO, IRACI JOSEFINA 
SPERAFICO 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: ARIANE VETTORELLO SPERAFICO, 
MERLYN GRANDO 
MARTINS 
 

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 136,6836ha, parte de um todo maior de 1.212,0753ha, 
localizada no Município de Itaúba, objeto da matrícula n. 794, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Itaúba/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$ 
449.924,00. 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. 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto 
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USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE CIÊNCIA 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

IGOR FRANÇA GUEDES, Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
de Goiânia-GO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe 
o art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e o art. 11 do Provimento nº 65/2017, do 
Conselho Nacional de Justiça, NOTIFICA a Sra. SEBASTIANA GOMES DE 
CARVALHO, brasileira, solteira, costureira, CPF nº 275.766.041-15, residente 
e domiciliada na Rua Mal. Deodoro, nº 145, Centro, Cidade de Peixoto de Aze-
vedo-MT, CEP 78.530-000, proprietária do imóvel usucapiendo, para apresen-
tar a Manifestação referente ao pedido de  reconhecimento da usucapião or-
dinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, requerido a este Oficial pelo 
Sr. IGOR CIMINO CHAVES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da 
CNH nº 05208305613/DETRAN/GO, e do CPF nº 017.620.481-40, residente e 
domiciliado na Rua A-2, nº 80, Quadra 2, Apartamento 302, Bloco D, Conjunto 
Residencial Quinta da Boa Vista, Vila Alpes, Goiânia-GO, por possuir desde o 
ano de 1985, de forma mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, o imóvel situ-
ado às Ruas A-2, A-7, A-1 e A-10, na Vila Alpes, nesta Capital, nº 80, Quadra 
2, Apartamento 302, Bloco D, Conjunto Residencial Quinta da Boa Vista, com 
área total de 99,107m², sendo 55,34m² de área privativa; 43,767m² de área 
comum e 73,347m² de área equivalente, correspondendo-lhe a fração ideal de 
50,061m² ou 0,625%, e matriculado nesta Serventia sob o nº 45.530. ADVER-
TÊNCIA: a não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.

Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia-GO
21/01/2020 E 06/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 002/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade TOMADA 
DE PREÇOS 002/2020, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da 
melhor proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA COSTRUÇÃO DE 18 FAIXAS ELEVADAS E 05 LOMBADAS EM 
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Que será realizada às 08h00m do dia 21 de fevereiro 
de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo 
fone (66) 3575-5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, 
mediante comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no 
endereço acima ou baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
Peixoto de Azevedo, 04 de fevereiro de 2020. 
 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 505/2019, faz saber que 
estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico nº 014/2019, regido pela 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e 
posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Global 
objetivando: “AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA E IMPLEMENTOS 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO 873561/2018/MAPA/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA” Início da Sessão 
18/02/2020 - Horário: 09h00m (horário de Brasília). Acolhimento das propostas 
eletrônicas: das 08h do dia 06/02/2020 às 18h do dia 17/02/2020, através do site 
www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no 
site www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações 
no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, 
Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 
3042-9909.  
                    Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Emerson Nunes Freitas 
Pregoeiro 

 
 

DR 28,29,01/2020 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000959-14.2018.4.01.3603 
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: ANTONIO JOSE PAGLIARI, VILMA CASSARO 
PAGLIARI, PAULO AUGUSTO 
PAGLIARI, SAIONARA DAL ZOT PAGLIARI, RENATO MINORU HARA, DANIELA MARIA 
BANDEIRA 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
 

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 uma área de terras com 11,933,00m2, conhecido como lote 25, do 
Loteamento Matrinchã, localizado no Município de Sinop, objeto da matrícula n. 26.456, 
livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, 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$ 52.982,52 (cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos). 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 sextafeira, 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. Sinop, datado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Sinop-MT 

 
Num. 21858507 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 29/11/2018 20:25:51 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1811231949
3537900000021752583 Número do documento: 18112319493537900000021752583 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

DESERTA PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 05/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que a Licitação agendada para o dia 04 de 
fevereiro de 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO 
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT” foi declarada DESERTA. Maiores informações 
podem ser solicitadas pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à 
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-
022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 05 de 
fevereiro de 2020.  

 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira 

 
 

 
 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O  
FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO, JANTAR) E REFEIÇÃO 
SELF SERVICE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2020, 
objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS JUNTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SORRISO – MT. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete M. Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 5/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O  
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR AGNUS TOUR VIAGEM E 
TURISMO - EIRELI CNPJ/CPF Nº 24.538.995/0001-07 TABELA/ITEM 
VENCEDORA - PASSAGENS AEREA - 835389 DESCONTO TOTAL 
10,01%.

Pregoeira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 046/2019 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou no dia 20 de 
janeiro 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE 
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
N° 877971/2018/MS/CAIXA,  aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
SOB O Nº 01.055.592/0001-01, com valor total de R$ 947.476,32. Matupá 
– MT, 05 de fevereiro de 2020.  
 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
  
 

 

Prefeitura Municipal de Matupá – MT  
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 047/2019 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou no dia 20 de janeiro 
2020 às 10h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 
851443/2017/MS/CAIXA,  aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 01.055.592/0001-01, com valor total de R$ 1.216.481,49. Matupá – MT, 
05 de fevereiro de 2020. 

 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Defesa pode voltar a ter
mudança diante do Uruguai
DA REPORTAGEM

Antes mesmo de o Pré-
-Olímpico começar, a defesa 
da seleção sub-23 já causa-
va dor de cabeça no técnico 
André Jardine. Os problemas 
continuaram com o decor-
rer da competição e, agora, 
o Brasil chega ao momento 
decisivo do torneio na Co-
lômbia ainda tentando fazer 
ajustes no setor. Com seis 
gols sofridos em cinco parti-
das, a Seleção pode ter mu-
danças na defesa novamente 
nesta quinta-feira (6), diante 
do Uruguai, às 19h.

Dodô, que deixou o 
jogo contra a Colômbia com 
dores no tornozelo esquer-
do, pode voltar à reserva de 
Guga. No lado oposto, Iago 
também não agradou e, por 
ser menos ofensivo do que 
Caio Henrique, tem chance 
de perder lugar no time.

Na zaga, a tendência é 
que Bruno Fuchs seja manti-
do no lugar de Robson Bam-
bu, embora tenha cometido 
vacilos no duelo da última 
segunda. 

“Vejo os erros como na-
turais. O que dá experiência 
e traz os acertos é a quanti-
dade de jogos. Não temos 
nada a lamentar dos nossos 
zagueiros, mas sim trabalhar 
e corrigir. São grandes atle-
tas, que têm muito a evoluir 
não só hoje como em toda a 
competição”, disse o técnico 

PRÉ-OLÍMPICO | Setor dá trabalho ao técnico desde antes do Pré-Olímpico, e pode ter novidades
Foto: Lucas Figueiredo

COPA DO BRASIL

Nicolas, do Atlético-GO,
prega respeito ao União

DOM BOSCO

Marcelo Mattos é regularizado e
deve estrear contra o Nova Mutum

Foto: divuLgação

União recebe o Dragão nesta quinta pela Copa do Brasil 

Foto: Pedro Lima

Marcelo Mattos foi apresentado com charanga na Arena Pantanal 

DA REPORTAGEM

Após três jogos, é hora de 
dar uma pausa no Campeo-
nato Mato-grossense. Nesta 
quinta (6), o União Rondo-
nópolis recebe o Atlético-
-GO pela primeira fase da 
Copa do Brasil. A vantagem é 
do Dragão, que precisa ape-
nas de um empate para se 
classificar. Para o Colorado, 
a única alternativa é vencer 
a equipe de Série A do Bra-
sileirão.

Embora o time de Mato 
Grosso seja pouco conheci-
do para os goianos, o late-
ral-esquerdo Nicolas, que 
ficou fora da partida contra 
o Jaraguá no último sábado 
devido a uma pancada na 
coxa, prega total respeito ao 
adversário. “Um atleta pro-
fissional tem que ter humil-
dade e respeitar o adversá-
rio. Independente da camisa, 

DA REPORTAGEM

O meio-campista Mar-
celo Mattos, 35 anos, com 
passagens marcantes por 
Corinthians-SP, Botafogo-RJ 
e Vasco-RJ, foi contratado na 
semana passada pelo Dom 
Bosco, o clube mais antigo 
de Mato Grosso, com 95 anos 
de fundação. Nesta semana, 
o volante foi regularizado no 
BID e deve estrear pelo Cam-
peonato Mato-grossense 
2020. 

Treinando com o elenco 
comandando pelo técnico 
Odil Soares desde sexta-feira 
passada, a expectativa é po-
der contar com Mattos no 
próximo jogo contra o Nova 
Mutum, sábado (8), às 17h, na 
Arena Pantanal. O duelo será 
válido pela quinta rodada da 
competição regional.

“Tive que lutar muito 
para chegar neste momento 
que eu estou aqui hoje. Eu 
vim para poder jogar, o psi-
cológico está firme, está acre-
ditando no meu corpo. 

Coisa muito rápida aí 
para que eu possa realizar 
minha estreia. Com uma se-
mana no campo, junto com 

esses jogos são complicados, 
muito time grande dá mole 
e perde a oportunidade de 
passar de fase. Temos que es-
tar concentrados durante os 
90 minutos para conquistar 
o objetivo”.

Segundo Nicolas, uma 
equipe como o Atlético-GO 
precisa sempre jogar para 
vencer, no entanto, o mais 
importante é conquistar o 
objetivo. 

“Temos que pensar dessa 
forma (na vitória) em todos 
os jogos, aqui e em outro 
estado. Temos que mostrar 
em campo e nossa equipe 
vem mostrando. Queremos 
conquistar o objetivo da me-
lhor forma, jogando bem e 
conquistando a vitória. Mas 
o principal é concluir o obje-
tivo. Como vai ser, ninguém 
sabe, mas vamos dar o me-
lhor para vencer e passar de 
fase”.

VOLTA DO QUE NÃO FOI

São Paulo decide 
reintegrar Tréllez 
ao elenco de Diniz
DA REPORTAGEM

O São Paulo decidiu 
reintegrar Tréllez ao elenco 
do técnico Fernando Diniz. A 
previsão é de que o atacante 
volte a treinar com o grupo 
a partir desta quinta-feira. 
O colombiano iniciou 2020 
fora dos planos e não parti-
cipou da pré-temporada co-
mandada por Fernando Di-
niz no São Paulo. Diante da 
falta de propostas convincen-
tes e da vontade do jogador 
de permanecer, ele retornará 
ao grupo.

Nesta volta ao São Pau-
lo, Tréllez poderá ser uma 
opção na reserva do ataque, 
lugar vago após a saída de 
Raniel para o Santos na troca 
por Vitor Bueno. As caracte-
rísticas do jogador são dife-
rentes das de Pablo, Pato e 
Brenner.

Depois de voltar de em-
préstimo do Internacional, 

Foto: divuLgação

Possibilidades de negócio não agradam, e jogador voltará 
ao grupo 

André Jardine.
Os problemas da se-

leção sub-23 relacionados 
à defesa começaram já na 
convocação, no fim de 2019. 
Jardine não pôde contar com 
Lyanco, um de seus homens 
de confiança, machucado, e 
com Ibañez e Gabriel, que 
não foram liberados por 
Atalanta e Lille, respectiva-
mente. Os laterais Emerson 
e Ayrton Lucas também não 
receberam autorizações de 
seus clubes para viajarem à 
Colômbia.

Para piorar, o zagueiro 
Walce se machucou durante 
a preparação na Granja Co-
mary e teve de ser cortado. 

“O sistema defensivo 
foi aquele em que tivemos 
mais baixas dos jogadores 
que vinham sendo convoca-
dos em partidas anteriores. 
Talvez seja o que tem maior 
número de atletas que ain-
da buscam uma experiência 
maior com a camisa da Sele-
ção”, ponderou Jardine.

O Brasil divide o segun-
do lugar do quadrangular fi-
nal do Pré-Olímpico com a 
Colômbia e enfrentará a lí-
der Argentina no domingo. 

Os argentinos, por sinal, 
podem até se classificar com 
uma rodada de antecedência 
caso vençam a Colômbia e o 
Brasil supere os uruguaios. 
Apenas as duas melhores se-
leções se classificam para os 
Jogos de Tóquio. Lateral-direito Dodô foi titular do Brasil contra a Colômbia 

meus companheiros, acredi-
to que dê sim”, disse Marcelo 
Mattos.

O volante passou mais 
de dois anos sem jogar, se 
tratando de uma lesão com-

Tréllez conversou com Fer-
nando Diniz sobre a vontade 
de retornar. As sondagens ao 
atacante não o convence-
ram a sair. Uma das propos-
tas feitas ao São Paulo foi do 
Independiente Medellín, da 
Colômbia, por empréstimo 
gratuito com opção de com-
pra. O clube queria pagar 25% 
dos salários do jogador. O 
São Paulo sequer considerou 
a possibilidade de conversar 
e descartou o negócio.

Em 2019, Tréllez foi 
emprestado ao Internacio-
nal. A ideia do São Paulo era 
recuperar o futebol do co-
lombiano e dar minutos ao 
jogador, assim como fez com 
Reinaldo na Chapecoense. 
Mas Tréllez sofreu com uma 
tendinite no joelho, foi reser-
va de Guerrero e atuou 13 ve-
zes pelo Colorado na última 
temporada. Não fez gols. Ele 
tem contrato com o Tricolor 
até dezembro de 2021.

plicada no joelho ocorrida 
quando jogava no Vasco, que 
levou o atleta a passar por 
quatro cirurgias ao longo do 
tempo. Marcelo não entra em 
campo oficialmente desde 11 

de julho de 2019, quando de-
fendeu o Santa Cruz-PE pelo 
Campeonato Brasileiro de 
Aspirantes. Algumas semanas 
antes, realizou duas partidas 
pela Série C.
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DA REPORTAGEM

Fevereiro chegou e com 
ele a volta às aulas. Para 
quem tem filhos em idade 
escolar, é hora de comprar 
material de papelaria - um 
dos primeiros gastos do ano. 

A famosa lista de mate-
riais solicitada pelas institui-
ções de ensino merece aten-
ção especial do consumidor 
e existe regra sobre o que 
pode ou não ser exigido.

O Procon-MT esclarece 
que, de acordo com a Lei n. 
12.886/2013, não podem ser 
incluídos nas listas de mate-
riais escolares produtos de 
uso coletivo, como itens de 
higiene, papelaria, descar-
táveis, entre outros. “Esses 
custos coletivos devem es-
tar no cálculo do valor do 
serviço prestado pela ins-
tituição”, alerta a secretária 
adjunta do Procon estadual, 
Gisela Simona.

A escola não pode exi-
gir que pais e responsáveis 
comprem em determinada 
papelaria. A exigência do 
pagamento de uma taxa de 
material escolar também é 
ilegal por desrespeitar a li-
berdade de escolha do con-
sumidor. Ou seja, a escola 

deve fornecer uma lista de 
materiais para que pais pos-
sam optar entre comprar 
diretamente nas papelarias 
ou pagar uma taxa à insti-
tuição, transferindo para a 
escola a responsabilidade 
pela aquisição do material.

ECONOMIZAR
Com a lista de materiais 

em mãos, e não constatando 
nenhuma irregularidade, 
o Procon estadual orienta, 
primeiramente, que o con-
sumidor faça pesquisa de 
preços em diferentes lojas. 

Para economizar, a dica é 
negociar com a criança so-
bre a compra de produtos 
de marcas licenciadas, com 
personagens famosos, que 
são mais caros.

“É a oportunidade dos 
pais abordarem junto aos 
filhos a educação financeira 
e o consumo consciente e, 
assim, substituir alguns pro-
dutos mais caros por outros 
com melhor custo-benefí-
cio”, ressalta Gisela Simona.

Para não comprometer 
o orçamento familiar e, ao 
mesmo tempo, evitar des-
perdício e descarte desne-
cessário, é válido reaprovei-
tar material do ano anterior. 

Foto: Facebook/RepRodução

NOVA XAVANTINA

Jovem baleada no rosto continua
internada e sem previsão de alta

L.R.VERDE

Peixes de lago morrem ‘de calor’

ESTAVA ACUMULADA

Apostador de 
Cuiabá ganha sozinho 
R$ 16,6 mi na Quina

Karina Souto foi baleada pelo ex-namorado, que se matou

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Os números sorteados foram 12-23-31-35-63 

Mortandade foi causada por fatores ambientais 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A jovem Karina Souto, 
29 anos, baleada pelo ex-na-
morado em Nova Xavantina, 
continua internada e sedada 
sem previsão de alta. Ela foi 
atingida por tiros no final de 
semana depois de se recusar 
a reatar o relacionamento, 
segundo a Polícia Civil.

Karina está internada 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) do Hospital e 
Pronto Socorro Municipal 
Milton Pessoa Morbeck, em 
Barra do Garças. O hospi-
tal disse que a paciente está 
em estado grave, porém es-
tável, e sem previsão de alta. 
Também não há previsão de 
algum procedimento cirúr-
gico. Ela foi baleada no rosto 
e no tórax.

Ainda de acordo com 
a polícia, Baltazar Augusto 
de Menezes, 58 anos, atirou 
duas vezes na ex-namora-
da e, em seguida, disparou 
contra a própria cabeça. Ele 
morreu. O caso foi registra-
do como tentativa de homi-
cídio e suicídio.

O CASO
Karina estava com um 

grupo de amigos nos fundos 

DA REPORTAGEM

Um cardume de peixes 
morreu no lago Hari Müller, 
em Lucas do Rio Verde, na 
primeira quinzena de janei-
ro. Após chamar a atenção 
da população, que apontou 
que a água estaria suja, a 
Prefeitura concluiu que os 
peixes morreram em decor-
rência de calor excessivo.

Conforme a Prefeitura, 
após a morte dos peixes, a 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente realizou a 
análise de uma amostra de 
água retirada do lago, que 
foi encaminhada para um 
laboratório especializado 
em meio ambiente. O laudo 
não apontou irregularida-
des na água que possam ter 
matado os peixes. Ainda de 
acordo com os especialistas, 
a mortandade foi causada 
por fatores ambientais.

O secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
Márcio Albieri, explica que 
um dos fatores que levou a 

DA REPORTAGEM

Uma aposta feita em 
Cuiabá foi a única que con-
seguiu acertar os cinco nú-
meros da Quina, em sorteio 
realizado na noite de terça 
(4), no Espaço Loterias Cai-
xa, em São Paulo. Ao todo, 
o sortudo levará para casa 
mais de R$ 16,6 milhões.

Os números sorteados 
foram 12 - 23 - 31 - 35 e 63. 
O dono do bilhete irá levar 
para casa R$ 16.620.621,92. 
Conforme a Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), outras 137 
apostas foram premiadas na 

faixa da quadra. Cada uma 
delas vai receber R$ 7.175,59. 
A arrecadação total da Quina 
5188 ficou em pouco mais de 
R$ 17 milhões.

Você pode escolher de 
cinco a 15 números de 1 a 80. 
Com o reajuste implemen-
tado em 10 de novembro de 
2019, agora apostar na Quina 
custa no mínimo R$ 2 (com 
cinco números), mas pode 
chegar a R$ 6.006 (com 15). 
Se a aposta for feita no site, 
a compra mínima em uma 
sessão virtual é de R$ 30, 
mas esse valor pode incluir 
jogos em outras loterias.

Foto: chico valdineR

Dicas do Procon para as compras de material escolar

Procon dá dicas para economizar
nas compras de material escolar
HORA DE GASTAR | Algumas práticas, como induzir a compra em determinada loja, devem ser denunciadas

morte dos peixes foi o calor 
excessivo, além da profun-
didade do lago, que pode ter 
favorecido o calor.

“Segundo o relatório, 
a água está dentro da nor-
malidade. O que causou a 
morte dos peixes foi um 
aquecimento, devido à alta 
temperatura que tem feito 
nos últimos dias. O lago é 
represado e não tem grande 
profundidade, infelizmente 
houve esse aquecimento, 
causando a fatalidade”, ex-
plica.

As informações da pas-
ta também indicam que a 
temperatura da água é um 
dos fatores ecológicos mais 
importantes para os pei-
xes, sendo que a tolerância 
a temperaturas extremas 
depende da espécie, do es-
tágio de desenvolvimento e 
do período de aclimatação 
a que foram submetidos os 
organismos. No entanto, o 
secretário da pasta não dei-
xou de apontar que existe 
muito lixo na beira do lago.

Assim, a dica é checar em 
casa e na escola se há ma-
terial em bom estado ou 

de uma casa de uma amiga, 
no bairro Santa Mônica, em 
Nova Xavantina. Testemu-
nhas contaram à polícia que 
Baltazar foi até a residência 
e começou uma discussão 
com a ex-namorada a respei-

to do fim do relacionamen-
to. O homem queria que ela 
voltasse a namorar com ele.

Ao ter o pedido nega-
do, Baltazar pediu a Karina 
devolvesse um colar que ele 
havia dado de presente. A jo-

vem entregou o objeto, e en-
tão o homem foi até o carro 
para guardá-lo. 

Ao retornar, estava com 
uma arma e cometeu o cri-
me. O caso é investigado 
pela Polícia Civil.

pouco gasto que possa ser 
utilizado no novo ano letivo, 
como: mochila, pasta, aven-

tal, lápis de colorir e etc. 
Outra solução sustentável e 
econômica é se reunir com 

outros pais e responsáveis 
para a troca entre si de li-
vros usados.
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Abertas as inscrições para o Fies
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Começaram nesta quarta-
-feira (5) e vão até o dia 12 
as inscrições para o Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies), programa do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
destinado a financiar cursos 
superiores em universidades 
privadas para estudantes de 
baixa renda. Em 2020, a ofer-
ta do programa é de 100 mil 
vagas. As inscrições podem 
ser feitas por meio do site do 
programa, a partir de um ca-
dastro vinculado ao CPF. Há 
duas modalidades de finan-
ciamento no atual modelo 
do Fies, que possibilitam juro 
zero a quem mais precisa e 
uma escala que varia confor-
me a renda familiar do candi-
dato. A oferta de vagas a juro 
zero é destinada a estudantes 
com renda familiar per ca-
pita mensal de até três salá-
rios mínimos, que tenham 
realizado qualquer edição do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) desde 2010 e 
obtido pelo menos 450 pon-
tos de nota média. O candi-
dato não pode ter tirado zero 
na redação.

P-FIES
A outra modalidade, deno-

minada P-Fies, é destinada 
a estudantes com renda per 
capita mensal familiar de até 
cinco salários mínimos. Nes-
se caso, as condições do fi-
nanciamento são negociadas 
com algum agente financei-
ro que fica responsável pelo 
contrato. Para se inscrever 
no P-Fies, o estudante ainda 
precisa atender aos mesmos 
critérios do Fies juro zero: 
nota mínima de 450 pontos 
nas provas do Enem e não 
ter zerado a redação. Pelo 
calendário do MEC, o resul-
tado da primeira pré-seleção 
do Fies será divulgado em 26 

ENSINO SUPERIOR | Em 2020, oferta do Fies é de 100 mil vagas; prazo segue até o dia 12aplicados
Foto: Divulgação

Ter feito Enem é um dos quesitos para conseguir bolsa do Fies 

de fevereiro. Quem não for 
pré-selecionado ainda pode 
ter uma segunda chance, fi-
cando em lista de espera para 
o caso de algum estudante 
não confirmar a inscrição. 
A classificação é feita com 
base na nota do Enem, sen-
do dada preferência a quem 
nunca cursou nenhum curso 
superior. O candidato pode 
selecionar até três cursos de 
seu interesse que tenham va-
gas no Fies. Bolsistas parciais 
do Programa Universidade 
para Todos (ProUni), ou seja, 
aqueles que têm bolsa de 50% 
da mensalidade, também po-
dem participar do processo 
seletivo do Fies e financiar 
a parte da mensalidade não 
coberta pela bolsa. São con-
templados no Fies somente 
cursos no formato presen-
cial. O programa não financia 
cursos no formado ensino a 
distância (EaD).

PAGAMENTO
Tanto no Fies Juro Zero 

quanto no P-Fies, o estudan-
te só começa a pagar a dívida 
contraída depois que se for-
mar, na forma do contrato. A 
parcela devida é descontada 
na fonte. Caso ainda não te-
nha emprego e renda formal, 
o financiamento será quita-
do em prestações mensais 
equivalentes ao pagamen-
to mínimo, de acordo com 
o regulamento do CG-Fies. 
Durante o curso, o estudante 
deve pagar apenas a parcela 
da mensalidade não inclu-
ída no financiamento e en-
cargos operacionais ligados 
ao contrato, bem como um 
seguro de vida. Após a com-
plementação da inscrição, o 
pré-selecionado no Fies e P-
-Fies tem prazo de cinco dias 
para comparecer à Comissão 
Permanente de Supervisão 
e Acompanhamento (CPSA) 
da instituição de ensino, para 
análise de documentação.


