
‘VIVENDO UM SONHO’

30 bilhões
em ferrovias
nos próximos
5 anos

Após duas
cirurgias,
Queijinho
recomeça

O Ministério de Infraestrutura pre-
vê investimentos de R$ 30 bilhões 
para ampliar a malha ferroviária 
do país. Os recursos seriam obti-
dos por meio de concessões. In-
formações foram detalhadas pelo 
ministro Tarcísio Gomes de Frei-
tas, que participou do 1º Fórum de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Costa Verde.                             Página  - 4

Essa temporada está 
sendo de renovação para 
Sergio Vinicius. Depois de 
dois anos sofrendo com 
cirurgias no menisco, 
o atleta de 27 anos está 
voltando a jogar vestindo 
a camisa do Sinop FC. 
Queijinho, como é mais 
conhecido, esteve parado 
desde 2018, e celebra a 
volta aos gramados nesse 
ano.
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COMBUSTÍVEL

AMAZÔNIA SEGUROS

Governadores
falam de 
bravata de 
Bolsonaro

Empresas do
agronegócio
precisam
garantir
o seguro

Mauro Mendes (DEM) pra-
ticamente disse que Bolsonaro 
está jogando para a torcida, 
pois o discurso é muito bom, 
mas na prática não é bem assim 
que funciona, se tornando 
impossível de ser colocada em 
prática pelos gestores estadu-
ais.
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No Brasil, o setor de 
agronegócio é fundamental para 
alimentar os brasileiros e movi-
mentar a economia no país. E o 
seguro abrange diversos cam-
pos da agricultura. A Amazônia 
Seguros pode te ajudar a enten-
der melhor sobre o assunto. 
                            Página - 8
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O Governo de Mato Grosso esteve representado na reunião realizada pelo Ministé-
rio da Saúde. Na oportunidade, o secretário Gilberto Figueiredo anunciou a cons-
trução do Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento ao novo Coronaví-
rus. O Brasil ainda não registrou caso algum do novo Coronavírus.                 Página 7

PRECAUÇÃO

MT elabora plano para
enfrentar coronavírus
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Governo, Fiemt, entidades patronais do 
agro, poderiam criar um lugar de estudos 
e informações sobre as possibilidades e 
alternativas da agroindústria no estado

A logística de transporte é que impede 
mesmo o crescimento da agroindústria no 
estado? Talvez seja tempo de mudar esse 
discurso.

A agroindústria é forte alternativa da 
economia do estado. Não se pode ser eter-
namente exportador de produtos in natu-
ra. Um resfriado na China daria pneumo-
nia em MT. Um estado que produz quase 
70% do algodão do país não tem uma fá-
brica nem de fio. Com pelo menos uma se 
poderia pensar em tecidos e também em 
confecção. MT abate mais de cinco mi-
lhões de cabeças de gado por ano, com 
tanto couro não se tem nada de produção 
industrial nessa área também.

A culpa mais constante que se aponta 
sobre esse não crescimento da agroindús-
tria estaria na logística de transporte. Mas 
o que se tem hoje não dá para, em algumas 
regiões, crescer ali uma agroindústria?

No Sul do estado, como primeiro exem-
plo, se tem a ferrovia que vai para o litoral 
brasileiro. De lá vem produtos industriali-
zado para o estado. Porque não poderia ir, 
a partir de Rondonópolis, produtos de uma 
agroindústria para o sudeste do país e até 
o exterior?

Outro polo no Oeste do estado a partir 
da ZEP e usar a Hidrovia Paraguai-Paraná. 
Tem um porto pequeno em Cáceres, mas 
existem trabalhos em dois outros na mes-
ma hidrovia. Um em Barranco Vermelho 
para dois milhões de toneladas para inicio 
de funcionamento em 2022. Outro em Pa-
ratudal com inicio para 600 mil toneladas 
em 2021. Ir crescendo sua tonelagem cada 
ano até atingir cinco milhões de tonela-
das. Presta atenção: estão sendo construí-

dos e entram em ação naquelas datas.
No Nortão do estado, não daria 

para ser criado um polo agroindus-
trial também? Aproveitar a rodovia 

163, ir para os portos do sul do Pará em Mi-
ritituba e daí para o Brasil e exterior? São 
três regiões em que a desculpa de falta de 
transporte não pega mais. É tempo de sair 
desse tipo de conversa e ir em frente.

Governo, Fiemt, entidades patronais do 
agro, poderiam criar um lugar de estudos 
e informações sobre as possibilidades e 
alternativas da agroindústria no estado. 
Uma espécie de banco de dados com infor-
mações em português, inglês, espanhol ou 
outras línguas.

Em que qualquer investidor de qualquer 
lugar do mundo tivesse todas as informa-
ções sobre a economia, incentivos fiscais, 
produção econômica, logística de trans-
porte e os tantos eteceteras que poderiam 
fazer parte desse banco de dados.

Seria também o momento de ir atrás de 
investidores no Brasil e no exterior.  O Bra-
sil vai fazer parte da União Europeia. Uma 
das áreas mais apetitosas para entrar na-
quela integração é a da agroindústria. Por 
que não buscar investidores de lá?

China e EUA estão num enfretamento 
forte na América do Sul. Por que MT não 
tirar proveito disso e busca investimentos 
deles na agroindústria? Não esquecer ain-
da a alternativa através das cooperativas. 
No Paraná funcionou, por que não tentar 
aqui também?

É tempo de deixar o complexo de infe-
rioridade e mostrar em qualquer lugar a 
potencialidade do estado para a agroindús-
tria.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Transporte e agroindústria

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

O Governo Federal endureceu as regras para 
a concessão do auxílio-reclusão e, com isso, o total 
de famílias atendidas caiu de 45,4 mil em 2018 para 
31,7 mil em 2019, o primeiro ano da gestão Bolso-
naro. É a menor cobertura desde 2010, embora o 
número de presos tenha aumentado no período.

Convenha-se que algumas descrições do auxí-
lio-reclusão são bolas na marca do pênalti pedindo 
para ser chutadas por políticos populistas de direita: 
o sujeito comete um crime e ainda recebe dinheiro 
do governo; não é à toa que há tantos delinquentes. 
Vários aliados do presidente Jair Bolsonaro se ele-
geram para o Parlamento prometendo acabar com 
a “bolsa-bandido”.

Essa, contudo, não é a melhor descrição do be-
nefício, cujo objetivo é preservar as condições de 
subsistência dos dependentes de quem foi preso. 
Sem o auxílio, aumentam as chances de que os fi-
lhos do reeducando abandonem a escola ou pre-
cisem viver afastados da família e, assim, acabem 
também eles se envolvendo com a delinquência, 
numa transmissão intergeracional da criminalida-
de. Se há uma crítica melhor ao auxílio-reclusão 
é a de que, por constituir um benefício do INSS, 
ele está limitado aos segurados do instituto, isto é, 
a pessoas que tinham emprego com carteira assi-
nada. Um verdadeiro programa de prevenção ao 
crime deveria zelar pelas famílias de presidiários 
independentemente da condição de emprego que 
estes tinham antes do encarceramento. As verbas 
para sustentá-lo deveriam, é claro, sair do Tesouro 
e não da Previdência.

Seja como for, o fato de haver uma polêmica 
em torno do auxílio-reclusão revela os limites da 
política de encarceramento no Brasil. Não há dú-
vida de que a sociedade precisa combater o crime. 
Isso significa que delitos (idealmente todos) pre-
cisam ser investigados, seus autores identificados, 
julgados e, se condenados, punidos. Mas a cadeia 
não é necessariamente a melhor pena.

Hoje, gastamos bilhões de reais para manter 
cerca de 800 mil presos. E teríamos de gastar mui-
to mais para evitar que as penitenciárias continuem 
sendo departamentos de RH de facções criminosas.

Uma resposta racional seria aplicar penas pri-
vativas de liberdade só para delitos muito graves 
ou para pessoas que representem perigo físico para 
a sociedade. Para os demais, é preciso outras for-
mas de punição que não criem um problema ainda 
maior no futuro.

Editorial

Melhor prevenir

Ranking dos Políticos - Facebook

PAREDÃO
O governador Mauro Mendes passou por 

uma espécie de sabatina ao responder uma 
série de questionamentos dos deputados es-
taduais. O democrata foi quem sugeriu a ida 
ao Legislativo, já que não pôde estar presen-
te na abertura dos trabalhos do ano na Casa 
de Leis. Inicialmente, fez um discurso de 
uma hora e falou dos desafios que enfrentou 
em 2019 e depois citou o que será prioridade 
para este ano. Em seguida, abriu espaço para 
que os deputados fizessem questionamen-
tos. Ao todo, 14 parlamentares subiram à tri-
buna. Ele passou mais de 3h na Casa de Leis.

POSSE A FÁVARO
O deputado estadual Valdir Barranco 

classificou como “absurda” a ação que o Go-
verno ingressou no STF e que resultou numa 
decisão do ministro Dias Toffoli determinan-
do que o ex-vice-governador Carlos Fávaro 
assuma uma cadeira no Senado. De um lado, 
o Executivo alega que a cassação de Selma 
levaria a uma sub-representação do Estado, 
que ficaria com dois senadores enquanto os 
outros estados permaneceriam com três. De 
outro, Barranco acusa Mauro Mendes de ter 
usado a Procuradoria Geral do Estado para 
beneficiar seu aliado.

FANTASIA
O deputado federal José Medeiros reali-

zou uma cirurgia de catarata no olho direito 
na quinta (6), em Brasília. É o segundo pro-
cedimento oftalmológico pelo qual passa o 
congressista nesta semana. Após o proce-
dimento, Medeiros foi fotografado com ves-
tes nas cores verde e amarelo. O deputado 
já havia se submetido a uma cirurgia para 
corrigir o deslocamento de retina do olho 
esquerdo na terça. Ativo nas redes sociais, 
especialmente no Twitter, Medeiros deve “fi-
car de molho” - sem contato com celular e 
computador - por aproximadamente 10 dias.

Crédito: Carlos Mingarelli

IMAGEM DO DIA

“Seja como for, o fato de haver uma polê-
mica em torno do auxílio-reclusão revela 
os limites da política de encarceramento 
no Brasil

“
Uma casa de madeira ficou completamente destruída pelo fogo, na madru-

gada desta sexta (7), no bairro Boa Esperança, em Colíder. Por sorte, ninguém 
se feriu. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o fogo já havia se alastrado por 
todas as partes do imóvel. A Polícia Civil foi acionada para registrar a ocor-
rência e iniciar as investigações. Existe a suspeito que o incêndio tenha sido 
criminoso.

E a caligrafia, como fica?
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Se você estiver pensando em algo ir-
reversível ou complicado de se reverter 
está engando. Basta voltar a escrever e, se 
possível, treinar um pouco no bom e velho 
caderninho de caligrafia e, em algum tem-

po, tudo estará como 
antes. O problema é 
quem realmente quer 
fazer isso em uma 
época onde escrever 
usando computador 
e celular resolve a 
esmagadora maioria 
das situações.

Não se distan-
cie daquilo que você 
aprende, e escrever “à 
mão” é algo que deve-

mos fazer bem, especialmente em algu-
mas situações e profissões. É muito mais 
fácil praticar com frequência e manter 
que “abandonar” o hábito e “sofrer” quan-
do precisar escrever alguma coisa.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

É uma tendência natural que as pessoas escrevam cada vez 
mais utilizando meios tecnológicos. Os motivos que levam 
a isso são tantos que nem vale a pena listar. Seja como for 
é sempre bom manter a letra e a prática em ordem. No meu 
caso uma fratura que tive na mão, no passado, comprome-
teu um pouco os movimentos, piorando a situação, mas 
ainda assim, mesmo meio “travado” e sem prática, é bom, 
de vez em quando, escrever “à moda antiga”!
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Desde que comecei a ter contato mais 
efetivo com tecnologia, quase 25 anos atrás, 
fui reduzindo, gradativamente, o uso do 
manuscrito. O motivo? Períodos de tempo 
cada vez maiores em frente ao computador 
e novas tecnologias, 
que passaram a es-
tar conosco todo 
tempo, fizeram com 
que até mesmo a 
anotação rápida dos 
itens para comprar 
no mercado fosse 
parar no smartpho-
ne. Com isso, en-
tre computador e 
celular, a “caneta” 
acabou perdendo 
espaço.

Toda a praticidade que a tecnologia nos 
proporciona acaba cobrando um alto “pre-
ço” de quem consegue, por esses meios, 
resolver praticamente tudo: a caligrafia vai 
ficando ruim com o passar do tempo.

A questão, basicamente, é “pratica”: se 
você fica sem fazer algo provavelmente 
vai perdendo habilidades. Isso acontece, 
por exemplo, se você tocar um instrumen-
to musical e se distanciar dele por algum 
tempo. Não é que você vá “desaprender”, 
mas vai perder a prática, o costume, a velo-
cidade e, claro, a “qualidade”, fazendo com 
que sua letra se torne mais “feia” que antes.
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Depois do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de-
safiar os governadores a ze-
rarem o imposto estadual 
sobre o combustível para aí 
zerar também os tributos 
federais, o governador de 
Mato Grosso, Mauro Mendes 
(DEM) praticamente disse 
que Bolsonaro está jogando 
para a torcida, pois o discurso 
é muito bom, mas na prática 
não é bem assim que funcio-
na, se tornando impossível de 
ser colocada em prática pelos 
gestores estaduais.

“A colocação feita pelo 
presidente Jair Bolsonaro é 
muito boa de ouvir, mas na 
prática é impossível de ser 
implementada. O ICMS dos 
combustíveis representa 25% 
da nossa receita própria. São 
25% da receita do Estado de 
Mato Grosso. Já o PIS e Co-
fins do Governo Federal re-
presentam 2% da receita da 
União”, afirmou.

Em cima da explicação de 
falta de proporcionalidade 
no desafio lançado pelo pre-
sidente da República, Men-
des em conversa com os jor-
nalistas fez uma comparação 
bem-humorada.

“Então, ele propõe que os 
estados cortem 25% enquanto 
ele corta 2%. Se me permiti-
rem uma brincadeira: seria 
como chegar e pedir para 

CONFLITO ENTRE GOVERNOS | Governadores estão classificando o desafio feito por Bolsonaro como uma “bravata”

Redução proposta por Bolsonaro é inviável 
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cortar a sua perna que eu cor-
to o meu dedinho. Então, fa-
zer essa proposta é muito boa 
de ouvir, mas na prática não 
dá para fazer”, acrescentou.

Além do governador mato-
-grossense, outros vêm fa-
zendo o mesmo tipo de dis-
curso que Mauro Mendes. 
Classificando o desafio feito 
por Bolsonaro como “pura 
bravata”, já que ele sabe que 
o desafio é impossível de ser 
concretizado.

Para atender ao desafio de 
Bolsonaro, Mendes vê apenas 
uma alternativa “viável”. Se o 
Executivo pudesse cortar os 
salários de todos os servido-
res públicos e o orçamento 
enviado aos demais poderes. 

“Se a Assembleia Legislati-
va falar que topa cortar 25% 
do duodécimo deles, se o Tri-
bunal de Justiça topar cortar 
25% do duodécimo e se os 
servidores toparem cortar 
25% dos seus salários, ok. Se 
toparem cortar 25% das obras 
que estão sendo feitas, ok. Se 
todo mundo topar...”, disse.

Mendes ainda jogou uma 
pergunta no ar e fez questão 
de respondê-la na sequência.

“Eu devolvo a pergunta: é 
possível cortar 25% do salá-
rio dos servidores? Não. Das 
obras que estamos fazendo? 
Não, porque precisamos fa-
zer mais. É possível cortar 
25% dos investimentos que 
estamos fazendo na Saúde? 
Não”, completou.

RETORNO ESCOLAR

Aulas nas escolas 
da rede estadual 
começam dia 10

Data é para escolas que não fizeram greve 

DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

Alunos de 427 escolas 
da rede estadual de ensino 
que não entraram em greve 
no ano passado ou encerra-
ram as aulas em dezembro, 
iniciam o ano letivo nesta 
segunda-feira (10.02). O pro-
cesso de atribuição de aulas 
para o primeiro calendário 
termina nesta sexta-feira 
(07.02) com aulas nas Asses-
sorias Pedagógicas atribuin-
do a carga horária restantes 
dessas escolas.

Para a secretária Ma-
rioneide Kliemashewsk, a 
acolhida das unidades es-
colares para os alunos será 
a melhor possível. “Temos 
uma grande expectativa, um 
ano letivo de muito trabalho 
e otimismo e, acima de tudo, 
com muita vontade de fazer 
a diferença na educação no 
Estado de Mato Grosso”, as-
sinala.

A secretária afirma que, 
no ano passado, pode cons-
tatar um pouco do fruto de 
trabalho das unidades esco-
lares que, mesmo diante da 
adversidade, a rede estadual 
de ensino teve mais de 240 
jovens aprovados em insti-
tuições de ensino superior, 
sendo a maioria na Universi-

dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) e Universidade 
Estadual de Mato Grosso 
(Unemat).

“Tivemos 26 jovens 
aprovados nos cursos de En-
genharia, seis em Direito e 
dois em Medicina. São áreas 
de trabalho muito competi-
tiva. E nossos alunos assim 
como professores, demons-
traram todo o seu esforço 
ao conquistar as vagas. Neste 
ano, vamos superar esses nú-
meros”, comemora.  

No primeiro calendá-
rio, haverá recesso entre os 
dias 17 e 31 de julho. O térmi-
no do ano letivo está previsto 
para o dia 18 de dezembro.

O segundo calendário 
– que contempla as escolas 
que participaram do movi-
mento grevista em 2019 -, 
inicia a primeira etapa de 
atribuição para os profissio-
nais da educação nos dias 16 
e 17 de março.

A segunda etapa, nas 
Assessorias Pedagógicas, 
ocorre nos dias 18 e 19 de 
março. Na sequência, aulas 
adicionais e contratos tem-
porários. O início do ano le-
tivo está marcado para o dia 
23 de março. O recesso será 
entre os dias 17 e 31 de julho, 
encerrando o ano letivo no 
dia 22 de janeiro.
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PROJETO DE LEI

Motorista imprudente 
terá que ressarcir o SUS 

EDUCAÇÃO

Governo perto de 
enviar reforma 
administrativa

Tratamento de terceiros envolvidos em acidente 

Guedes promete reduzir impostos pós reformas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O motorista que co-
meter acidente estando sob 
efeito de álcool ou qualquer 
outra substância psicoati-
va vai ter que arcar com as 
despesas na rede pública de 
saúde, do tratamento das ví-
timas. O projeto nº 81/2020 
apresentado no último dia 
5, na Assembleia Legislati-
va, de autoria do deputado 
Romoaldo Júnior (MDB), 
visa diminuir o número de 
acidentes de trânsito, punir 
e conscientizar motoristas 
irresponsáveis, além de ate-
nuar despesas para o Estado.

“O motorista que cau-
sar acidente sob efeito de 
bebidas alcoólicas ou subs-
tâncias entorpecentes, será 
obrigado a ressarcir o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
pelos gastos com o próprio 
tratamento hospitalar e de 
terceiros envolvidos”, expli-
ca o parlamentar ao ressaltar 
que dirigir é uma enorme 
responsabilidade, mas infe-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O governo está na “imi-
nência” de mandar ao Con-
gresso Nacional a reforma 
administrativa, disse hoje (6) 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Ele não mencionou, no en-
tanto, uma data para o envio 
da proposta.

O presidente deu a de-
claração em uma live nas 
redes sociais ao lado do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, que foi ao Palácio 
do Planalto para um encon-
tro não previsto na agenda 
oficial. Bolsonaro disse que 
também pretende discutir 
a reforma tributária com o 
ministro, que entrou no ga-
binete presidencial durante a 

lizmente alguns motoristas 
insistem em desobedecer às 
regras.

O deputado argumenta 
que a violência no trânsito 
algumas vezes é vista como 
uma fatalidade, porém não 
é. O Brasil, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), é quarto país mais 
violento no trânsito, entre os 
países americanos - fica atrás 
apenas de Belize, República 
Dominicana e Venezuela.

Preocupado com esta 
questão que causa sofrimen-
to e luto para tantas famílias, 
Romoaldo ainda alerta os 
motoristas sobre perigo das 
estradas no Carnaval - que 
acontece nos próximos dias. 
“Os motoristas devem redo-
brar atenção durante os dias 
de Carnaval, já que as mortes 
no trânsito aumentam em 
quase 50% no período”, aler-
ta.

MORTES NO
TRÂNSITO 
Em média, uma pes-

soa morre por dia no trân-

transmissão ao vivo.
Convidado para parti-

cipar da transmissão, Guedes 
disse que pretende seguir 
com a agenda de reformas 
e prometeu que o Brasil 
crescerá em 2020 o dobro 
de 2019. O Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos) do ano 
passado só será divulgado 
em março. O mercado finan-
ceiro estima crescimento de 
1,17% em 2019 e de 2,3% em 
2020, segundo o boletim Fo-
cus, pesquisa semanal com 
instituições financeiras di-
vulgada pelo Banco Central.

“O modelo antigo le-
vou à corrupção na política 
e estagnação na economia”, 
disse Guedes. O ministro 
prometeu diminuir impos-

sito de Mato Grosso. Dados 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) 
confirmam que, em 2019, 
355 pessoas perderam a vida 
em acidentes de trânsito no 
estado. O número de lesão 
corporal culposa no trânsito 
alcança 4.532 registros. Em 
Cuiabá, neste ano, 49 pesso-

as perderam a vida em aci-
dentes, já em Várzea Grande 
o número chega a 31. Para 
os familiares de vítimas no 
trânsito, leis mais duras e ce-
leridade nos julgamentos são 
avanços necessários para o 
fim da impunidade e, conse-
quentemente, para a redução 
dos casos.

tos no Brasil, mas somente 
se as reformas estruturais 
prosseguirem. “Quando im-
plementamos reformas, o 

que acontece é isso: com o 
tempo juros vão descendo, 
impostos vão começar a cair 
também”, acrescentou.

Mauro Mendes responde 
Bolsonaro sobre desafio
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AGRONEGÓCIO 

Ferrovias respondem por 5% do escoamento do país 

Governo quer investir R$ 30 bi
em ferrovias nos próximos 5 anos
DA REPORTAGEM

O Ministério de Infraes-
trutura prevê investimentos 
de R$ 30 bilhões para ampliar 
a malha ferroviária do país. 
Os recursos seriam obtidos 
por meio de concessões. In-
formações foram detalhadas 
pelo ministro Tarcísio Gomes 
de Freitas, que participou 
nesta semana do 1º Fórum de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel da Costa Verde, realizado 
na Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro (UFRRJ), 
na cidade de Seropédica/RJ.

“Vamos investir R$ 30 
bilhões em ferrovias nos pró-
ximos 5 ou 6 anos”, disse. O 
primeiro contrato de con-
cessão foi assinado no ano 
passado e envolve a Ferrovia 
Norte-Sul, no trecho entre 
Porto Nacional/TO e Estre-
la D’Oeste/SP. Para este ano, 
são previstas as concessões da 
Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste, que ligará Ilhéus/BA a 
Figueirópolis/TO, e a Ferro-
grão, projeto com origem em 
Cuiabá e término em Santa-
rém/PA.

O governo planeja ainda 
trabalhar por uma mudança 
legislativa que permita o re-
gime de autorização. Trata-se 
de um modelo em que o in-
vestidor tem mais liberdade 
do que no regime de conces-
são.

“Hoje não é possível nós 
operarmos com autorização 
nas ferrovias. No setor por-
tuário, nós já fazemos isso. 

As autorizações abrem uma 
nova porta. Vale para aque-
le investidor que quer tomar 
o risco de engenharia, para 
que possa empreender e ter a 
propriedade da ferrovia, ter o 
benefício da perpetuidade, a 
liberdade para definir sua ta-
rifa”, disse Freitas.

Segundo um estudo de 
2018 da Fundação Dom Ca-
bral, a malha rodoviária é 
utilizada para o escoamento 
de 75% da produção no país. 
As ferrovias respondem por 
5,4%. Os impactos causados 
pela greve dos caminhonei-
ros de 2018 expôs a depen-
dência do país do transporte 
rodoviário e gerou um debate 
público sobre a necessidade 
de se ampliar a malha ferro-
viária.

Tarcísio disse que o Mi-
nistério da Infraestrutura tem 
conversado com todos os se-
tores em busca de melhorias 
coletivas. No caso dos cami-
nhoneiros, ele destacou ter 
abarcado algumas demandas 
nos projetos de concessões de 
novas rodovias como a Rodo-
via Presidente Dutra, conhe-
cida popularmente como Via 
Dutra, que liga o Rio de Janei-
ro à São Paulo.

“Eu tenho 70 grupos de 
WhatsApp de caminhoneiros 
para vocês terem uma ideia. E 
eu costumo responder todas 
as questões. Dá um trabalho 
danado, mas é importante 
porque isso muda um ponto 
de vista, às vezes segura uma 
greve”, disse.

LOGÍSTICA | Segundo estudo, malha rodoviária é utilizada para o escoamento de 75% da produção
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: SeaF-Mt

Foto: Divulgação

BOM PARA O CAMPO

Mês de janeiro foi marcado
por um bom volume de chuvas

MILHO

Produção deve chegar a quase 33
milhões de toneladas nesta safra

Temperaturas mantiveram-se elevadas em todo o país

Tomate foi o grande vilão da alta dos preços 
Área plantada apresentou aumento de 4,98% se comparado à 

safra anterior 

DA REPORTAGEM

O mês de janeiro foi 
marcado por um bom vo-
lume de chuvas em todas 
as regiões agrícolas do país, 
com chuvas intensas ocor-
rendo no final do mês em 
Minas Gerais e Espírito San-
to. O volume acumulado 
mensal superou 240 mm no 
Matopiba, Goiás, Minas Ge-
rais e Espírito Santo. No Rio 
Grande do Sul, o retorno 
das chuvas na última quin-
zena do mês foi importante, 
já que o estado passou por 
um período de estiagem de 
dezembro a início de janeiro 
e o volume acumulado des-
te mês ficou entre 60 e 120 
mm. Como consequência, 
as chuvas elevaram a umi-
dade do solo no Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo e 

CUIABÁ

Chuvas e queda 
de produtividade
aumentam preço de 
frutas e verduras
DA REPORTAGEM

O cuiabano começou 
fevereiro pagando mais caro 
por frutas e verduras nos su-
permercados. 

Neste início de mês, o 
tomate foi o grande vilão da 
alta dos preços, conforme 
pesquisa realizada pela Se-
cretaria de Estado de Agri-
cultura Familiar (Seaf).

Segundo análise de va-
lores realizada na Central 
de Abastecimento de Cuia-
bá, que abastece o comércio 
atacadista e varejista de hor-
tifrutigranjeiros da capital e 
região, o fruto ficou 50% mais 
caro em apenas sete dias. De 
R$ 60 a caixa com 20kg do 
tomate saltou para R$ 90.

DA REPORTAGEM

G1-MT

Dados divulgados pelo 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) apontam que a pro-
dução de milho no estado 
deve ser de 32,44 milhões 
de toneladas, nesta safra. Já 
a área plantada apresentou 
aumento de 4,98% se com-
parado à safra anterior. Se-
rão mais de 5 milhões de 
hectares cultivados.

Ainda segundo o Imea, 
a demanda aquecida pelo 
cereal, especialmente pela 
construção de novas usinas 
de etanol à base de milho no 

Outro produto com 
alta no valor é o jiló, com 
acréscimo de 35%. Na sema-
na passada a caixa com 15kg 
estava custando R$ 52. Hoje 
essa mesma quantidade está 
R$ 70. Abobrinha, maxixe e 
a banana-maçã subiram 33%. 
Há uma semana a caixa com 
20kg de banana e 16kg de 
maxixe custava R$ 60. Hoje 
esse valor está R$ 80. Já a 
abobrinha, a caixa com 19kg 
estava sendo vendida a R$ 
30, e uma semana após subiu 
para R$ 40.

Conforme a Seaf, as 
chuvas de verão e quedas na 
produtividade prejudicaram 
a safra desses produtos de 
hortifruti, o que ocasionou o 
reajuste.

estado, aliada a valorização 
de preços do milho, animou 
alguns produtores a inves-
tir na cultura. Além disso, 
oportunidades de negócios 
a preços atrativos surgiram 
para o produtor, que apro-
veitou o momento para 
acelerar a comercialização. 
A região médio-norte con-
centra 81,31% do consumo 
esperado para as usinas de 
etanol em 2020. Com rela-
ção ao plantio, as lavouras 
alcançaram o percentual de 
21,9% de semeadura até o fi-
nal de janeiro. Dessa forma, 
a previsão do Imea deve se 
consolidar dependendo da 
conclusão do plantio e das 
condições climáticas.

Mato Grosso, oscilando de 
45 e 90%. Já no norte de Mi-
nas Gerais, Goiás, Espírito 
Santo e oeste baiano as chu-
vas não foram suficientes 
para aumentar a umidade 
do solo, que ficou entre 15 
a 45%. No Nordeste os teo-
res de água no solo ficaram 
abaixo de 15%.

As temperaturas man-
tiveram-se elevadas em 
todo o país, com máximas 
superiores a 25°C. As maio-
res máximas foram registra-
das no Mato Grosso do Sul 
e no Nordeste, variando de 
31 a 33°C. No Centro-Oeste 
as máximas oscilaram de 27 
a 33°C, por outro lado, as 
mínimas ficaram entre 16 
e 23°C. No sul do Paraná e 
regiões de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul as míni-
mas variaram de 16 a 19°C.



Vagas de Emprego
1-Compras, com experiência, ensino 
médio completo, disponibilidade de 
horários; 
2-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
3-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
4-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
5-Operadora de caixa, com experiência; 
6-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
7-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
8-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
9-Designer gráfico, com experiência; 
10-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
11-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, facha-
das ou estruturas metálicas;
12-Vendas, interesse na linha esportiva; 
13-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
14-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
15-Operador (a) de ponte rolante
16-Escrita fiscal, com experiência;
17-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
18-Controlador de pragas, com experi-
ência;
19-Comprador, com experiência e 
referência; 
20-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
21-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
22-Auxiliar de farmácia, cursando ensino 
superior; 
23-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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

“INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA CNPJ: 
34.809.411/0001-44, com sua filial localizada  RUA DAS 
CASTANHEIRAS, Nº 1001 - SALA 102 - MATO GROSSO 
– MT - ED CLASSIC CENTER convoca Sra.KÁTIA DOS 
SANTOS FREITAS, CTPS00093805/00025/MT a compa-
recer no departamento de RH, visto que foram esgotados 
nossos recursos de localização e tendo em vista que en-
contra-se em local não sabido, a fim de justificar suas faltas 
dentro do prazo de 48 horas, sob pena de rescisão, auto-
mática, do contrato de trabalho nos termo da letra “i” do 
Art 482 da CLT.” o qual configura Abandono de Emprego.”

07,08,09/02/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
Cooperativa Agropecuária de Desenvolvimento Sustentado da Gleba Piratininga Ltda. - 

COATINGA 
 
Cooperativa Agropecuária de Desenvolvimento Sustentado da Gleba Piratininga Ltda. - 
COATINGA, através de seu presidente e no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social e legislação cooperativista, convoca a todos os associados para 
participarem da Assembléia Geral  ORDINARIA, a ser realizada no dia 15/01/2020, na 
sala de reuniões da sede da Associação APPRUP, Agrovila Piratininga, Nova Ubiratã/MT 
,  obedecendo a seguinte convocação: 1º convocação as 18:00 horas com no mínimo 2/3 
dos sócios presentes;  2º convocação as 18:30 horas com no mínimo metade mais um 
dos sócios presentes; em 3º e última convocação as 19:00 horas com no mínimo 10 (dez) 
associados presentes; para deliberarem dos seguintes assuntos: 

 
1. Prestação de contas da atual diretoria 
2. Eleição e posse da nova Diretoria e do Conselho  Fiscal 
3. Assuntos Gerais.  
 
 
                    Nova Ubiratã/MT, 07 de fevereiro 2020.  
 
                ___________________________________ 
                                  NILTON PARIZOTTO 
                                      Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 04/2020 
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 04/2020, cujo objeto é a: seleção de melhor Proposta 
objetivando o Registro de Preço para aquisição futura e fracionada de Material de 
Expediente para uso em todas as secretarias do município 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 21/02/2020, 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 07 de Fevereiro de 2020. 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em 
exercício, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos 
princípios ordenados através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação n°: 007/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 06/02/2020 
d) Objeto da Licitação: 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. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ QTDE 
DE 
ITENS 

VALOR 

304 DIHOL DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA 

26.792.580/0001-90 04 R$ 
349.920,00 

 
535 RINALDI & COGO LTDA 07.269.677/0001-79 04 R$ 

171.220,00 
 

952 VALE DO TAPAJOS 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITAL 

36.960.961/0001-95 02 R$ 14.880,40 

  
TOTAL R$ 536.020,40 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020. 
________________________________________ 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
PRESIDENTE DO CISVP 

 

 
 

 
 
 

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

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de 
Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 05 de fevereiro de 2020, às 08h00min, na Sala de licitações 
do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES MÉDICAS, EM 
ATENDIMENTO AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, 
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 008/2020, onde sagrou-se vencedora a empresa KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.219.062.0001.87, sagrou se vencedora para os itens conforme Termo de 
Referência, valor global de R$ 320.925,06 (Trezentos e Vinte Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Seis 
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, 06 de fevereiro de 2020. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 
 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em exercício, MAURICIO 
FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 8.666/1993 e 
alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação n°: 001/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 06/02/2020 
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, A SEREM ENTREGUES NA CASA 
DE AMPARO EM CUIABÁ - MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS 
PASSOS, NA CAPITAL CUIABÁ/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. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ QTDE DE 
ITENS VALOR 

689 YAN NICOLAS 
RAMOS OLIVEIRA 26.834.337/0001-98 01 R$ 

21.800,00 

TOTAL  R$ 
21.800,00 

 
 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020. 
________________________________________ 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
PRESIDENTE 

 

 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em exercício, 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados 
através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação N°: 002/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 06/02/2020 
d)Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, N° 269, 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. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
f) 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ QTDE DE ITENS VALOR 

671 ARENA MIX COMERCIO E 
SERVIÇO EIRELI 15.337.202/0001-09 23 R$ 30.237,05 

621 BELAFORTE COMERCIAL 
LTDA 24.296.486/0001-15 32 R$ 68.503,50 

361 CAMBOIM & SANTOS 
LTDA 19.201.021/0001-01 31 R$ 185.100,20 

1000 
GRAMADO 

DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO EIRELI – EPP 

19.808.881/0001-08 15 R$ 48.759,00 

499 R. C. MACCARI – ME 05.121.635/0001-60 34 R$ 172.375,50 

405 UTILÍSSIMA COMERCIO 
DE VARIEDADES LTDA 08.419.120/0002-10 60 R$ 183.512,04 

 TOTAL   R$ 688.487,29 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020. 
________________________________________ 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 
 

 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Nova Mutum - MT, 07 de fevereiro de 2020.

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 5 
de Fevereiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para os 
programas sociais da Secretaria de Cidadania e Assistências Social, das 
quais foram vencedoras as empresas: Itens 220617, 829313, FLOR DE 
MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS inscrita 
no CNPJ sob o número 26.511.522/0001-41 no valor de R$ 30.534,20; 
Itens 822079, 823702, 823752, 823880, CASA DE CARNES CHAPECÓ 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 07.980.187/0001-86 no valor 
de R$ 81.191,40; Itens 6753, 202553, 205515, 207682, 217985, 230273, 
821362, 823670, 823673, 823681, 823691, 823694, 823695, 823697, 
823699, 823700, 823701, 823714, 823715, 823732, 823734, 823735, 
823736, 823744, 823745, 823746, 823748, 823750, 823751, 823753, 
823755, 823797, 823798, 823799, 823805, 823808, 823809, 823813, 
823817, 823834, 823836, 823839, 827150, 829367, 830827, 831192, 
831198, 831210, 832840, 833025, 834847, 835476, 835575, RICARDO 
VICENTE SOHNME inscrita no CNPJ sob o número 08.117.493/0001-56 
no valor de R$ 279.815,10; Itens 823696, 823754, GENTIL ORLANDO & 
CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 18.355.045/0001- 44 no 
valor de R$ 26.250,00. FoI fracassado o item: 823816.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 7 de Fevereiro de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

Pregoeiro

REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020
O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 20.02.2020 às 08:00 horas, em 
virtude de nenhuma empresa ter manifestado interesse m tempo hábil. 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 011/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 21 de 
fevereiro de 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICO E VASOS SANITÁRIOS PARA ATENDER AS CASAS DA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 017/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
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, 07 de fevereiro de 2020. 
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020
AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E 
APARELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O SISTEMA DE 
CONFERÊNCIA E ANÁLISE DE ÁGUA NACIONAL VIGIÁGUA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO E REDE DE FRIOS DE SORRISO/MT. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PRESENCIAL Nº. 008/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS E APARELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA 
O SISTEMA DE CONFERÊNCIA E ANÁLISE DE ÁGUA NACIONAL 
VIGIÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E REDE DE FRIOS DE 
SORRISO/MT. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2020 

 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE 
DO TELES PIRES  – COOPERSIM 
CNPJ 08.849.509/0001-15                                                              NIRE: 51400007900 
 

                                               O Diretor-Presidente da COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES – 
COOPERSIM, Sr. Edegar Luis Caspers Stragliotto, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social em seu art. 36, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 2020, a ser realizada nas dependências da sede, sito a Rua das 
Caviúnas, 1900 – Setor Comercial, município de Sinop-MT, no dia 24/02/2020, ás 
18:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, as 19:00 horas 
com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e 20:00 horas terceira e 
ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal do exercício 2019, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro 
caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal. 
V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

I – Reforma do Estatuto Social; 
II – Mudança no objeto social. 
 

Aptos a votar: 21 
Impedidos a votar: 00 

Sinop – MT, 10 de Fevereiro de 2020.  
 
 

Edegar Luis Caspers Stragliotto 
Diretor-Presidente 
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Após duas cirurgias, Queijinho
recomeça: ‘Vivendo um sonho’
DA REPORTAGEM

Essa temporada está 
sendo de renovação para 
Sergio Vinicius. Depois de 
dois anos sofrendo com ci-
rurgias no menisco, o atleta 
de 27 anos está voltando a 
jogar vestindo a camisa do 
Sinop FC. Queijinho, como 
é mais conhecido, esteve pa-
rado desde 2018, e celebra 
a volta aos gramados nesse 
ano.

A sua primeira ope-
ração foi em 2018, quando 
tratou do menisco direito. 
Quando voltou em 2019, 
em seu primeiro treino com 
bola, machucou novamente 
o joelho, dessa vez o esquer-
do, que o faz passar por ou-
tro procedimento cirúrgico. 
Durante as duas temporadas, 
Queijinho jogava pelo Olím-
pia-SP.

O atleta comentou sua 
angústia nesse tempo longe 
do futebol. “Foram muitas 
noites em claro. Só minha 
família sabe o que eu pas-
sei, por diversas vezes minha 
esposa me pegava chorando 
e eu dizia que não ia aguen-
tar voltar, pois cada dia que 
passava meu joelho inchava 
mais. Todos que estavam ao 
meu redor me deram um 
apoio muito grande, mas 
quem fez esse milagre mes-
mo foi Deus”, disse o meia.

O jogador começou 
seus passos na Portuguesa 
onde, logo em seguida, foi 
para o Flamengo de Gua-

SINOP | Meio-campista precisou passar por duas cirurgias no joelho nos últimos dois anos
Foto: Divulgação

COPA DO BRASIL

Operário, Luverdense e União
caem ainda na primeira fase

JOGO NA SEGUNDA

Cuiabá tem vantagem contra o
Sinop em histórico equilibrado

Foto: Divulgação/FMF

Mesmo com estádio cheio, União foi derrotado pelo 
Atlético-GO 

Foto: Divulgação

Cuiabá levou a melhor na decisão do Estadual de 2017

DA REPORTAGEM

O União Rondonópo-
lis não conseguiu superar a 
equipe do Atlético-GO na 
noite de quinta-feira (6), em 
jogo pela primeira fase da 
Copa do Brasil 2020. O Co-
lorado precisava da vitória 
para avançar, mas acabou 
derrotado por 1 a 0.

O gol da partida saiu aos 
quatro minutos do segundo 
tempo, com o meia Matheu-
zinho, que aproveitou rebo-
te e garantiu a classificação 
para o time goiano. Com a 
vitória, o Atlético-GO en-
frenta o Santa Cruz-PE na 
segunda fase. Já o União vol-
ta as atenções para o Campe-
onato Mato-grossense, onde 

DA REPORTAGEM

Cuiabá e Sinop se enfren-
tam nesta segunda (10). Será 
o 25º duelo entre as equipes 
na história, segundo dados 
do historiador Sérgio Santos. 

O Dourado leva vanta-
gem com 10 vitórias, contra 
oito do Galo, com mais seis 
empates. O Auriverde está na 
frente também em gols mar-
cados: fez 32 e sofreu 26.

O primeiro jogo da his-
tória entre as duas equipes 
aconteceu no 1º de outubro 
de 2009, com empate por 2 
a 2, pela Copa Governador. 
Elas se encontraram na final 
do Mato-grossense de 2017, 
quando o Dourado levou a 
melhor e ficou com o troféu.

O segundo jogo da final 
em maio de 2017, no Gigante 
do Norte, em Sinop, marca a 
última derrota do Cuiabá em 
jogos pelo Mato-grossense. 
No tempo normal, o Sinop 
venceu por 1 a 0, mas o Dou-
rado ficou com o título ven-
cendo por 5 a 4 nos pênaltis. 
Desde então, o Cuiabá fez 
mais 34 jogos pelo Estadual, 
com 27 vitórias e sete empa-
tes. 

enfrenta o Araguaia no do-
mingo (9), no Estádio Zeca 
Costa, em Barra do Garças.

O União juntou-se a Ope-
rário-VG e Luverdense, trio 
de mato-grossenses que fez 
feio e foi eliminado ainda na 
fase inicial da Copa do Brasil 
2020. Na quarta-feira, o Chi-
cote da Fronteira apenas em-
patou sem gols com o Santa 
Cruz, na Arena Pantanal, en-
quanto o Verdão do Norte 
fez ainda mais feio e foi der-
rotado pelo Bahia de Feira-
-BA, fora de casa, por 3 a 1. 

Agora, restou ao Cuiabá 
representar Mato Grosso na 
competição, entrando dire-
tamente nas oitavas de final, 
vaga conquistada via título 
da Copa Verde 2019.

PERIGO!

Risco de o Brasil 
não ir às Olimpíadas 
é enorme
DA REPORTAGEM

O empate do Brasil por 1 
a 1 contra o Uruguai, somado 
à vitória da Argentina sobre 
a Colômbia, deixa a seleção 
brasileira com a necessidade 
de ganhar o clássico contra os 
argentinos no domingo, para 
se classificar para a Olimpí-
ada. O risco de eliminação é 
enorme.

Principalmente, porque 
a Argentina, já garantida nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
e virtual campeã do torneio, 
é o único time com 100% de 
aproveitamento, o melhor 
ataque (14) e a defesa menos 
vazada (5). Além disso, o time 
argentino é bem mais expe-
riente do que o brasileiro.

O técnico Lionel Scalo-
ni já convocou para a seleção 
principal os atacantes Capal-
do, do Boca Juniors, e Gaich, 
do San Lorenzo, e o meia Ma-
cAllister, também do Boca.

Filho do lateral-esquer-
Foto: ReuteRs

Matheus Henrique disputa bola com Sanabria 

rulhos. Depois, foi para o 
Sul, onde jogou por diversas 
equipes, entre eles Guara-
ni de Bagé, Pelotas e União 
Frederiquense. Após esse pe-
ríodo, voltou para São Paulo 
para jogar no Marília e no 
Olímpia, onde acabou tendo 
seu momento mais difícil na 
carreira.

Em 2020, Queijinho fe-
chou contrato com o Sinop 
para finalmente conseguir 
voltar exercer a sua profissão 
sem dores. Para ele, esse re-
começo no futebol do Mato 
Grosso é de muita felicidade.

“Estou vivendo um so-
nho, sou grato a minha es-
posa que sentiu na pele meu 
sofrimento esses anos, e mi-
nha mãe e minha irmã que 
também estiveram do meu 
lado. Agora é hora de olhar 
pra frente, que eu sei que 
coisas boas me esperam, es-
tou focado, feliz e adaptado 
ao Sinop”.

Na 5ª posição, o Sinop 
enfrenta o Cuiabá, nesta se-
gunda-feira (10), às 19h30, 
na Arena Pantanal, em jogo 
válido pela quinta rodada 
do Estadual. O adversário, 
por sinal, está há quase três 
anos sem saber o que é der-
rota pelo Estadual. O último 
revés foi justamente para o 
Galo do Norte, na final do 
Mato-grossense 2017, no Gi-
gante do Norte. Na oportu-
nidade, o Sinop venceu por 1 
a 0 e levou a decisão por pê-
naltis, mas acabou perdendo 
do Dourado. Queijinho é criador de jogadas do Galo do Norte 

Confira o histórico dos 
confrontos:

01/09/2019 – Sinop 1x3 Cuiabá 
– Copa FMF
30/01/2019 – Sinop 1x1 Cuiabá 
– Mato-grossense
08/04/2018 – Cuiabá 3x1 Sinop 
– Mato-grossense
04/04/2018 – Sinop 0x2 Cuiabá 
– Mato-grossense
17/01/2018 – Cuiabá 2x1 Sinop 
– Mato-grossense
12/11/2017 – Cuiabá 3x1 Sinop 
– Copa FMF
04/11/2017 – Sinop 0x0 Cuiabá 
– Copa FMF
15/10/2017 – Sinop 1x0 Cuaibá 
– Copa FMF
07/05/2017 – Sinop (4) 1x0 (5) 
Cuiabá – Mato-grossense
30/04/2017 – Cuiabá 2x1 Sinop 
– Mato-grossense
10/04/2016 – Cuiabá 0x3 Sinop 
– Mato-grossense
02/04/2016 - Sinop 1x0 Cuiabá – 
Mato-grossense
25/10/2015 – Cuiabá 2x0 Sinop 
– Copa FMF
18/10/2015 – Sinop 1x0 Cuiabá 
– Copa FMF
23/03/2014 – Cuiabá 1x0 Sinop 
– Mato-grossense
16/03/2014 – Sinop 1x1 Cuiabá 
– Mato-grossense

do homônimo, MacAllister 
é quem faz a bola chegar ao 
ataque, onde também joga 
Julian Alvarez, experiente 
e com participação na final 
da Libertadores de 2018, em 
Madrid, pelo River Plate. Ca-
paldo e Gaich estão suspen-
sos da partida contra o Brasil.

A diferença passa pelo 
fato de os argentinos terem 
jogadores que atuam no país, 
em clubes importantes, en-
quanto o Brasil sofre para 
conseguir liberações, como a 
de Martinelli, do Arsenal.

O clube inglês tem 
todo o direito de não liberar 
sua estrela, vice-artilheiro 
do time na temporada. Mas 
não deixa de ser curioso que 
Martinelli não possa dispu-
tar o Pré-Olímpico e que, na 
semana da decisão, esteja de 
folga dos jogos, por causa da 
parada de inverno, pela pri-
meira vez experimentada na 
Premier League.

21/03/2013 – Cuiabá 2x0 Sinop 
– Mato-grossense
03/02/2013 – Sinop 0x2 Cuiabá 
– Mato-grossense
17/03/2011 – Cuiabá 1x2 Sinop 
– Mato-grossense
05/02/2011 – Sinop 2x2 Cuiabá 
– Mato-grossense

06/03/2010 – Sinop 2x0 Cuiabá 
– Mato-grossense
06/02/2010 – Cuiabá 3x3 Sinop 
– Mato-grossense
24/10/2009 – Sinop 1x0 Cuiabá 
– Copa Governador
01/10/2009 – Cuiabá 2x2 Sinop 
– Copa Governador
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DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so esteve representado na 
reunião realizada nesta sex-
ta-feira (7) pelo Ministério 
da Saúde, em Brasília. Na 
oportunidade, o secretário 
de Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, anunciou a cons-
trução do Plano Estadual de 
Contingência para Enfrenta-
mento ao novo Coronavírus.

“Estamos estabelecendo 
um plano de trabalho em 
conjunto com todas as ins-
tituições para que seja célere 
e que estejamos preparados 
para, se houver algum caso 
confirmado em Mato Gros-
so, dar a assistência que nossa 
população merece”, pontua.

Apesar de não haver ne-
nhum caso confirmado do 
novo Coronavírus no país, o 
Ministério convocou a reu-
nião com os secretários esta-
duais e municipais de saúde 
para conhecer os planos de 
enfrentamento ao vírus de 
cada Estado. Na reunião, fi-
cou acertado que os Estados 
têm até a próxima semana 
para enviar o plano finaliza-
do ao Ministério. 

Além do plano em elabo-
ração, Mato Grosso também 
ativou o Centro de Opera-
ções de Emergência em Saú-
de Pública (COES-MT) como 
medida preventiva para uma 
possível entrada do vírus em 
território mato-grossense.

O secretário adjunto de 
Atenção e Vigilância em Saú-

de da SES-MT, Juliano Melo, 
que também participou da 
reunião em Brasília, expli-
ca que o objetivo do Centro 
de Operações é articular e 
organizar as ações de pre-
paração do estado diante de 
uma eminente epidemia.  “O 
COES deve responder de 
forma oportuna e propor-
cional às situações de emer-
gência em saúde pública, 
realizando o planejamento, 
organização, coordenação, 
avaliação e execução das 
ações de resposta. Ele per-
mite a definição de estraté-
gias e ações adequadas para 
enfretamento de emergên-
cias, por meio de análise dos 
dados e informações, subsi-
diando a tomada de decisão 
dos gestores e técnicos”, ex-
plica Juliano.

OUTRAS AÇÕES
A SES já realizou uma 

reunião de alinhamento das 
ações com as Secretarias Mu-
nicipais de Saúde de Cuiabá e 
Várzea Grande e com a equi-
pe da Anvisa, responsável 
pelos setores de Portos e Ae-
roportos. Os profissionais de 
saúde dos demais municípios 
do Estado receberão as mes-
mas orientações por meio de 
uma nota técnica, que defi-
nirá o fluxo de atendimento.  
Esse documento está sendo 
elaborado pelo órgão esta-
dual, pela Anvisa do Estado, 
pelo Hospital Universitário 
Júlio Müller e conta com o 
apoio da Casa Civil.

Foto: Carlos Mingarelli

COLÍDER

Residência de madeira é
destruída por incêndio

JACIARA

Usina anuncia demissão em
massa de 288 funcionários

EDUCAÇÃO

Sisu: iniciada divulgação 
de aprovados em lista 
de espera

Casa ficou destruída na madrugada desta sexta em Colíder
Foto: Divulgação

Foto: reproDução

Informações publicadas pelas instituições de ensino 
superior 

Trabalhadores fizeram protesto para cobrar pagamento 
da rescisão 

DA REPORTAGEM

Uma residência de ma-
deiro completamente des-
truída por chamas na madru-
gada desta sexta-feira (7), em 
Colíder. A casa fica localizada 
na Rua Tapirapés, no bairro 
Boa Esperança. A terceiro-
-sargento do Corpo de Bom-
beiros, Papola Milena Rackai 
informou que ninguém ficou 
ferido.

“Fomos acionados por 
volta das 4h. Foi feito o des-
locamento das equipes com 
a unidade de resgate e com 
o caminhão Auto Bomba 
Tanque (ABT). A primeira 
equipe fez o desligamento 
da energia elétrica da casa e, 
na sequência, chegamos para 
fazer o combate das chamas”, 
destacou ela ao site Só Notí-
cias.

Ela explicou ainda que 
o fogo já havia se alastrado 
por todas as partes do imó-
vel. “Como era de madeira, 
o fogo atingiu muito rapi-
damente todos os cômodos. 
Fizemos o combate e depois 

DA REPORTAGEM

Uma usina de álcool de 
cana-de-açúcar demitiu 288 
funcionários sem aviso pré-
vio nesta semana, em Jacia-
ra, região sudeste do estado. 
Os trabalhadores afirmaram 
que saíram do local sem sa-
ber o motivo da demissão. 
Em nota, a Usina Porto Se-
guro informou que demis-
sões nessa época do ano são 
esperadas por causa da en-
tressafra. Além disso, os al-
tos preços do milho fizeram 
a empresa reduzir o quadro 
de funcionários.

A usina disse ainda 
que a situação foi relatada 
ao sindicato e que continua 
em negociação para definir 
o modelo de pagamento das 
rescisões trabalhistas. 

Após a demissão em 
massa, os funcionários re-

DA REPORTAGEM

O prazo para a divulga-
ção de convocados em lista 
de espera do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) come-
çou nesta sexta-feira (7) e vai 
até o dia 30 de abril. O estu-
dante que já havia demons-
trado interesse pela moda-
lidade deve acompanhar os 
detalhes por meio do site da 
universidade escolhida. Po-
dem participar os candidatos 
que não foram aprovados na 
chamada regular do proces-
so e que tenham demons-
trado interesse até a última 
terça (4).

O Sisu usa as notas dos 
candidatos que fizeram o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e não tiraram 
zero na redação, dispensan-
do o vestibular tradicional. 
São oferecidas 237 mil vagas 
gratuitas em 128 instituições 
de ensino superior públicas.

O programa educacio-
nal recupera automatica-
mente as notas que o can-
didato obteve no exame e 
seleciona os melhores para 
preencher as vagas de um 
mesmo curso, faculdade, 
turno e modalidade de con-
corrência (cotas ou ampla 
concorrência). O candidato 
com maior pontuação do 
Enem ocupa a primeira vaga, 
aquele que tiver a segunda 
maior pontuação ocupa a se-
gunda vaga e assim por dian-
te, até que todas as vagas dis-
poníveis sejam preenchidas.

Algumas instituições 
exigem desempenho mí-
nimo, portanto, não basta 
não ter zerado na redação, é 
preciso ter boas notas. Uma 
faculdade de Engenharia 
pode exigir notas melho-
res em matemática ao passo 
que uma faculdade de Letras 
português tenha um peso 
maior.

Foto: assessoria

Reunião de apresentação do plano de enfrentamento do novo coronavírus 

Governo de MT elabora plano de
enfrentamento ao coronavírus
APÓS REUNIÃO | Governo reuniu secretários estaduais e municipais para conhecer planos de enfrentamento

o rescaldo para evitar novos 
focos. Foram retirados dois 
botijões do local”.

A Polícia Civil foi acio-
nada para registrar a ocor-
rência e iniciar as investiga-

ções. Existe a suspeito que o 
incêndio tenha sido crimi-
noso.

alizaram um protesto para 
cobrar os direitos, pois até 
agora não receberam o 
acerto.

Os trabalhadores afir-
maram que a empresa pro-
pôs pagá-los em 36 vezes, 
mas eles não aceitaram. Em 
seguida, foi proposto o pa-
gamento em 24 vezes, en-
tretanto, não houve acordo.

Na tarde de quinta (6), 
segundo os trabalhadores, 
uma reunião havia sido 
marcada entre os diretores 
da usina e representantes 
dos sindicatos da indústria, 
dos trabalhadores rurais e 
dos motoristas, mas foi can-
celada sem que os funcioná-
rios soubessem o motivo. 

Uma nova reunião está 
marcada para segunda (10), 
quando a empresa espera 
definir um cronograma para 
pagamento das rescisões.
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Empresas do agronegócio precisam
garantir o seguro na propriedade
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No Brasil, o setor de 
agronegócio é fundamen-
tal para alimentar os brasi-
leiros e movimentar a eco-
nomia no país. E o seguro 
abrange diversos campos 
da agricultura. A Amazô-
nia Seguros pode te ajudar 
a entender melhor sobre o 
assunto. 

Também conhecido 
como seguro agrícola, ele 
visa proteger o produtor 
de fenômenos naturais ad-
versos e imprevistos.

O seguro oferece mais 
proteção para quem se de-
dica ao trabalho no campo. 
Segurança para pequenos, 
médios e grandes produ-
tores. A Amazônia Seguros 
sebe que para quem é pro-
dutor rural, uma boa co-
lheita e bons negócios não 
depende apenas de boas 
técnicas utilizadas e do seu 
trabalho. Pensando nis-
so, a corretora de seguros 
disponibiliza opções de se-
guros para a sua produção 
agrícola, equipamentos e 
propriedade.

São seguros desenvol-
vidos especialmente para 
proteger e garantir a tran-
quilidade do produtor, 
com contratação rápida, 
segura e em condições es-
peciais. As modalidades 
são definidas de acordo 
com o tipo de produção e 
finalidade de reparos dos 
danos, dentre algumas: 
grãos, pomar, horta, ca-

AMAZÔNIA SEGUROS | Seguro agrícola visa proteger o produtor de fenômenos naturais adversos e imprevistos
Foto: Divulgação

Seguro deve ser prioridade do produtor 

fezal, maquinas agrícolas, 
agricultura familiar, pro-
dutor rural, agrícola fatu-
ramento, florestas, penhor 
rural, custeio agrícola.

As coberturas mais co-
muns são para: incêndio, 
raio, ventos fortes, grani-
zo, chuva excessiva, seca, 
geada, tromba d’água e va-
riação excessiva de tempe-
ratura. 

O produtor conta tam-
bém com coberturas adi-
cionais que podem ser 
contratadas conforme a 
necessidade.

São muitas as vantagens 
ao contratar o seguro agrí-
cola, manter a estabilidade 
financeira até a próxima 
colheita, valor acessível, 
estímulo a adoção de no-
vas tecnologia para impul-
sionar a produção, geração 
de empregos no campo, 
possibilidade de receber o 
valor do prejuízo em do-
bro. Toda a proteção que o 
seu negócio merece.

SERVIÇO
Na Amazônia Seguros, 

você encontra todos os 
tipos de seguros. Conta-
mos com uma equipe ca-
pacitada para auxiliar na 
melhor escolha de seguro 
para você, sua família e 
seu patrimônio. Entre em 
contato e conheça todas as 
vantagens disponíveis para 
você. Av. Gov. Júlio Cam-
pos, 1245 | Setor Comer-
cial | Sinop. Telefone:  66 
3531-2152 | WhatsApp 66 
99205-4072


