
DRAMÉDIA SUL-COREANA

“Parasita” foi o grande vencedor do Oscar 2020. A dramédia sul-coreana 
sobre diferença de classes recebeu quatro estatuetas e se tornou o primeiro 
não falado em língua inglesa a vencer como Melhor Filme. Joaquin Phoenix 
(foto), por sua atuação em Coringa, foi eleito o melhor ator.          Página -8

OLIMPÍADAS

PAPA TUDO

Soluções para certas posições-chave

DEM: Cuidado com o olho gordo

A seleção sub-23 não é tão boa quanto a vitória por 3 a 0 sobre 
a Argentina fez parecer, no último domingo, nem tão problemática 
quanto os dois empates com Colômbia e Uruguai sugeriam.Página - 6

Desde que O DEM conseguiu sair como o partido mais vitorio-
so das eleições de Mato Grosso em 2018, a sigla vem ficando cada 
vez mais com “fome de poder”. Tendo o controle do Palácio Paiaguás, 
da Assembleia Legislativa e de uma das duas vagas disputadas para 
o Senado em 2018, agora o DEM quer também a vaga da ex-senado-
ra Selma Arruda, cassada pela Justiça Federal.                         Página - 3
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4 PRÊMIOS NO OSCAR

Enquanto o mundo se preocupa com a propagação do coronavírus, algumas outras enfermidades 
seguem “em alta” no Brasil, entre elas a dengue. Enquanto isso, a Secretaria de Estado de Saúde 
alerta a população para a importância da vacina contra o sarampo – conhecida também como trí-
plice viral, que ainda inclui imunização à caxumba e rubéola.                                          Página -7

TLÍPLICE VIRAL

Começa a 1ª etapa da campanha
de vacinação contra o sarampo

Técnicos
vão avaliar
lavouras
de soja
O Rally da Safra, principal ex-
pedição técnica privada sobre a 
safra de grãos no Brasil, retorna 
ao Mato Grosso entre ontem e 
15 de fevereiro, desta vez para 
avaliar as condições das la-
vouras de soja de ciclo médio/
tardio. Os técnicos da Equipe 4 
estarão novamente nas regiões 
Oeste e Médio Norte do Estado.           
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Enquanto economias desenvolvidas estão 
retomando as políticas industriais de 
grande porte, o Brasil não tem um plano 
estratégico de industrialização

Nos últimos 4 anos, 17 indústrias fecharam 
as portas a cada dia no Brasil. Ao todo, no perío-
do, foram 25.376 unidades industriais fechadas, 
como aponta levantamento feito pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo.

Já o IBGE mostrou que a produção industrial 
brasileira caiu 1,2% em novembro passado, con-
figurando o pior resultado para o mês desde 2015. 
O resultado referente a todo ano de 2019 ainda 
não foi fechado, mas, com certeza, mostrará 
uma queda. De janeiro a novembro, a produção 
industrial recuou 1,1%.

Um exemplo dessa redução é a indústria cal-
çadista de Franca (SP) - um dos principais polos 
fabricantes de sapatos do país. Esta semana foi 
divulgado que o setor encerrou 2019 com uma 
baixa histórica nos números, os piores em duas 
décadas. Em 2012, foram 39,5 milhões de pares 
de sapatos produzidos, já em 2019 esse número 
chegou a apenas 24 milhões de pares. Em 2019, a 
Ford fechou as portas de sua fábrica mais antiga 
em São Bernardo do Campo (SP). Se a situação 
está ruim para as grandes indústrias, imagine 
para os médios e pequenos industriários.

Especialistas apontam que a situação da 
indústria brasileira nunca foi tão grave. Não é 
alarmismo, os números mostram: a indústria 
brasileira está em declínio. O país está se desin-
dustrializando. E um país sem indústria é um 
país pobre. É na indústria que estão mais em-
pregos, melhor qualificação, melhores salários.

Os fatores para a crise na indústria brasi-
leira precisam ser analisados detalhadamente, 
não é apenas resultado da crise econômica que 
atingiu o Brasil a partir de 2013. São muitos os 
problemas estruturais antigos que prejudicam a 
nossa competitividade. Um deles é a complexi-
dade do sistema tributário brasileiro. Muitos im-
postos e outras exigências burocráticas fazem 
com que o empresário acabe desistindo de pro-
duzir aqui. Problemas graves de logística tam-
bém tornam a produção nacional cara e, muitas 
vezes, inviável.

O Brasil parece estar ficando cada vez mais 
distante da conjuntura internacional. Enquan-
to economias desenvolvidas estão retomando 

as políticas industriais de grande porte, 
o Brasil não tem um plano estratégico de 
industrialização. E, mais grave, o país não 
tem sequer empresas preparadas nem es-

colas que preparem pessoas para a assimilação 
do próximo paradigma tecnológico: a indústria 
4.0.

Alguns setores industrias estão praticamente 
desaparecendo com o advento de produtos im-
portados a custos extremamente baixos, como 
aqueles produzidos na China. Como exemplo, po-
demos citar nossa indústria têxtil. Não digo que 
devemos ter mecanismos de proteção à indústria 
que barrem importações e tornem nosso merca-
do fechado. Isto é impensável na economia global 
que vivemos, mas um programa de industrializa-
ção é necessário e urgente.

O presidente Donald Trump é duramente cri-
ticado por outros governantes pela guerra comer-
cial que trava com alguns países, principalmente 
a China (novamente a China), mas o que ele está 
fazendo, algumas vezes de forma truculenta, é 
proteger a produção americana como um todo. 
Os próprios EUA viram sua indústria automotiva 
quase desaparecer devido à concorrência estran-
geria.

Enquanto isso, desmontamos nossos meca-
nismos de fomento. Se não houver um choque de 
estímulos, o declínio continuará. A pergunta é, 
até que ponto? Seremos um país apenas produtor 
de matérias primas? Vamos nos conformar em 
exportar soja, algodão e outras commodities e 
importar alimentos industrializados, ração, teci-
dos, roupas, carros? Nossos trabalhadores ficarão 
presos a empregos precários, de baixa qualidade 
e renda?

Não basta apenas os governos (federal e es-
taduais) confiarem no crescimento econômico 
que se inicia e, assim, nossa indústria passará a 
se recuperar. É preciso organizar um projeto de 
industrialização para as próximas décadas.  Isso 
passa pela modernização tecnológica das fábri-
cas, capacitação profissional, um novo e moderno 
sistema tributário, incluindo a revisão das leis 
trabalhistas e linhas de créditos com juros bai-
xos, entre outros.

MARGARETH BUZETTI É PRESIDENTE DA 
AEDIC E DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO SEG-
MENTO DE REFORMAS DE PNEUS

Indústria em declínio

MARGARETH BUZETTI

Apesar de resultados favoráveis ao final de 2019 e 
da perspectiva em geral positiva para este ano, perma-
necem sinais de fragilidade na economia. Em particular, 
a persistente letargia da indústria e das exportações su-
gere que a esperada aceleração do crescimento ainda se 
encontra sujeita a percalços. 

A produção industrial encolheu 1,1% em 2019, inter-
rompendo a tímida trajetória de expansão dos dois anos 
anteriores. A tragédia de Brumadinho contribuiu para 
tanto ao derrubar o setor extrativo em 10%, mas o resul-
tado geral é ruim mesmo descontando tal efeito. Setores 
fundamentais como metalurgia, automóveis e máquinas 
estão estagnados ou em queda. 

Há uma coletânea de fatores que podem explicar o 
fenômeno, alguns de curto prazo e outros de natureza 
estrutural. A profunda recessão argentina, por exemplo, 
subtraiu 35% das exportações brasileiras para o pais vizi-
nho, concentradas em manufaturados. 

Entretanto o problema parece mais profundo. Em 
outras retomadas, a indústria sempre reagiu. Em que 
pese a baixa competitividade, a desvalorização cambial 
dos últimos anos deveria ter aberto algum espaço para a 
produção crescer, ao menos substituindo importações. 
Nem isso está ocorrendo. Não por acaso, e também em 
decorrência do ambiente internacional mais adverso, as 
exportações caíram 6,3% no ano passado. Agora, o coro-
navírus leva mais incerteza ao cenário global.

Em compensação, a demanda interna ainda parece 
firme. Emprego e renda estão em alta, embora modes-
ta. Nos últimos meses ganhou tração a abertura de vagas 
formais, o que pode sustentar o consumo e o crédito.

A construção civil dá sinais de vida, que podem 
se tornar mais vigorosos se o programa de concessões 
de infraestrutura deslanchar.  Tudo somado, o quadro 
aponta para crescimento perto ou talvez um pouco aci-
ma de 2% —os riscos, porém, são consideráveis. 

Nesse sentido, é bem-vinda a decisão do Banco 
Central de cortar os juros em 0,25 ponto percentual, para 
a nova mínima histórica de 4,25% anuais. Com inflação 
estimada em 3,4% neste ano, a taxa para os próximos 12 
meses está apenas 0,8% acima da inflação, patamar que, 
em tese ao menos, tende a impulsionar a economia. 

Apesar da indicação do BC de que o ciclo de re-
duções está encerrado, não se veem sinais de aceleração 
dos preços, como se viu no IPCA de janeiro. Ao contrá-
rio, o BC deve se manter atento ao risco de uma nova 
frustração das expectativas de recuperação da atividade.

Editorial

Zelar pela retomada

Ranking dos Políticos - Facebook

CUSTO E
BENEFÍCIO
O secretário de Estado de Fazenda, Rogé-

rio Gallo, afirmou que o Executivo ainda não 
descartou a possibilidade de decretar novas 
extinções das empresas públicas e socieda-
des de economia mista ligadas ao Governo. 
Em 2019, o Executivo conseguiu um aval da 
Assembleia Legislativa para extinção seis 
dessas empresas. De lá para cá, Gallo disse 
que houve melhora nas condições fiscais 
das empresas, mas que suas extinções ain-
da estão em análise.

LICENÇA-
MENSTRUAÇÃO
O deputado federal Carlos Bezerra re-

chaçou a declaração do empresário Luciano 
Hang, dono das lojas Havan, que classificou 
como “populista” seu projeto que libera as 
mulheres de trabalhar por até três dias no 
período menstrual. “Ele é um bobalhão. Um 
cara que só pensa em dinheiro. Há outros va-
lores maiores que o dinheiro, como a saúde 
da mulher”, afirmou. Hang acredita que o im-
pacto será o oposto. Em uma publicação nas 
redes sociais, o empresário disse que “quanto 
mais direitos trabalhistas, menos empregos 
os brasileiros vão ter”.

IMBATÍVEIS
Está sendo formatada uma chapa que já 

é considerada, por muitos, imbatível em Vár-
zea Grande. Ela seria composta pelos empre-
sários Flávio Vargas e Tião da Zaeli. Vargas, 
do Frigorífico Frical, encabeçaria a chapa, 
tendo Tião, que já foi prefeito do município, 
como vice. Os dois têm afirmado a interlo-
cutores que possuem plenas condições de 
derrotar o clã Campos, que ainda vive uma 
indefinição quanto ao seu candidato. “O teto 
deles é de 30% do eleitorado”, dizem. A atual 
prefeita, Lucimar Campos, não pode ser can-
didata à reeleição.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“A construção civil dá sinais de vida, que 
podem se tornar mais vigorosos se o 
programa de concessões de infraestru-
tura deslanchar

“
O acidente envolvendo um micro-ônibus escolar e um bitrem (marca e 

modelo não informados) ocorreu na noite de domingo no Km 917 da BR-163, 
nas proximidades da comunidade Castanhal, em Itaúba. A Polícia Rodoviária 
Federal infirmou que a colisão foi traseira do micro-ônibus com o bitrem. O 
micro-ônibus escolar ficou com a frente completamente destruída.

Pode me confirmar algumas informações?
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endereço.
Esses dados são suficientes para mo-

vimentar diversos esquemas e fraudes. 
Com tais informações grupos criminosos 
podem conseguir créditos e financiamen-
tos, contratar serviços e comprar produ-

tos no nome da vítima, 
que sequer faz ideia do 
que está acontecendo.

A “regra de ouro” é 
não confirmar informa-
ções para quem entra em 
contato, sem ter certeza 
de quem são. Se for um 
contato real da operado-
ra de telefonia, de inter-
net, do banco ou de qual-

quer outra coisa “real”, quem está ligando 
tem suas informações. Eles que precisam 
provar que são quem realmente dizem 
ser, afinal, é muito fácil para a empresa 
fornecer, por exemplo, os nove primeiros 
dígitos do seu CPF deixando para você a 
confirmação dos dois últimos.

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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Por mais que a história seja envolvente e que a proposta 
feita por alguém que entrou em contato com você seja ten-
tadora, não descuide de sua segurança. Passar seus dados 
por telefone ou qualquer outro recurso tecnológico é colo-
car sua segurança em risco, e isso pode render muita “dor 
de cabeça”. Sempre que existir alguma dúvida, por pequena 
que seja, prefira não prosseguir com o contato.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Golpes, hoje em dia, são extremamente 
frequentes, e se você descuidar pode acabar 
sendo vítima dos “espertinhos de plantão” 
que dedicam seu tempo para tentar ganhar 
dinheiro de forma fácil e “suja”, explorando 
a ingenuidade das pessoas.

Nesse contexto in-
contáveis ligações, e-
-mails e outros tipos de 
contatos são utilizados 
diariamente para tentar, 
de alguma forma, lesar 
pessoas pelo mundo 
afora. E não, isso não é 
um “produto nacional” 
e em qualquer parte do 
mundo você está sujeito 
a isso.

Um dos golpes mais “sutis” atualmente 
é utilizado não para angariar valores de for-
ma imediata, mas para conseguir algo bem 
mais “valioso”: as informações do usuário. 
Com algum pretexto simples, como sendo 
da operadora de telefonia ou internet ofe-
recendo um upgrade gratuito de plano ou 
qualquer coisa do gênero, eles envolvem a 
vítima em uma conversa cativante até lan-
çar a suas “garras”, dizendo que “para conti-
nuar o atendimento e liberar as vantagens 
oferecidas será necessário confirmar algu-
mas informações”. E é nessa hora que as 
pessoas passam seu nome completo, data 
de nascimento, filiação, CPF, identidade e 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro Men-
des (DEM), juntamente com 
sua equipe está finalizando o 
texto que vai mudar com al-
gumas regras da previdência 
dos servidores públicos ma-
to-grossense.

Depois de passar no come-
ço de janeiro por aprovação 
no Conselho da Previdên-
cia de Mato Grosso, o texto 
sofreu algumas alterações e 
agora é preparado para ser 
enviado à Assembleia Legis-
lativa para a apreciação dos 
parlamentares.

A PEC que segue o mode-
lo de concessão adotado pelo 
Governo Federal, em âmbito 
estadual trata da alteração do 
tempo de contribuição dos 
servidores, onde a idade mí-
nima para aposentadoria será 
de 62 anos para mulheres e 
65 para os homens.

“Já foi aprovado no âmbi-
to do Conselho do MT Prev 
e nós estamos finalizando as 
justificativas e os trâmites le-
gais. Estaremos entregando 
na Casa de Leis nos próximos 
dias”, disse o governador.

Na primeira etapa da re-
forma da Previdência, depois 
de muita polêmica o Gover-
no Mauro Mendes conse-
guiu aprovar junto à ALMT, 

CHEGOU A HORA | O texto passou por mudanças após aprovação do Conselho da Previdência de Mato Grosso

Governo espera equilíbrio fiscal com PEC 

Foto: tchélo Figueiredo/ Secom

antes do recesso parlamen-
tar a elevação da alíquota do 
contribuinte de 11% para 14%. 
E a previsão é que a segunda 
etapa seja apreciada pela Casa 
de Leis ainda neste mês de fe-
vereiro.

Os funcionários públicos 
já declararam que vão cobrar 
os deputados para que votem 
pela rejeição do texto envia-
do pelo Governo.

Mesmo ciente da impopu-
laridade da medida, Mendes 
vê com tranquilidade e acre-
dita na aprovação da PEC. 

“As dificuldades são na-
turais. Nada foi fácil para 
o Governo em 2019, mas o 
importante é que ao final foi 
aprovado, e isso irá trazer 
equilíbrio fiscal e irá ajudar a 
melhorar as contas públicas, 
traduzindo mais investimen-
to para a sociedade e o cida-
dão”, disse.

Com a aprovação da PEC 
nesta segunda etapa, o go-
vernador já declarou que vai 
fazer um estudo para saber 
se outras medidas ainda se-
rão necessárias para dar fim 
à crise, já que mesmo com a 
reforma sendo aprovada em 
suas duas etapas, a precisão é 
que o Estado chegue em 2029 
com um rombo de R$ 6 bi-
lhões. Sem as medidas apre-
sentadas, o rombo seria de R$ 
30 bilhões. 

INVESTIMENTO NA SAÚDE

Governo realiza 
obra de ampliação 
do Hospital Regional 
de Sorriso

Investimento é de aproximadamente R$ 8,5 mi 

DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

O Hospital Regional de 
Sorriso iniciou uma reforma 
de ampliação da sua estru-
tura. O edital de licitação foi 
publicado no Diário Oficial 
do dia 25 de novembro de 
2019 e o valor da obra é esti-
mado em R$ 8.494.452,57.

O investimento pro-
porcionará um acréscimo de 
2.613,22 metros quadrados 
ao prédio, incluindo recupe-
ração da fachada, recepções, 
salas de espera, cozinha, re-
feitório, consultórios, en-
fermarias, centro cirúrgico, 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTIs) e salas de urgência 
e emergência.

“Como já havíamos 
anunciado, fizemos o pro-
cesso licitatório, finalizamos 
todas as etapas burocráticas, 
assinamos o contrato e já 
emitimos ordem de forne-
cimento. É importante fri-
sar que não se trata apenas 
da conclusão de uma cozi-
nha iniciada há 10 anos, mas 
sim da reforma completa do 
Hospital Regional”, declarou 
o secretário de Estado de 
Saúde, Gilberto Figueiredo.

Além disso, os traba-
lhos de readequação predial 
preveem substituição da co-
bertura, com a troca de todo 
o telhado, piso, pintura das 
paredes, instalações elétricas 

e a inclusão do Programa de 
Combate ao Incêndio e Pâ-
nico.

Com esse investimento, 
o Hospital Regional de Sorri-
so passará a contar com mais 
38 leitos de pronto atendi-
mento; duas salas de parto e 
12 leitos para maternidade; 
mais uma sala de centro ci-
rúrgico e sala de recupera-
ção anestésica. A previsão da 
SES-MT é concluir o crono-
grama da obra em abril de 
2021.

Conforme o secretário 
de Saúde, o cronograma da 
obra não vai interferir no 
atendimento aos pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que continuará rea-
lizando os serviços de refe-
rência para 15 municípios da 
região, sendo prevista a rea-
locação de pacientes, sempre 
que necessário, dentro da 
própria unidade hospitalar.

“Essa robusta iniciativa 
está ligada às outras ações 
que ocorrem nas unidades 
de todo o estado. Iniciamos 
de forma prática o projeto 
de Modernização da Infra-
estrutura dos Hospitais Re-
gionais e das Unidades Espe-
cializadas do Estado de Mato 
Grosso e contemplaremos 
praticamente toda a rede 
estadual, além de também 
trabalharmos para o surgi-
mento de novas unidades”, 
concluiu o gestor.

Foto: chriStiano antonucci
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PÉ NO FREIO

Carvalho quer diálogo com aliados
para Democratas não ficar queimado

OTIMISMO 

Guedes está otimista com
congresso para as reformas

Secretário se preocupa com isolamento 

Ministro está confiante 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Desde que O DEM con-
seguiu sair como o partido 
mais vitorioso das eleições 
de Mato Grosso em 2018, a 
sigla vem ficando cada vez 
mais com “fome de poder”. 
Tendo o controle do Palácio 
Paiaguás, da Assembleia Le-
gislativa e de uma das duas 
vagas disputadas para o Se-
nado em 2018, agora o DEM 
quer também a vaga da ex-
-senadora Selma Arruda, 
cassada pela Justiça Federal.

Pelo lado do partido 
do governador, dois nomes 
surgem como os postulantes 
à disputa da eleição suple-
mentar marcada para 26 de 
abril. O do ex-governador 
Júlio Campos e do deputado 
estadual e líder do Governo 
na ALMT, Dilmar Dal´Bosco.

Entretanto, na visão do 
secretário-chefe da Casa Ci-
vil, Mauro Carvalho, o parti-
do precisa abrir diálogo com 
as demais siglas que fazem 
parte da base aliada do Go-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com 

Ao participar de um 
seminário sobre pacto fede-
rativo, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse que 
há um clima “extraordina-
riamente favorável” no Con-
gresso Nacional em relação 
as propostas enviadas pelo 
Governo, dizendo que o os 
parlamentares “abraçaram 
as reformas”. 

“Vejo o Congresso abra-
çado com as reformas. O 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
[DEM-RJ], abraçado na [re-
forma] tributária, abraçado 
na [reforma] administrati-
va. É o trabalho dele. Estou 
fascinado com a dinâmica 
brasileira, do que parecia ser 
caótico e que, ao contrário, 
está se comportando de for-
ma extraordinária, com todo 
mundo entendendo a sua 
missão”, afirmou.

Entre elas, na análise de 

verno, para ver o que os de-
mais pensam, antes de impor 
outro nome do DEM à vaga, 
chateando assim seus aliados 
que também querem a ca-
deira vaga. Caso se confirme 
o apoio irrestrito ao nome 
do DEM seja ele qual for, 
para Carvalho isso poderá 
acarretar em um isolamento 
da sigla em Mato Grosso.

“Eu não sou filiado ao 
partido ainda, mas disse isso 
em uma reunião [sobre a 
possibilidade de isolamento]. 
O DEM define até dia 17 de 
fevereiro o nome para parti-
cipar da eleição ao Senado. A 
partir daí tem que conversar 
com todos os nomes dentro 
do arco de aliança da eleição 
de 2018”, afirmou.

Além de Dal Bosco e 
Campos, o amplo grupo de 
sustentação de Mendes con-
ta ainda com o vice-governa-
dor Otaviano Pivetta (PDT), 
o ex-vice-governador Carlos 
Fávaro (PSD), além da supe-
rintendente do Procon, Gi-
sela Simona (Pros).

“Temos vários candida-

Guedes, a reforma tributária 
será mais complexa do que 
a administrativa que estará 
sob analise do Congresso já 
na próxima semana.

“É mais simples, por-
que o que fizemos, até por 
orientação do presidente da 
República, não atinge direi-
tos que já existem”, explicou.

Guedes ainda disse que 
os governadores e prefeitos 
já estão entendendo também 
seus papeis dentro do pro-
cesso e que precisarão con-
tribuir também.

“Vamos descentralizar 
esses recursos, e claro que o 
apoio político vem. Os go-
vernadores e prefeitos estão 
entendendo que estão sendo 
convocados a gerir os orça-
mentos públicos e assumir 
as responsabilidades.”

Ao contrário do presi-
dente Bolsonaro, o minis-
tro Paulo Guedes defendeu 
que a imprensa participe da 
discussão relacionadas às 
reformas econômicas. “Eu, 

tos no grupo do governador 
Mauro Mendes. O ideal seria 
ter um nome só. Mas para ter 
um só tem que ter muito di-
álogo, muita conversa, muito 

respeito, muito desprendi-
mento e focando realmente 
no desenvolvimento do Esta-
do de Mato Grosso”, afirmou 
Carvalho.

por exemplo, não posso falar 
nada da mídia. A mídia tem 
apoiado tudo na agenda eco-
nômica. É na pauta política 
que o pau está comendo ain-

da, e é normal que na políti-
ca o pau coma o tempo intei-
ro, mas o importante é que a 
gente consiga passar a pauta 
econômica”, afirmou.

Mendes envia nos próximos 
dias PEC da previdência
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Equipe 1 passou por Lucas do Rio Verde em janeiro 

Técnicos vão avaliar lavouras de
soja de ciclo médio e tardio
DA REPORTAGEM

O Rally da Safra, prin-
cipal expedição técnica pri-
vada sobre a safra de grãos 
no Brasil, retorna ao Mato 
Grosso entre os dias ontem 
(11) a 15 de fevereiro, desta 
vez para avaliar as condições 
das lavouras de soja de ciclo 
médio/tardio. 

Os técnicos da Equipe 4 
estarão novamente nas regi-
ões Oeste e Médio Norte do 
Estado, mas o foco desta vez 
será na região Leste, inician-
do as visitas pelo município 
de Barra do Garças. No dia 
12 seguem para Água Boa e 
Canarana e, no dia 13, che-
gam em Querência. No dia 
14 estarão em Confresa onde 
avaliarão áreas até retorna-
rem ao ponto de partida, no 
dia 15.

Houve atraso no plantio 
da soja na região Leste em 
razão do clima irregular, po-
rém as chuvas normalizaram 
e há relatos apontando bom 
desempenho das lavouras. 
“Esperamos ver e confirmar 
em campo o que ouvimos 
dos produtores”, diz Valmir 
Assarice, coordenador da 
Equipe 4.

As regiões Oeste e Mé-
dio-Norte do Estado foram 
percorridas pelo Rally entre 
os dias 14 e 17 de janeiro para 
avaliação de áreas de soja 
precoce que apresentaram 
bons resultados. De forma 
geral, o calendário da região 
Médio-Norte está dentro da 

expectativa e as equipes re-
tornam a campo para avaliar 
as lavouras de ciclo médio/
tardio. É a região com co-
lheita mais avançada dentro 
do Mato Grosso.

Já nas demais regiões, 
há um pequeno atraso para o 
plantio da segunda safra. “O 
produtor está animado com 
o plantio da nova safra de 
milho e esse pequeno atraso 
deverá ser contornado com 
o aumento da tecnologia e 
a continuidade das chuvas 
previstas em maio e junho. 
Agora iremos a campo ver se 
as lavouras de ciclo médio e 
tardio mantém o desempe-
nho das precoces que já visi-
tamos”, explica.

O Rally da Safra vai 
percorrer mais de 100 mil 
quilômetros neste ano. A 
área avaliada pelos técnicos 
corresponde a 95% da produ-
ção de soja e 72% de milho no 
País. A estimativa pré-Rally 
para a safra brasileira de soja 
é que sejam produzidas 124,3 
milhões de toneladas – pre-
visão a ser confirmada pelos 
técnicos em campo.

EQUIPES
EM CAMPO
Nesta 17ª edição do 

Rally serão 11 equipes em 
campo, das quais oito ava-
liarão as lavouras de soja até 
o mês de março. Outras três 
irão a campo entre maio e 
junho para verificar as áre-
as de milho segunda safra. 
O levantamento acontece-

RALLY DA SAFRA | Região Leste sofreu atraso no plantio, mas expectativa é de bom desempenhodução
Foto: Sheila FloreS

Foto: Gabriel Faria

Foto: DivulGação

ILPF

Embrapa, IFMT e Senar promovem
capacitação e um dia de campo

MILHO

Preço estimula produtores
a plantarem mais em Mato Grosso

Capacitação e dia de campo sobre ILPF em Cáceres 

Produtores têm desconto no momento de pagar o crédito do 
Pronaf 

Na semana passada, houve alta de 0,96% ante a semana 
anterior 

DA REPORTAGEM

Estão abertas as inscri-
ções para o sexto módulo da 
Capacitação Continuada de 
Técnicos em Integração La-
voura-Pecuária-Floresta que 
a Embrapa Agrossilvipas-
toril promove em conjunto 
com o Instituto Federal de 
Mato Grosso (capus Cáceres) 
e o Senar-MT promovem na 
região do Pantanal mato-
-grossense. O curso terá iní-
cio na quinta (13), no IFMT 
de Cáceres, e continuará no 
dia 14 com um dia de cam-
po.

O curso é destinado 
a profissionais de assistên-
cia técnica e extensão rural 
tanto da iniciativa privada 
quanto de órgãos públicos, 
estudantes nos períodos fi-
nais de cursos de agrárias e 

FEVEREIRO

Mapa publica lista 
de produtos da
agricultura familiar 
com desconto
DA REPORTAGEM

A relação dos produtos 
do Programa de Garantia de 
Preços para a Agricultura Fa-
miliar (Pgpaf) com direito ao 
desconto em fevereiro nas 
operações de crédito nas ins-
tituições financeiras foi pu-
blicada na última sexta (7) no 
Diário Oficial da União.

O desconto é aplica-
do pelo banco que operou o 
Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf) sobre o valor 
a ser pago pelo agricultor do 
financiamento dos produtos 
que constam na lista. Com 
isso, o agricultor tem assegu-
rado, no mínimo, o custo de 
produção.

A lista, com os produtos 
e os estados contemplados, 
tem validade de 10 de feve-
reiro a 9 de março deste ano, 
conforme a Portaria nº 06 da 
Secretaria de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultu-

SÓ NOTÍCIAS

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) divulgou a 
segunda estimativa de safra 
de milho 2019/20 em Mato 
Grosso. O relatório trouxe 
revisões nas expectativas de 
área e produção de milho.

“A demanda aquecida 
pelo cereal, especialmen-
te pela construção de no-
vas usinas de etanol à base 
de milho no Estado, aliada 
a valorização de preços do 
milho, animou alguns pro-
dutores a investir”. 

Na semana passada, em 
Mato Grosso, houve alta de 

ra, Pecuária e Abastecimento.
Os produtos que regis-

traram queda de preço de 
mercado terão descontos no 
momento de amortização ou 
liquidação do crédito. O des-
conto concedido é corres-
pondente a diferença entre 
o preço de mercado e o de 
garantia, que tem como base 
o custo variável de produção.

Os produtos com bônus 
são: banana, castanha de caju, 
cebola, feijão caupi, juta/
malva, laranja, mamona em 
baga, manga, maracujá, mel 
de abelha, pimenta do reino 
e raiz de mandioca.

Para os agricultores 
que têm operações de in-
vestimento sem um produto 
principal, que é a fonte de 
renda para pagamento do 
financiamento, há o bônus 
da cesta de produtos. Nesses 
casos, os descontos são calcu-
lados por meio de uma com-
posição dos bônus do feijão, 
leite, mandioca e milho.

Foto: DivulGação
0,96% ante a semana ante-
rior, fechando com média 
de R$ 37,36/saca.

“Além disso, oportuni-
dades de negócios a preços 
atrativos surgiram para o 
produtor, que aproveitou 
o momento para acelerar a 
comercialização do milho e 
com isso planejou aumentar 
a área cultivada, que deve 
ser de 5,10 milhões de hec-
tare, aumento de 4,98% em 
relação à safra anterior. Já a 
produção ficou estimada em 
32,44 milhões de toneladas, 
0,82 milhão de tonelada a 
mais que na última estima-
tiva”, acrescenta Imea em 
seu boletim semanal.

produtores rurais com per-
fil mais técnico. O objetivo 
é o de formar, de maneira 
continuada, um grupo de 
agentes multiplicadores de 
conhecimento e tecnologia 
sobre os sistemas integrados 
de produção agropecuária.

As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas no 
site da Embrapa Agrossilvi-
pastoril (www.embrapa.br/
agrossilvipastoril). O curso 
tem carga horária de 12 ho-
ras, sendo 8 horas teóricas 
e 4 horas práticas. Haverá 
emissão de certificado aos 
participantes.

A programação teórica 
deste sexto módulo da ca-
pacitação vai abordar a ges-
tão da propriedade rural, 
microclima em integração 
lavoura-pecuária-floresta, 
implantação e manejo de 

pastagens em sistemas inte-
grados, análise microbioló-
gica para qualidade do solo, 
mercado de madeiras em 
Mato Grosso e a experiên-
cia da Fazenda e Haras Terra 
Boa com ILPF utilizando a 
teca.

A capacitação será com-
plementada na sexta com 5º 

rá nos 12 principais estados 
produtores: Mato Grosso, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Mara-
nhão, Piauí e Tocantins.

Além das avaliações 
em campo, a expedição fará 
oito eventos regionais e 30 
cafés com produtores para 
debater as condições da safra 
brasileira. A Equipe 1 percor-
reu o Médio Norte de Mato 
Grosso entre os dias 14 e 17 
de janeiro. De 27 a 31 de ja-
neiro, a Equipe 2 passou pelo 
Sudeste de Mato Grosso, Su-
doeste de Goiás e Norte de 
Mato Grosso do Sul.

Os técnicos da Equipe 
3 visitaram o sul de Mato 
Grosso do Sul, o oeste e nor-
te do Paraná entre os dias 03 
e 07 de fevereiro. A Equipe 5 
estará em campo de 16 a 20 
de fevereiro, chegando em 
Goiânia e seguindo em di-
reção ao Noroeste de Minas 
Gerais. Depois, em 19 de fe-
vereiro, volta ao Sul de Goi-
ás, onde realiza evento técni-
co em Catalão. A etapa acaba 
no Triângulo Mineiro, em 20 
de fevereiro.

A Equipe 6 começa as 
avaliações em São Paulo nos 
dias 1 e 2 de março. Nos dias 
3, 4 e 5 de março os técnicos 
percorrem o Norte, Centro 
e Sudoeste do Paraná. Está 
marcado evento técnico no 
dia 4 de março em Ponta 
Grossa. Depois, a expedição 
segue para Santa Catarina, 

Dia de Campo de Integração 
Lavoura-Pecuária e Agricul-
tura de Baixo Carbono no 
Pantanal Mato-grossense. 
O evento é aberto a todos 
os interessados e nele serão 
reforçados temas abordados 
no dia anterior, com ativida-
de prática e visualização das 
tecnologias.

onde ocorre o fim da equipe.
A Equipe 7 começa em 

Chapecó/SC em 9 de março, 
quando realiza evento técni-
co para produtores e profis-
sionais do setor. Depois, os 
técnicos seguem para o Rio 
Grande do Sul para avaliar as 

lavouras de soja nas regiões 
das Missões, Planalto, Serra 
e Sul.

A Equipe 8 seguirá para 
analisar as lavouras de soja 
no o MAPITO-BA de 22 a 28 
de março. No dia 23, a expe-
dição realiza evento técnico 

em Luís Eduardo Magalhães, 
no Oeste da Bahia.

Nesta edição, outras 
três equipes avaliarão o mi-
lho segunda safra entre os 
dias 18 de maio e 5 de junho 
no Mato Grosso, Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Paraná.



Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência (PcD); 
2-Repositor, com experiência, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibili-
dade no período noturno;
3-Motorista, CNH C, com experiência, 
com disponibilidade para viagem; 
4-Serviços gerais, com experiência;
5-Assistente comercial, com experiência, 
habilidade de escrita e comunicação;
6-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
7-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
8-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
9-Operadora de caixa, com experiência; 
10-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
11-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
12-Vendas interna e externa, CNH AB, 
com experiência, curso de informática;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
15-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, facha-
das ou estruturas metálicas;
16-Vendas, interesse na linha esportiva; 
17-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
18-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
19-Operador (a) de ponte rolante;
20-Escrita fiscal, com experiência;
21-Controlador de pragas, com experi-
ência;
22-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
23-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais.

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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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 

VENDAS

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S A, CNPJ 
94.813.102/0023-85, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Colonizador Enio Pepino, Nº.1293, 
Setor Industrial Sul, Sinop/MT, torna público que requereu 
da Prefeitura Municipal de Sinop a Renovação da Licença 
de Operação para o desenvolvimento de atividades de Co-
mércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertili-
zantes e Corretivos do solo.  Não foi determinado estudos 
de Impacto Ambiental. Sinop-MT, 31/01/2020.

A empresa MADEIREIRA CARAMURU LTDA, CNPJ 
35.695.092/0001-56, torna público que requereu à SEMA 
a Alteração da Razão Social na Licença de Operação nº 
314529/2017, com atividade de Serrarias com desdobra-
mento de madeira no município de Nova Bandeirantes/
MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, fone 66 
3532-3297).

A empresa CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 
28.731.325/0010-54, torna público que requereu à SEMA 
a Alteração da Razão Social na Licença de Operação nº 
314335/2017, com atividade de Serrarias com desdobra-
mento de madeira no município de Nova Bandeirantes/
MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, fone 66 
3532-3297).

TORNEARIA CALDATTO LTDA, CNPJ 10.792.530/0001-
73, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Alteração de razão social, pois anteriormente atuava 
como TORNEARIA RENASCENCA LTDA ME, e Licença de 
Operação para atividade de 25.39-0-01 - Serviços de usi-
nagem, tornearia e solda, 45.20-0-01 - Serviços de manu-
tenção e reparação mecânica de veículos automotores, lo-
calizada na Rua Das Turmalinas, N 312, Industrial I Etapa, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

METAL NOBRE LTDA, CNPJ: 12.365.651/0001-64 locali-
zada Na Av. São Luiz, nº 5555-N, Setor 14, Quadra 07, 
Lote 08A, Distrito Industrial III, município de Lucas do Rio 
Verde/MT torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio 
Verde – SAMA/LRV a renovação da Licença de Operação 
– RLO para a atividade de “Fabricação de estruturas me-
tálicas”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– 65 98402-6157 – eng.nildo@gmail.com

ALEXANDRE SANITA 05228477144 – FÓRMULA CAR 
- MEI, CNPJ 35.845.033/0001-17. Torna-se público que 
requereu junto à SMADS – Secretaria do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop o pedido das 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação, para 
a atividade principal de Serviços de lavagem, lubrificação 
e polimento de veículos automotores, sito a Avenida das 
Itaúbas 680, Quadra 06, Lotes  04 e 05, bairro Jardim Ce-
leste, CEP 78.556-710, município de Sinop/MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9 9612-6569)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA- CNPJ: 
03.512.021/0002-65, localizada na Av. Amazonas, 2915-S, 
Menino Deus, município de Lucas do Rio Verde/MT, tor-
na público que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio 
Verde/MT a Renovação da Licença de Operação - RLO, 
para a atividade de “Serviço de manutenção e reparação 
de veículos/ lavador de veiculos”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

FRANCISCO VICENTE MONTEIRO 68112505268 – MEI, 
CNPJ: 33.351.026/0001-33, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licen-
ça Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO para atividades de  fabricação de artigos 
de serralheria, exceto esquadrias,  serviços especializa-
dos para construção não especificados anteriormente, 
instalação e manutenção elétrica, serviços de usinagem, 
tornearia e solda, fabricação de painéis e letreiros lumino-
sos, serviços de confecção de armações metálicas para a 
construção, localizado na Avenida André Antônio Maggi, nº 
5184, bairro, Jardim Boa Esperança, município de  Sinop/
MT. Não EIA/RIMA.

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

CONCORRÊNCIA N.º 003/2020 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que venderá, pela maior oferta, imóveis localizado nas 
ÁREAS REMANESCENTES DAS CHÁCARAS, PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA E MATADOURO PÚBLICO, do Patrimônio Público Municipal, 
relacionados e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 003/2020. O Edital 
da Concorrência n.º 003/2020, do qual é parte integrante o presente Aviso de Licitação, 
estará à disposição dos interessados, a partir do dia 13/02/2020, das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E 
LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-
MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Estando a sessão pública para abertura de propostas 
designada para o dia 16/03/2020, às 08:00 horas (Horário Local).  Maiores informações 
sobre os imóveis colocados à venda poderão ser obtidas no DEPARTAMENTO DE 
CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município 
de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo - Juína-MT 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

ABERTURA: 28 de fevereiro de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 28 de fevereiro de 2020, às 08h15min. 
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
tubos de concreto (manilhas) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
Sala de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, 
ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra 
poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 10 de fevereiro de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

Pregoeiro 
Sérgio Vítor Alves Rodrigues 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Nova Mutum – MT, 10 de fevereiro de 2020.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 4 de Fevereiro 2020, com início às 
09:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de kits de livros, kits de robótica e instrumentos musicais para 
atender a demanda dos programas sociais e as necessidades das 
Secretarias Municipais, da qual foram vencedoras as empresas: Itens 
173545, 225695, 820781, 820800, 822444, 822445, 824422, 824598, 
828294, 829125, 829757, 832159, 832161, 832162, 832174, 834708, 
834710, 834711, 834717, 834720, 834722, ASSIS VAZ E 
INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 01.721.415/0001-17 no valor de R$ 38.540,55; Itens 822425, 
824474, 824481, 824484, 824509, 824543, 828484, 829195, 829196, 
829766, 829767, 832032, 832156, 832157, 832163, 832164, 832172, 
832173, 832176, 832177, 832249, 834096, 834703, 834705, 834706, 
834707, 834709, 834713, 834716, 834718, 834721, 834723, 834724, 
834726, 834729, SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 04.578.067/0001-69 no valor de R$ 13.697,30; Itens 
834766, 834767, 834768, TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 09.663.426/0001-08 no 
valor de R$ 76.200,00; Itens 214051, 820748, 824418, 824483, 826160, 
829804, 832158, 832175, 832189, 834702, 834704, 834714, 834715, 
834725, 834727, 834728, 834748, R. R. LOPES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 22.548.304/0001-20 no valor de R$ 30.094,00. Foram 
fracassados os itens: 194549, 834719, 834750, 834762, 834763, 
834764, 834765. Nova Mutum - MT, 10 de Fevereiro de 2020.

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis 
planejados para a escola nova, para o CMEBI Cora Coralina, CMEBI 
Cecília Meireles e para o CMEBI Carlos Drummond de Andrade. Tipo: 
menor preço por lote - Data de abertura: 21 de fevereiro de 2020. Horário: 
08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum 
–  M T.  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 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

O Município de Nova Murtum – Estado de Matro Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 31 
de Janeiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto “registro de 
preços para futura e eventual aquisição de porta pallets e módulos 
metálicos, para atender as necessidades das secretarias municipais.” da 
qual foi vencedora a empresa: Itens 822315, 827930, GUAPUI 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
24.321.932/0001-02 no valor de R$ 223.990,00.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL.FINALIDADE: O processo refere-se à 

LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA PARA FUNCIONAMENTO 

DA ESCOLA ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR TIRADENTES CABO 

ANTONIO DILCEU DA SILVA AMARAL NO MUNICÍPIO DE SORRISO-

MT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.955/2019. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CONTRATADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

CNPJ Nº: 38.733.648/0001-40. VALOR GLOBAL: R$ 81.966,30 (Oitenta 

e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos). 

VIGÊNCIA: 10 meses.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2020

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
CENTRO DE HEMODIÁLISE NO BAIRRO VILA ROMANA, MUNICÍPIO 
DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H00M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, na 
sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, 
Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE JOYSTICK PARA CONTROLE DE CESTO 
AÉREO COM 4 ALAVANCAS, PARA CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA 
QBZ-6202, COM CESTO AÉREO DA FABRICANTE IMAP. FINALIDADE: 
O processo refere-se à contratação de empresa especializada e 
detentora de exclusividade no fornecimento de equipamento de 
reposição para Cesto Aéreo da fabricante IMPA instalado no caminhão 
Ford Cargo, placa QBZ6202. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I 
da Lei Federal nº. 8.666/93.  CONTRATADO: ECOSOL SOLUÇÕES 
ECOLÓGICAS LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 14.864,72 (quatorze mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

R. L. ROLDO EIRELI - ME, CNPJ: : 16.793.356/0001-60, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Muni-
cípio de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Ins-
talação – LI e Licença de Operação – LO para Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos auto-
motores e  Comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para veículos automotores, localizado na Rua Dirson José 
Martini, número 1540, bairro Setor Industrial, município de  
Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

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 
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Seleção tem base forte, mas precisa
achar soluções em posições-chave
DA REPORTAGEM

A seleção sub-23 não é 
tão boa quanto a vitória por 
3 a 0 sobre a Argentina fez 
parecer, no último domingo, 
nem tão problemática quan-
to os dois empates com Co-
lômbia e Uruguai sugeriam. 
Repleto de bons talentos, 
mas com carências, o Brasil 
terminou o Pré-Olímpico 
sem o título, mas com 100% 
de aproveitamento e o mais 
importante: a vaga em Tó-
quio. Última campeã olímpi-
ca, a seleção comandada por 
André Jardine chegará ao Ja-
pão como uma das favoritas, 
mas precisará achar soluções 
em posições-chave para con-
quistar o ouro novamente.

A campanha no Pré-
-Olímpico deixou claro que 
o maior problema brasilei-
ro está na defesa. É verdade 
que Jardine não pôde contar 
com três dos seus zagueiros 
prediletos (Lyanco, Ibañez e 
Gabriel) e ainda perdeu Wal-
ce, cortado por lesão. Mas, 
mesmo que consiga ter todos 
à disposição em Tóquio, o 
Brasil deve priorizar o setor 
na convocação de atletas com 
mais de 23 anos – cada sele-
ção tem direito a três jogado-
res acima do limite.

Os laterais também não 
se mostraram totalmente 
confiáveis, bem como o go-
leiro, que teve dificuldades 
para jogar com os pés, como 
Jardine exige. Há, porém, 
uma espinha dorsal fortíssi-
ma, a começar pela dupla de 

OLIMPÍADAS | Brasil oscila durante Pré-Olímpico, mas encontra alternativas em decisão contra a Argentina
Foto: ErnEsto Guzmán Jr.

ESTADUAL 2020

Luverdense é atropelado pelo
Poconé e segue sem vencer

CORINTHIANS

Tiago Nunes pede melhoria
nas tomadas de decisões

Foto: FmFmt

Verdão do Norte acumula 3 derrotas no Estadual 

Foto: DaniEl auGusto Jr.

Foi a quarta derrota de Tiago Nunes em oito jogos pelo 
Corinthians 

DA REPORTAGEM

O Poconé conseguiu a sua 
segunda vitória consecutiva 
e deixou para trás um con-
corrente direto pela parte 
debaixo da tabela do Campe-
onato Mato-grossense 2020. 
O Cavalo Pantaneiro, que 
estava em 8º lugar, venceu o 
Luverdense por 4 a 1 no Está-
dio Neco Falcão e pulou para 
7º, com seis pontos, ultrapas-
sando o Mixto, que tem qua-
tro. Já o time de Lucas do Rio 
Verde permanece com um 
ponto, na zona do rebaixa-
mento, acumulando também 
3 derrotas na competição. O 
zagueiro Jean abriu o placar 
para o Poconé aos 37 do pri-
meiro tempo. Logo no início 
do segundo tempo, Wagner 
ampliou. Pouco depois, o 
Luverdense diminuiu, com 

DA REPORTAGEM

Na tarde do último do-
mingo, o Corinthians co-
nheceu sua segunda derrota 
no Campeonato Paulista e 
a quarta sob o comando de 
Tiago Nunes. Quando per-
guntado sobre o que faltou 
no revés para Inter de Limei-
ra, o treinador minimizou a 
falta de concentração e frisou 
na melhoria das tomadas de 
decisões dos atletas. “Se levar 
em consideração os erros, é 
mais determinante a tomada 
de decisão. Não é concentra-
ção, estava todo mundo foca-
do e querendo vencer, lutan-
do”, comentou.

Por conta da decisão na 
Libertadores, na próxima 
quarta-feira, diante do Gua-
raní, do Paraguai, em Itaque-
ra, Tiago mandou a campo 
um time “alternativo”, sem 
sete titulares. Para ele, o iní-
cio de temporada e um time 
que não está em ritmo de 
jogo foram determinantes 
para a derrota de 1 a 0. “Em 
um time que está se forman-
do, e hoje não era a equipe 

o estreante Isaac. Não de-
morou muito para o Poconé 
definir a partida. Aos 11 e 12 
minutos, o time comandado 

FLAMENGO

Juntos e goleadores, 
Gabigol e Pedro 
ditam os rumos
DA REPORTAGEM

Diz a definição ao pé da 
letra que sombra é um “es-
paço menos iluminado, so-
bre o qual não incide luz di-
reta”. Mas vai dizer isso para 
os torcedores do Flamengo... 
Em vermelho e preto, a som-
bra brilha com intensidade. 
E Gabriel e Pedro têm dado 
motivos de sobra para que 
acreditem nisso no início de 
2020.

Em dois jogos com o 
time principal, são dois gols 
de cada um dos centroavan-
tes de Jorge Jesus. Mais do 
que isso: jogando juntos. Para 
Pedro brilhar não é preciso 
um apagão de Gabigol, e nem 
vice-versa. Resende e Madu-
reira já foram vítimas dessa 
sintonia. Agora, um rival em-
blemático pela frente: o Flu-
minense, ex-clube de Pedro, 
quarta-feira, na semifinal da 
Taça Guanabara.

Com a chegada do tão 
esperado atacante que fica 
mais na área, Jorge Jesus não 

meio-campistas. Bruno Gui-
marães e Matheus Henrique 
participaram tanto da cons-
trução ofensiva do Brasil que 
soa até estranho chamá-los 
de volantes. Foram eles, esco-
lhidos para usarem a braça-
deira de capitão, que ditaram 
o ritmo canarinho durante 
todo o torneio na Colômbia, 
com passes e lançamentos.

Paradoxalmente, o su-
cesso de Bruno e Matheus 
pode jogar contra a seleção 
sub-23, que corre o risco de 
perdê-los para Tite na equipe 
principal. Vale lembrar que a 
Copa América acaba menos 
de duas semanas antes do iní-
cio da Olimpíada.

Do meio para frente, 
sobram jogadores de quali-
dade. Isso sem contar aqueles 
que têm idade olímpica, mas 
já estão na seleção principal 
ou não conseguem a libera-
ção de seus clubes, como Ro-
drygo, Vinícius Júnior, David 
Neres, Richarlison, Gabriel 
Jesus... O Brasil termina o 
Pré-Olímpico com o me-
lhor ataque (16) e média de 
mais de dois gols por partida, 
mas precisou reinventar-se 
para conseguir a classifica-
ção. Após uma primeira fase 
excelente, a seleção sub-23 
ficou previsível no quadran-
gular final. Jardine percebeu 
a tempo e fez mudanças para 
enfrentar a Argentina. Pauli-
nho deixou a ponta esquerda 
e passou a jogar mais perto 
de Matheus Cunha. Reinier 
entrou na vaga de Antony e, 
assim como Pedrinho, teve Matheus Cunha no lance do segundo gol contra a Argentina 

que vinha jogando, às vezes 
causa erros de interpretação 
que acabaram ocorrendo de 
maneira maior hoje”, finali-
zou.

Depois de pegar os para-

estipulou uma disputa entre 
um ou outro. Não subtraiu. 
Ele somou uma opção ofensi-
va que tem sido determinan-
te para o Flamengo encarar 
rivais que se fecham diante 
do poderio rubro-negro.

Como se sabe, Pedro 
domina mais a grande área. 
E assim foi quando esteve em 
campo. Bruno Henrique e 
Michael abriram pelos lados 
tendo a referência no ataque, 
enquanto Gabigol abusava da 
mobilidade que lhe é caracte-
rística. Deu certo.

“O Pedro é um jogador 
que completa quando imagi-
namos que precisamos mu-
dar os pontas de lança. Em 
um momento de jogo, coloco 
ele e o Michael. Temos traba-
lhado em cima disso e a res-
posta é muito boa nesses dois 
jogos. É importante a equipe 
sentir quando há mudança 
não só no ritmo como opor-
tunidades de gol. O Pedro 
estava no lugar certo e fez o 
gol”, definiu Jorge Jesus.

guaios, o Corinthians voltará 
as atenções ao Paulistão com 
o clássico diante do São Pau-
lo, no próximo sábado, no 
Morumbi, válido pela sexta 
rodada. 

pelo técnico Hugo Alcântara 
fez mais dois, com Maicon 
e Erickson. Na próxima ro-
dada, o Luverdense recebe o 

União Rondonópolis no Está-
dio Passo das Emas, e o Poco-
né visita o Nova Mutum, no 
Estádio Valdir Doilho Wons.

liberdade para sair da ponta 
para o meio. Com a bola, o 
Brasil ficava quase num 4-2-
4. Sem ela, se fechava no 4-4-
2. Com o quarteto ofensivo 
mais próximo, tabelando, e 
explorando os corredores 
oferecidos pelos argentinos, 
a criação ofensiva voltou a 
fluir e os gols saíram.

Na vitória do último do-
mingo, além de ter feito três 
gols e desperdiçado opor-
tunidades até de golear, o 
Brasil teve a sua melhor atu-
ação defensiva. Porém, mui-
to disso foi graças à pouca 
competitividade dos nossos 
rivais, que estavam desfalca-
dos de três titulares e, com a 
classificação e o título do tor-
neio assegurados, atuaram 
em ritmo abaixo do que nas 
outras partidas. O artilheiro 
Matheus Cunha e o decisivo 
Paulinho (único a participar 
de todo o ciclo olímpico) não 
tinham nada a ver com a res-
saca argentina e trataram de 
acabar com o sufoco brasi-
leiro e carimbar o passapor-
te a Tóquio. Para ter chances 
de levar o ouro novamente, 
a seleção precisa vencer um 
outro jogo, que começa a ser 
disputado desde agora: o da 
liberação dos atletas. Como 
Brasileirão, Copa do Brasil e 
Libertadores não param du-
rante a Olimpíada, é possível 
que até clubes brasileiros en-
dureçam para ceder os seus 
jogadores. A seleção sub-23 
construiu uma base forte, 
resta saber se poderá contar 
com ela.

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

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

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

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

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

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

Enquanto o mundo – e 
muitos brasileiros... – se pre-
ocupam apenas com a pro-
pagação do coronavírus, al-
gumas outras enfermidades 
seguem “em alta” no Brasil, 
entre elas dengue, zika vírus 
e chikungunya.

Enquanto isso, a Secre-
taria de Estado de Saúde 
alerta a população para a 
importância da vacina con-
tra o sarampo – conhecida 
também como tríplice viral, 
que ainda inclui imunização 
à caxumba e rubéola –, vis-
to que a primeira etapa da 
Campanha Nacional iniciou 
nesta segunda-feira (10) para 
terminar no dia 13 de março.

A fase inicial da ação de 
imunização tem como públi-
co-alvo a faixa etária de cin-
co a 19 anos de idade. O Dia 
D de mobilização nacional 
será no dia 15 de fevereiro 
(sábado) em todos os muni-
cípios.

A coordenadoria de Vi-
gilância Epidemiológica da 
SES-MT orienta a popula-
ção que integra a faixa etária 
especificada a procurar uma 
unidade de saúde do próprio 
município para receber a va-
cina, levando a caderneta ou 
o cartão vacinal.

De acordo com dados 

da SES-MT, estima-se que 
29.540 pessoas não foram 
vacinadas na faixa etária de 
cinco a dezenove anos de 
idade em Mato Grosso. No 
Estado, o estoque de vacina 
contra o sarampo é de 18.535 
doses até janeiro; deverão 
chegar mais 62 mil doses 
para a campanha.

De acordo com dados da 
Vigilância, na faixa etária de 
cinco a nove anos, existem 
7.849 pessoas que não toma-
ram a vacina; na faixa etá-
ria de 10 a 14 anos, existem 
17.241 pessoas não vacinadas 
e, na faixa etária de 15 a 19 
anos, 4.450 pessoas que ain-
da não se imunizaram contra 
o sarampo.

SEGUNDA
ETAPA
A segunda etapa da cam-

panha de vacinação será 
realizada no período de 3 
a 31 de agosto e terá como 
público-alvo pessoas da fai-
xa etária entre 30 a 59 anos 
de idade, sendo que o Dia D 
de mobilização nacional será 
em 22 de agosto (sábado). O 
Ministério da Saúde estima 
que três milhões de pesso-
as em todo o país ainda não 
tomaram a vacina contra o 
sarampo, sendo que a meta 
é vacinar 2,9 milhões de ci-
dadãos.

Foto: Divulgação

SINOP

Prefeitura se compromete em
manter o selo UNICEF em 2020

ROSÁRIO OESTE

Polícia investiga morte de modelo
fisiculturista que foi assassinado

RONDONÓPOLIS

Enteada morre em 
hospital após ser
esfaqueada pelo 
padrasto

Secretaria iniciou grande ação de cidadania para adolescentes 

Foto: Facebook/RepRoDução

Foto: Facebook
Michelle Mello foi esfaqueada pelo companheiro da mãe, 

que acabou preso 

Marcos era modelo, atleta e participava de campeonatos 
de fisioculturismo 

DA REPORTAGEM

As secretarias de Assis-
tência Social, de Saúde e de 
Educação, se compromete-
ram com o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(UNICEF), em continuar 
neste ano, os trabalhos que 
incentivam a realização e ga-
rantia dos direitos de crian-
ças e adolescentes no muni-
cípio. Sinop está inscrita no 
Selo UNICEF desde 2013 e, 
desde então, já gerou resulta-
dos importantes em diversas 
áreas de políticas públicas, 
incluindo educação, saúde e 
assistência social. Segundo 
o secretário da Assistência 
Social, Ademir Bortoli, em 
janeiro a pasta já iniciou um 
trabalho junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral para in-
formar e confeccionar títu-
los de eleitores para todos os 
alunos da rede estadual de 
ensino, com mais de 16 anos 
(limite de 18 anos), que ainda 
não possuam o documento e 
queiram recebê-lo. “Estamos 
indo até as escolas informar 
esses jovens sobre a impor-
tância do exercício da cida-
dania e, com um transpor-
te nosso, estamos levando 
eles até o Tribunal Eleitoral 

DA REPORTAGEM

A morte do modelo 
fisiculturista, assassinado 
em um bar na madrugada 
de domingo (9) no centro 
de Rosário Oeste, começa a 
ser investigada pela Polícia 
Civil de Mato Grosso. Mar-
cos Vinícius Pereira Pires de 
Camargo, 22 anos, foi balea-
do pelas costas e morreu no 
local.

Uma pessoa não iden-
tificada estava armada e dis-
parou, ao menos, sete vezes 
contra Marcos. Ninguém foi 
preso ou identificado até o 
fechamento desta edição. 
Ainda não há informações 
sobre a motivação do crime.

Inicialmente o caso é 
tratado como homicídio. A 
Polícia Civil deve começar 
a ouvir testemunhas e tenta 
localizar imagens de câme-
ras de segurança que pos-

DA REPORTAGEM

Uma jovem morreu no 
sábado (8) depois de ser es-
faqueada pelo padrasto dela 
em Rondonópolis. Michelle 
Quintana de Mello, 27 anos, 
e a mãe dela, Marilene Gon-
çalves Quintana, 50, foram 
esfaqueadas pelo compa-
nheiro de Marilene, que aca-
bou preso.

O suspeito, de 38 anos, 
foi preso em flagrante com 
uma faca que teria sido usa-
da no crime. Policiais mili-
tares prenderam o suspeito 
por tentativa de homicídio 

no bairro Vila Boa Espe-
rança. Quando chegaram 
na residência, encontraram 
duas mulheres com perfura-
ções pelo corpo. Em buscas 
militares o encontraram e 
o prenderam. As duas mu-
lheres foram encaminhadas 
ao Hospital Regional com 
facadas na mão e na região 
do abdômen. Michelle não 
resistiu e morreu no hospi-
tal. A Secretaria de Saúde do 
Estado (SES) não informou 
o estado de saúde da mãe. 
O suspeito continua preso e 
o caso deve ser investigado 
pela Polícia Civil.

Foto: Divulgação

Campanha contra o sarampo vai até o dia 13 de março

Começa a 1ª etapa da campanha
de vacinação contra o sarampo
IMUNIZAÇÃO | Fase inicial da ação tem como público alvo a faixa-etária de cinco a 19 anos de idade

mais próximo para que eles 
tenham o documento. Já so-
mam 220 alunos contempla-
dos com essa ação. E essa é só 

mais uma entre os diversos 
trabalhos que já realizamos 
anteriormente e os que es-
taremos colocando em prá-

tica nos próximos dias para 
reduzir a desigualdade e ga-
rantir os direitos dos nossos 
jovens”, relata o gestor.

sam ter registrado a ação do 
autor do crime. 

Testemunhas conta-
ram à polícia que ouviram 
entre quatro a cinco dispa-
ros e logo em seguida um 
tumulto dos clientes.

Marcos foi baleado pe-
las costas e morreu antes de 
ser socorrido. Uma segunda 
vítima, identificada como 
Isabelly Neves, 17 anos, foi 
atingida no ombro e socor-
rida ao hospital de Rosário 
Oeste. A princípio ela foi ví-
tima de bala perdida e não 
teria relação com o primei-
ro crime.

Marcos era bodybuil-
der, modelo, atleta e parti-
cipava de campeonatos de 
fisioculturismo. Ele morava 
em Nobres, cidade vizinha 
a Rosário Oeste. O rapaz foi 
vencedor do campeonato 
estadual de bodybuilder jú-
nior em 2018.
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‘Parasita’ é o grande vencedor do Oscar
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

“Parasita” foi o grande ven-
cedor do Oscar no domingo 
(9). A cerimônia dos melho-
res do cinema aconteceu em 
Los Angeles. A dramédia sul-
-coreana sobre diferença de 
classes recebeu quatro esta-
tuetas e se tornou o primeiro 
não falado em língua inglesa 
a vencer como Melhor Fil-
me.

Além do principal prêmio, 
o cineasta Bong Joon Ho 
também ganhou como ro-
teiro original, diretor e filme 
internacional; “1917”, drama 
de guerra dirigido por Sam 
Mendes, ficou com três es-
tatuetas; “Coringa”, “Ford vs 
Ferrari” e “Era uma vez em 
Hollywood” ganharam duas 
cada; “O Irlandês” não ga-
nhou nenhuma de suas dez 
indicações.

Nas categorias de atua-
ção, Joaquin Phoenix, Renée 
Zellweger, Brad Pitt e Laura 
Dern foram premiados. “Se 
a Academia deixasse, eu gos-
taria de pegar uma serra-elé-
trica e quebrar minha esta-
tueta em cinco pedaços com 
todos vocês”, disse Joon-ho, 
ao vencer como Melhor Di-
retor. Ele disse que estudou 
Scorsese e que Tarantino foi 
um dos primeiros a elogiá-
-lo.

“Não quando nos cancela-
mos pelos erros do passado, 
mas quando nos guiamos 
para crescer, por redenção, 
esse é o melhor da humani-
dade”, disse Phoenix, ao ga-
nhar seu primeiro Oscar.

Além das cinco músicas 
indicadas Melhor Canção 
Original, a cerimônia tam-
bém teve performances de 
Eminem e Billie Eilish. O ra-
pper cantou “Lose Yourself”, 
música que ganhadora do 
Oscar em 2003, quando ele 
não foi à premiação receber 

QUATRO PRÊMIOS | Produção sul-coreana se tornou a 1ª não falada em língua inglesa a vencer como Melhor Filme
Foto: Mario anzuoni

Elenco e equipe de ‘Parasita’ no palco para receber estatueta de melhor filme 

a estatueta.
A cantora americana de 18 

anos se apresentou com seu 
irmão e produtor Finneas. O 
show foi no tributo aos pro-
fissionais da indústria do ci-
nema que morreram recen-
temente, com uma versão de 
“Yesterday”, dos Beatles. 

Outro momento musical 
de destaque foi quando um 
trio conhecido por interpre-
tar heroínas (Gal Gadot, Si-
gourney Weaver e Brie Lar-
son) apresentou a maestrina 
Eímear Noone.

Pela primeira vez em 92 
anos, uma mulher conduziu 
a orquestra da premiação, 
tocando todas as trilhas so-
noras indicadas. Deu o ób-
vio, com “Coringa” e a islan-
desa Hildur Guðnadóttir.

MELHOR
DOCUMENTÁRIO
“Indústria Americana” ga-

nhou o Oscar de Melhor 
Documentário. “Democra-
cia em vertigem”, da direto-
ra brasileira Petra Costa, era 
um dos indicados na cate-
goria. Produzido pelo casal 
Obama, o documentário 
vencedor mostra os contras-
tes entre a cultura americana 
e chinesa durante a abertura 
de uma fábrica em Ohio, nos 
Estados Unidos.

COADJUVANTES
Brad Pitt ganhou o Oscar 

de Melhor Ator Coadjuvan-
te por seu papel como um 
dublê veterano em “Era uma 
vez... Hollywood”, dirigido 
por Quentin Tarantino. 

“Eu tenho 45 segundos, é 
mais do que o senado deu ao 
John Bolton nesta semana”, 
disse Pitt, citando o ex-con-
sultor de segurança nacional 
da Casa Branca e a participa-
ção dele como testemunha 
no processo de impeach-
ment do presidente ameri-
cano Donald Trump.

Foi a primeira estatueta de 
Brad Pitt em uma categoria 
de atuação. Ele já havia ven-
cido como produtor por “12 
anos de escravidão”. 

Em sua terceira indicação, 
Laura Dern levou como co-
adjuvante por “História de 
um casamento”. Em seu dis-
curso, citou o pai dela, Bruce 
Dern.

Confira a lista comple-
ta dos premiados do Oscar 
2020:

FILME: “Parasita”
ATOR: Joaquim Phoenix - “Corin-
ga”
ATRIZ: Renée Zellweger - “Judy: 
Muito Além do Arco-Íris” 
DIRETOR: Bong Joon Ho - “Para-
sita”
ATRIZ COADJUVANTE: Laura 
Dern - “História de um casamen-
to” 
ATOR COADJUVANTE: Brad Pitt 
- “Era uma vez em... Hollywood”
ROTEIRO ADAPTADO: “Jojo Rab-
bit” - Taika Waititi
ROTEIRO ORIGINAL: “Parasita” - 
Bong jooh Ho e Han Jin Won
DOCUMENTÁRIO: “Indústria 
americana”
EDIÇÃO: “Ford vs Ferrari”
FOTOGRAFIA: “1917”
MAQUIAGEM E CABELO: “O es-
cândalo”
MIXAGEM DE SOM: “1917”
EDIÇÃO DE SOM: “Ford vs ferrari”
CURTA-METRAGEM: “The neigh-
bors’ window”
FIGURINO: “Adoráveis Mulheres”
CANÇÃO ORIGINAL: “(I’m gonna) 
love me again” - “Rocketman” - El-
ton John e Bernie Taupin
TRILHA ORIGINAL: “Coringa” - 
Hildur Guadnotóttir
ANIMAÇÃO: “Toy story 4”
CURTA DE ANIMAÇÃO: “Hair 
love”
CURTA DOCUMENTÁRIO: “Lear-
ning to skateboard in a warzone”
DESIGN DE PRODUÇÃO: “Era 
uma vez... em Hollywood”
EFEITOS VISUAIS: “1917”


