
DIA MUNDIAL 
DO RÁDIO

Recorde
histórico:
251 milhões
de toneladas

Fôlego
diante
das novas
tecnologias

A produção de grãos no Brasil 
novamente supera as previsões de 
boa safra, como mostram os resul-
tados do quinto levantamento rea-
lizado pela Conab. As lavouras de 
soja e milho, principalmente, im-
pulsionam o volume total de grãos 
para mais um recorde histórico, 
com estimativa de 251,1 milhões de 
toneladas.                   Página  - 4

Embora alguns profissionais 
de comunicação e escrito-
res já tenham decretado a 
morte do meio radiofônico 
diante da rede mundial de 
computadores, a prática 
demonstrou que o rádio ga-
nhou novo fôlego com o uso 
das novas tecnologias ala-
vancando novos negócios.
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Divulgação

Divulgação

SANTOS

NOVA NORMA

Bastidores
da “vitória”
por Soteldo

Construtoras:
economia de
470 milhões
por ano

E Soteldo ficou no Santos. 
Alheio à pressão do Atlético-
-MG e do Huachipato, do Chile, 
o Santos viu sua estratégia 
dar certo e renovou o contrato 
de Soteldo até dezembro de 
2023 – um ano além do vínculo 
anterior. Não foi simples.
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A simplificação das 
normas de saúde e segurança 
do trabalho na construção civil 
resultará em economia de R$ 
470 milhões por ano para as 
empresas do setor, informou a 
Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Economia. 
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assessoria
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MauriCio BarBaNT / alMT

A Assembleia Legislativa vai intermediar o diálogo com o governo e setor do comér-
cio para ajustes na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que sofreu alterações neste ano. A garantia foi dada pelo presidente da ALMT, 
deputado Eduardo Botelho (DEM), durante reunião do Colégio de Líderes.         Página 3

COBRANÇA DO ICMS

Setor do comércio pede 
intermediação da ALMT
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Fiscalização é a saída. Quando há investi-
mentos em estrutura e efetivo para fisca-
lizar, o combate torna-se eficaz e a apre-
ensão e responsabilização dos infratores 
torna-se uma realidade

A falta de vontade dos governantes 
e a corrupção que assola nosso país em 
todos os poderes, traz prejuízos enormes 
à prática da pesca, seja ela de subsistên-
cia ou esportiva, afetando também o tu-
rismo e lazer e diversas áreas do comér-
cio das cidades que margeiam nossos 
rios.

A principal questão não é quanto 
tempo necessita-se proibir a pesca e 
em quais rios essa determinação será 
aplicada. A preservação das espécies 
aquáticas de nossa fauna não é compro-
metida pelos pescadores de finais de se-
mana, amadores, esportivos ou turistas.

Já observaram quantos vídeos, maté-
rias e reportagens tem sido veiculadas 
com flagrantes ou prisões e apreensões 
de pescadores utilizando redes e tarra-
fas, cometendo o crime ambiental da 
pesca predatória? Notaram que até mes-
mo no período do Defeso da Piracema 
esses infratores passam redes, pescam 
com tarrafas, anzol de galho e espinhel? 
Imaginem quando não estamos no perí-
odo proibitivo, que praticamente não há 
fiscalização!

Fiscalização é a saída. Quando há in-
vestimentos em estrutura e efetivo para 
fiscalizar, o combate torna-se eficaz e a 
apreensão e responsabilização dos in-
fratores torna-se uma realidade. Impor-
tante mensurar o desequilíbrio ambien-
tal que a pesca predatória ocasiona aos 
rios, uma vez que algumas determina-
das espécies de pescado são mais apre-
ciadas que outras para comercialização 

e consumo. Soma-se a tal desastre 
a quantidade de peixes de outras 
bacias que são despejadas ano após 
ano nos rios, advindos de represas 
e criadouros que não suportam a 

força das chuvas ou, simplesmente, por 
mera falta e estrutura em sua construção.

Imaginem um cenário onde a fiscali-
zação que ocorre durante o período proi-
bitivo, a piracema, passa a ocorrer duran-
te todo o ano. Continuando nisto, que aos 
olhos do poder executivo possa parecer 
um exagero mas que pode ser a solução 
definitiva, um governo que dobre o valor 
destinado a esse trabalho, recurso este a 
ser aplicado em efetivo, embarcações, ve-
ículos e equipamentos de última geração 
como câmeras instaladas em pontos es-
tratégicos dos rios, drones e outros.

Acrescente, agora, a conscientização 
das comunidades através de palestras, 
cursos e outras formas de preparo, estra-
tégia e formação de técnicos das próprias 
comunidades, ribeirinhos ou não, para 
colaborar com essa fiscalização, sendo 
remunerados para isso. 

É necessária a elaboração de projetos 
coerentes em conjunto com órgãos de 
proteção ao meio ambiente, universida-
des e pesquisadores que certamente, já 
possuem dados seguros para apresenta-
ção, análise e implementação de ações 
que alcançariam, com mais rapidez e 
eficácia, o resultado esperado. Basta von-
tade de quem pode e manda! Não à cota 
zero!

LEONARDO LIMA É MICROEMPRE-
SÁRIO, MORADOR DE CUIABÁ, PESCA-
DOR AMADOR E AMANTE DA PESCA

Cota zero

LEONARDO LIMA

Um evento de apoio de artistas sertanejos ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, no Planalto, descambou para um 
lobby desastrado —embora não de todo desprovido de 
razão— contra a meia-entrada em espetáculos culturais 
e esportivos.

De início, o plano parecia funcionar. Os músicos 
manifestaram endosso ao governo; um representante 
dos produtores culturais chamou a meia-entrada de “in-
justiça histórica”; o presidente se disse apaixonado pelo 
gênero sertanejo e prometeu ajudar no que pudesse.

Faltou combinar com uma parcela ruidosa da pla-
teia, que, com medo de perder o benefício, usou as redes 
sociais para pressionar seus ídolos. Na sequência, boa 
parte dos artistas tratou de se afastar publicamente da 
causa espinhosa. O setor de diversões tem de fato mo-
tivos para reclamar da meia-entrada, embora seja falsa 
a alegação de que os produtores arquem com os custos 
do subsídio.

No Brasil, os preços são livres. Os empresários que 
cobram pelos ingressos levam em conta, obviamente, o 
fato de que muitos espectadores pagarão 50% do valor 
fixado. Na prática, quem de fato paga pela benesse é o 
público que não tem acesso a ela —ou seja, adultos não 
estudantes nem idosos.  Para os produtores, o transtorno 
consiste na dificuldade adicional para o cálculo dos pre-
ços, além do risco de afastar consumidores em potencial 
com valores exagerados. A situação já foi pior, contudo.

A sistemática melhorou com a lei 12.933, de 2013, 
que limitou em 40% do total de ingressos a destinação 
obrigatória a meias-entradas. Em tese, os empresários 
do setor poderiam resolver o problema sozinhos, sem 
necessidade de ajuda do governo, simplesmente conce-
dendo a vantagem a todos os clientes, o que não é proi-
bido por lei.

Nessa manobra ilusionista, todos pagariam o mes-
mo: na prática, o necessário para custear o espetáculo, 
mais o lucro esperado. Nenhum grupo seria sobretaxado 
—e, quem sabe, haveria quem acreditasse estar pagando 
a metade.

Mais honesto, é evidente, seria extinguir a meia-
-entrada, ao menos nos moldes mal focalizados de hoje. 
Se governantes e legisladores entenderem que se deve 
conceder algum tipo de subsídio para o acesso à cultura, 
melhor destiná-lo ao público que realmente não dispõe 
dos meios materiais suficientes.

Benefícios, afinal, não brotam do nada. A medida 
de seu papel social depende de identificar quem os rece-
be e quem arca com os custos.

Editorial

A conta da meia-entrada

Ranking dos Políticos - Facebook

R$ 75 MIL
A Prefeitura de Campo Novo do Parecis 

cancelou a realização do Giro Cultural Aviva 
Campo Novo, que tinha como atração a apre-
sentação da cantora gospel Gabriela Rocha. 
O cancelamento ocorreu depois que mora-
dores protocolaram representações contra o 
evento no Ministério Público Estadual. Em 
nota, a Prefeitura informa que o evento será 
realizado em nova data, após as eleições 
municipais. Seriam gastos R$ 75 mil com a 
empresa Zeroum Comunicações e Viagens 
Ltda, para contratação do show gospel.

DEU NO
ANTAGONISTA
A senadora cassada Selma Arruda afir-

mou, ao site O Antagonista, que não sairá 
pela porta dos fundos do Senado. Ela disse 
estar convicta de que é alvo de uma “armadi-
lha política”, mas que não é apegada ao cargo. 
“Eu já não tenho mais sentimento pessoal so-
bre isso. O sentimento de decepção já passou, 
porque nunca tive apego”, afirmou. “São pes-
soas que acompanharam o processo de perto 
e sabem o que, de fato, aconteceu. Não acho 
que eu esteja saindo pela porta dos fundos. 
Se eu tivesse recebido elogios de gente como 
Renan Calheiros, aí, sim, eu estaria bem de-
primida”, acrescentou.

CORTE DE VERBAS
O presidente da Assembleia, deputado 

Eduardo Botelho, adiou em uma semana a 
sessão que fará um mutirão para votar 35 ve-
tos do Executivo em projetos analisados pe-
los parlamentares. Isso porque, segundo ele, 
a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
não teve tempo para dar o parecer em todos 
os vetos do governador Mauro Mendes. Bote-
lho aproveitou o aviso, feito na sessão notur-
na de terça (11), e disse aos presentes que os 
faltosos da sessão especial terão suas verbas 
indenizatórias cortadas.
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IMAGEM DO DIA

“Nessa manobra ilusionista, todos paga-
riam o mesmo: na prática, o necessário 
para custear o espetáculo, mais o lucro 
esperado

“
Um bebê de 2 meses foi encontrado morto na casa da família em Colíder, 

na terça (11). A mãe da vítima, que é menor de idade, chamou o Corpo de Bom-
beiros para socorrer a criança, que teria se engasgado com leite materno, mas 
quando os militares chegaram no local o bebê já estava morto. O corpo da víti-
ma foi encaminhado ao IML para exames. Conforme laudo médico, a morte do 
bebê foi por sufocamento. Os pais da vítima foram encaminhados à delegacia 
para prestar esclarecimentos. Eles foram ouvidos e liberados, em seguida.

Melhor não pesquisar
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conferência.
Se isso não fosse suficiente, uma in-

formação, mesmo correta, pode ter diver-
sas abordagens e, claro, diversas interpre-
tações, mesmo para quem tem costume.

Quer um exemplo do que eu estou 
falando? Venho tendo al-
guns problemas de saúde 
(minha saúde, mesmo em 
suas melhores fases, passa 
longe de ser “perfeita”) e al-
guns novos sintomas estão 
me incomodando. Resolvi, 
então, fazer uma compila-
ção desses sintomas e pes-

quisar em um mecanismo de busca (que 
não foi o Google, pois a mais conhecida 
das ferramentas de busca tende a dire-
cionar brutalmente os resultados). Com 
alguns minutos de pesquisa resolvi aban-
donar a navegação e fazer o certo: buscar 
ajuda profissional antes que eu “surtas-
se” com as coisas “trágicas” que estavam 
aparecendo ali.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Você deve encarar a pesquisa na internet como uma ferra-
menta complementar para um conhecimento ou estudo, e 
não para substituir seu médico, seu advogado, seu mecâni-
co, nutricionista, personal ou qualquer outro profissional. 
Informações exigem conhecimento para serem correta-
mente interpretadas. Sem conhecimento você só vai absor-
ver um monte de coisas que, na maioria das vezes, não tem 
nada a ver com sua realidade.
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Pesquisar na internet é algo extrema-
mente comum atualmente. Para muitos, 
inclusive, livros e enciclopédias (e até mes-
mo a opinião profissional) deixaram de ser 
referências, sendo “trocados” por pesqui-
sas feitas na grande rede, na esmagadora 
maioria das vezes com a 
ajudo do Google. Chego, 
inclusive, a afirmar que 
uma parcela expressi-
va dos usuários mais 
jovens sequer utilizou 
alguma outra ferramen-
ta de busca na vida (e, 
claro, alguns nem sabem 
que existem outras opções).

Só que a pesquisa, sem referências, sem 
solidez e sem uma “base” pode ser “perigo-
sa”. Uma infinidade de resultados pode sur-
gir para uma mesma pesquisa, com as mais 
variadas abordagens e supostas soluções. 
Mas isso pode confundir a pessoa e distan-
ciá-la de algo verdadeiramente concreto.

Eu, claro, sou aficionado por pesquisar 
na internet. Faço isso há 25 anos, e acom-
panho a evolução da internet, o aumento 
do volume de conteúdos e a incontestá-
vel queda na qualidade dos resultados. O 
motivo? A popularização, que permite que 
qualquer pessoa, de qualquer lugar, a qual-
quer hora, possa “alimentar” sites, portais 
e demais serviços com informações que, 
em linhas gerais, não passam por qualquer 
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DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislativa vai 
intermediar o diálogo com o 
governo e setor do comér-
cio para ajustes na cobrança 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que sofreu alterações 
neste ano. Uma Câmara Seto-
rial Temática, presidida pelo 
deputado Carlos Avallone 
(PSDB), foi criada para acom-
panhar o setor.

A garantia foi dada pelo 
presidente da ALMT, deputa-
do Eduardo Botelho (DEM), 
durante reunião do Colégio 
de Líderes, na terça-feira (11), 
que contou com a presença 
da diretoria da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Mato 
Grosso (Fecomércio-MT) e 
da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
(Facmat). Na pauta, explana-
ção sobre os impactos causa-
dos pelas mudanças do ICMS 
2020, feita pelo consultor 
econômico e tributário Mú-
cio Ribas, da Fecomércio.

Dentre os questionamen-
tos, o setor alerta sobre a 
nova forma de cálculo da 
Margem do Valor Agregado 

TRIBUTAÇÃO | Presidente Botelho garantiu diálogo junto ao governo. Uma CST fará acompanhamento

Legislativo fará ponte com Executivo 

(MVA). Destaca que, antes, o 
recolhimento do imposto era 
feito com base na carga mé-
dia. E passou para o regime 
de Apuração Normal, quando 
o cálculo é feito pelo valor da 
mercadoria, conforme expli-
cou o presidente da Fecomér-
cio de Mato Grosso, José Ven-
ceslau de Souza Junior.

“Fomos atendidos. O nos-
so presidente Botelho, junto 
com o Colégio de Líderes, 
ouviu nossa reivindicação. 
Fizemos nossa demonstra-
ção para que entendessem o 
real aumento dos produtos e 
acredito que, através da As-
sembleia Legislativa, vamos 
entrar no entendimento com 
a Sefaz, para atender o go-
verno, empresários e cidadão 
mato-grossense”, afirmou 
Souza Junior, ao acrescentar 
que o intermédio da ALMT 
é importante para explicar a 
divergência entre o comércio 
e governo. 

“Mostramos aqui que hou-
ve aumento em alguns pro-
dutos com MVA muito alto, 
onde o empresário teve que 
repassar essa alta para o con-
sumidor. Resumindo: quem 
paga a conta é o consumidor 
final. Queremos que o gover-

GARANTIAS

Senado vota projeto que 
proíbe Governo bloquear
recursos para saúde, 
assistência e previdência

Projeto vai para apreciação do plenário 

Estará na cerimônia de inauguração de rodovia 

DA REPORTAGEM

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do aprovou na terça-feira (12) 
o projeto de lei que proíbe 
contingenciamentos na área 
de seguridade social, com re-
latório favorável do senador 
Wellington Fagundes (PL-
-MT). O projeto 212/2019, 
de autoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS), altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Com a decisão da CAE, a 
proposta deverá ser votada 
pelo conjunto do Plenário 
antes de seguir para a Câma-
ra dos Deputados.

A lei prevê que, ao final 
de um bimestre, se a receita 
não comportar as metas fis-
cais, será feita limitação de 
empenho, conhecida como 
contingenciamento. O que 
o projeto faz é estabelecer 
mais uma exceção a essa re-
gra, que já não é aplicada 
para obrigações constitucio-
nais e legais como alimenta-
ção escolar e pagamento de 
benefícios da Previdência, 
por exemplo.

Fagundes recomendou 
a aprovação do texto sem 
emendas. De acordo com 
ele, em outubro de 2019 fo-
ram contingenciados R$ 1,43 
bilhão em despesas do orça-
mento da seguridade social, 
o que representa cerca de 
4,7% do total contingenciado 
(R$ 30,09 bilhões).

O parlamentar mato-
-grossense ressaltou que, 
diante de um cenário de 
frustração de receitas ou de 
aumento de despesas obriga-
tórias que possa comprome-
ter o alcance da meta de re-
sultado primário ou nominal 
fixadas para o exercício, “as 
despesas públicas relaciona-
das à seguridade social não 
devem ser passíveis de con-

tingenciamento”.
“Embora não seja um 

percentual relevante do to-
tal, tais recursos poderiam 
fazer diferença na vida da 
população mais necessitada, 
caso aplicados em benefícios 
ou serviços relacionados às 
finalidades da seguridade so-
cial” — argumentou Fagun-
des, que também esclareceu 
que o projeto não gera ônus 
para a União.

Wellington Fagundes 
é autor do projeto de Lei 
323/91, que originou tanto a 
Lei Orgânica do Idoso quan-
to o Estatuto do Idoso. Além 
disso, relatou o Orçamento 
2020 na área dos Direitos 
Humanos e apresentou a 
PEC 81/2015, que amplia a 
proteção para as pessoas da 
melhor idade e divide a res-
ponsabilidade entre os entes 
federativos. Na Reforma da 
Previdência, foi um dos pri-
meiros a se posicionar contra 
o corte previsto no Benefício 
da Prestação Continuada, o 
BPC, auxílio dado pelo Go-
verno às pessoas com mais 
de 65 anos, cuja renda fami-
liar não atinja um salário mí-
nimo, e a todos os que tem 
deficiência.

De acordo com o au-
tor, senador Paulo Paim (PT-
-RS), as áreas que formam a 
seguridade social — saúde, 
assistência social e previdên-
cia social — são cruciais para 
a população, sobretudo aos 
mais pobres. Essa parcela da 
população, explicou, é am-
parada pela assistência social 
e depende do Sistema Públi-
co de Saúde. Para ele, a situa-
ção se agrava em momentos 
de crise. “Entendemos que 
a situação de carência das 
áreas da seguridade social é 
tão pronunciada que não se 
pode dispensar nenhum in-
vestimento na área” - afirma.
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EMPOSSADO

Mendes vai trabalhar para melhorar
atuação conjunta entre os estados

MATO GROSSO X PARÁ

Bolsonaro desembarga sexta-feira em Sinop

Consórcio possui papel relevante para execução 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, to-
mou posse na terça-feira (11) 
como presidente do Con-
sórcio Brasil Central (BrC), 
em Brasília. Durante a ceri-
mônia, Mendes destacou a 
relevância do papel desem-
penhado pela autarquia para 
execução de projetos con-
juntos para as sete unidades 
da federação consorciadas.

“Nós vamos tocar todos 
os projetos e implementar 
novas ações, sempre no sen-
tido de fazer com que o con-
sórcio cumpra o seu papel, 
que é unir os esforços, me-
lhorar as nossas competên-
cias, criar mais sinergia e, a 
partir dessa atuação conjun-
ta, dar mais resultado para 
os Estados que o compõem”, 
afirmou Mauro Mendes.

Durante a cerimônia, o 
governador de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambu-
ja, que deixa a presidência 
do BrC, desejou sucesso ao 
novo presidente e agradeceu 
pelo empenho de toda equi-
pe para o avanço de projetos 
imprescindíveis para os Es-
tados.

“A gente deseja ao Mau-
ro sucesso. Que ele possa 
conduzir com a competência 
e habilidade que ele tem e 
nós vamos estar juntos, por-
que o resultado e os avanços 
serão para todos”, enalteceu 
Azambuja.

De acordo com o go-

DA REPORTAGEM

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (sem 
partido), deve desembarcar 
nesta sexta-feira (14), em Si-
nop para participar da ce-
rimônia de inauguração da 
pavimentação dos últimos 51 
km que fazem parte da BR-
163 ligando o estado de Mato 
Grosso ao porto de Mirititu-
ba no Pará.

Chegando em Sinop, 
a previsão é que Bolsonaro 
siga de carro pelo percur-
so da rodovia, com duração 
média de cinco horas.

Também devem parti-
cipar do evento o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, e o dire-
tor-geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transporte (Dnit), general 
Santos Filho.

vernador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, os trabalhos do con-
sórcio tiveram um grande 
avanço e a expectativa é de 
que novos projetos se con-
cretizem com Mauro Men-
des à frente do BrC.

“Goiás, por exemplo, 
está dentro de um investi-
mento para compra de me-
dicamentos, no valor de mais 
de R$ 40 milhões. Em outros 
setores também vamos con-
tar com o apoio do consórcio 
e com Mauro Mendes, va-
mos continuar essa trajetó-

A cerimônia ocorre no 
km 102, no chamado “Mar-
co Zero”, às margens da ro-
dovia, próximo à hidrelé-
trica do Rio Curuá., onde se 
encontraram, em 1970, o 8º 

ria e servir de exemplo para 
todas as regiões do Brasil”, 
pontuou.

A posse contou com 
a presença dos secretários 
de Estado Mauro Carvalho 
(Casa Civil), Rogério Gallo 
(Fazenda) e Alexandre Busta-
mante (Segurança Pública); 
do vice-governador do Ma-
ranhão, Carlos Brandão; e 
do embaixador da Espanha, 
Fernando García Casas.

Criado em 2015, o Con-
sórcio Brasil Central é a pri-
meira autarquia criada nesse 

formato, que é responsável 
por unir esforços com o ob-
jetivo de promover o ganho 
de competitividade por 
meio da cooperação técnica 
efetiva para a formulação de 
políticas regionais, projetos, 
parcerias, captação de recur-
sos e soluções de problemas 
de forma conjunta.

Além de Mato Grosso, 
fazem parte do BrC os Es-
tados do Maranhão, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Ron-
dônia, Tocantins e Distrito 
Federal.

Batalhão de Engenharia e 
Construção do Exército, que 
tocou a obra a partir de San-
tarém (PA); e o 9º Batalhão, 
responsável pelo trecho a 
partir de Cuiabá.

Além do asfaltamento, 
também foi realizada pelo 
Dnit e Exército Brasileiro a 
manutenção em 1.300 km 
na rodovia entre os dois es-
tados.

Setor do comércio pede a deputados 
ajustes na cobrança do ICMS

no abra as negociações, atra-
vés da Casa de Leis e Sefaz, 
para rever as MVAs e iguale 
nossos produtos aos estados 
circunvizinhos, pois Mato 
Grosso ficou sem competiti-
vidade com Mato Grosso do 
Sul, Goiás e, principalmente, 
São Paulo. Nosso produto fi-
cou caro”, alertou o presiden-
te da Fecomércio. 

Para Botelho, o debate vem 
no momento certo e garan-
tiu a busca do diálogo para a 
construção de uma proposta 
que seja viável. Tanto que de-
terminou a criação da câmara 
temática para reuniões perió-
dicas. “Quando aprovamos as 
leis de revisão dos incentivos 
e realinhamento tributário, 
em julho do ano passado, já 
esperávamos que teríamos 
essas discussões. Houve um 
diálogo muito importante 
com o comércio e setores. 
Saímos com o compromis-
so de criar uma construção 
verdadeira e democrática en-
tre o setor, a Assembleia e o 
governo, que já se propôs a 
sentar conosco. As pautas que 
nos apresentaram são perfei-
tamente discutíveis e tenho 
certeza que a maioria será 
acatada”, disse Botelho.
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Produção de grãos brasileira supera novamente as previsões

Mais um recorde histórico:
251 milhões de toneladas
DA REPORTAGEM

A produção de grãos 
no Brasil novamente supe-
ra as previsões de boa safra, 
como mostram os resulta-
dos do quinto levantamento 
realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). As lavouras de soja 
e milho, principalmente, 
impulsionam o volume to-
tal de grãos para mais um 
recorde histórico, com esti-
mativa de 251,1 milhões de 
toneladas, uma variação de 
3,8% sobre a safra passada e 
ganho de 9,1 milhões de to-
neladas.

Para área total, espera-
-se um incremento de 2,5%, 
alcançando cerca de 64,8 
milhões de hectares e acrés-
cimo de 1,6 milhão de ha. O 
que marca esta previsão são 
as boas condições climáticas 
que favorecem a recupera-
ção das lavouras, abatidas na 
última temporada pela es-
tiagem nos estados de maior 
produção. As culturas de 
primeira safra estão respon-
dendo por 45,6 mil hectares, 
enquanto que as de segun-
da, terceira e de inverno, 
por 19,3 mil. As lavouras de 
soja, que ocupam uma área 
2,6% maior, começam a ser 
colhidas com uma boa pro-
dutividade, mantendo a ten-
dência de crescimento das 
últimas safras. A produção 
estimada é de 123,2 milhões 
de toneladas da oleaginosa, 

o que também representa 
um recorde na série histó-
rica, graças à melhoria da 
distribuição das chuvas que 
sacrificaram a semeadura no 
início do plantio de muitos 
estados. Em Mato Grosso, 
maior produtor nacional, a 
colheita já está 25% finaliza-
da, enquanto que em Mato 
Grosso do Sul e Goiás está 
no estágio inicial.

A produção do milho 
de primeira, segunda e ter-
ceiras safras devem alcançar 
algo próximo a 100 milhões 
de toneladas, com um cres-
cimento de 0,4%. 

A estimativa de área 
do milho primeira safra é 
de 4,25 milhões de hectares, 
3,4% maior que o da safra 
2018/19. O impulso deve-se 
às boas cotações do cereal 
no mercado. No Rio Grande 
do Sul, apesar do aumento 
de área, o rendimento de-
verá ser 1,8% menor, devido 
à estiagem que atinge a re-
gião. Na segunda safra, Mato 
Grosso já adiantou 20% da 
semeadura, bem à frente de 
outros estados. A expectativa 
é de um bom crescimento 
de área, graças à rentabilida-
de produtiva e às boas con-
dições do tempo.

Com relação ao algo-
dão, que aproveita o espa-
ço deixado pela colheita da 
soja, a expectativa é de um 
crescimento de 5,3% na área, 
chegando a cerca de 1,7 mi-
lhão de hectares. A produ-

SAFRA | Lavouras de soja, que ocupam uma área 2,6% maior, começam a ser colhidas com uma boa produtividade
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: NáDia Borges

UM SÉCULO DEPOIS

Sociedade Rural Brasileira
elege 1ª presidente mulher

PECUÁRIA

Mercado de reposição: alta
de 1,1% na última semana

Teresa Vendramini é a nova presidente da Sociedade Rural Brasileira 

Maior da série histórica, safra deve ser de 246,7 milhões de 
toneladas 

Mercado do boi gordo tem trabalho em alta nesse 
início de mês 

DA REPORTAGEM

Teresa Vendramini, 60 
anos, é a nova presidente da 
Sociedade Rural Brasilei-
ra (SRB). Essa é a primeira 
vez que uma mulher ocupa 
o cargo na entidade em sua 
história centenária. Apro-
ximar os produtores rurais 
dos demais elos da cadeia 
produtiva e fortalecer a ima-
gem de uma das mais tra-
dicionais e representativas 
instituições agropecuárias 
são os principais desafios em 
seu mandato.

Graduada em Sociolo-
gia e Política pela FESPSP 
(Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo), 
Teresa Vendramini é produ-
tora rural, com fazendas de 
gado no interior paulista e 
sul-mato-grossense. Na ges-
tão de seu antecessor, Mar-
celo Vieira, ela foi diretora 
da entidade e responsável 
pela criação do departamen-
to de pecuária.

Mãe de Fernanda e 

ESTIMATIVA

IBGE prevê 
safra recorde
de grãos, com 
alta de 2,2%
DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
informou que a produção de 
cereais, leguminosas e olea-
ginosas para 2020 foi estima-
da em 246,7 milhões de to-
neladas, 2,2% acima da safra 
de 2019, com 5,3 milhões de 
toneladas a mais. A pesquisa 
prevê que a safra brasileira 
deverá ser a maior da série 
histórica do instituto, inicia-
da em 1975.

Segundo o levantamen-
to, a área a ser colhida é de 
64,3 milhões de hectares, 1,7% 
acima da de 2019 (mais 1,1 
milhão de hectares).

A estimativa é de re-
corde na produção de soja 
e na safra de algodão, com 
aumento de 8,7% para a soja, 
com 123,3 milhões de tonela-
das, e de 1,6% para o algodão 
herbáceo (em caroço), com 7 
milhões de toneladas.

O arroz, o milho e a soja 

DA REPORTAGEM

O mercado do boi gor-
do tem trabalho em alta 
nesse início de mês, o que 
tem aumentado a procura 
por animais de reposição. 
Considerando a média de 
todas as categorias de ma-
chos e fêmeas anelorados e 
mestiços, de todas as praças 
pecuárias pesquisadas pela 
Scot Consultoria, a alta foi 
de 1,1% na última semana, 
frente ao fechamento da se-

são os três principais produ-
tos, que, somados, represen-
taram 93,2% da estimativa da 
produção e responderam por 
87,2% da área a ser colhida. 
Em relação ao ano anterior, 
houve acréscimo de 1,3% na 
área do milho, de 2,4% na área 
da soja, de 5,8% para a área do 
algodão herbáceo e queda de 
2,5% na área de arroz.

É esperada uma queda 
de 4,4% para o milho, com 
produção total de produção 
de 96,2 milhões de tonela-
das (27 milhões de toneladas 
de milho na primeira safra e 
69,1 milhões de toneladas na 
segunda).

Mato Grosso lidera 
como maior produtor nacio-
nal de grãos, com participa-
ção de 27,1%, seguido pelo Pa-
raná (15,8%), Rio Grande do 
Sul (14,2%), Goiás (9,9%), Mato 
Grosso do Sul (7,9%) e Minas 
Gerais (6%), que, somados, 
representaram 80,9% do total 
nacional.

mana anterior.
Classificando as altas 

por estado e categoria, o 
boi magro teve maior va-
lorização no Paraná (6,7%), 
enquanto para o garrote, a 
maior alta foi no Pará (4,4%) 
no mesmo intervalo. Já para 
os animais mais jovens, o 
destaque ficou para Mato 
Grosso, por lá o bezerro de 
ano ficou 5,5% mais caro e 
o preço do bezerro desma-
mado subiu 4,2%, na mesma 
comparação.

avó de Joquinha, e Antonio, 
Teka, como é carinhosa-
mente conhecida no meio, 
também é aclamada por 
movimentos femininos do 
agronegócio, por chamar a 
atenção da sociedade civil e 
do governo ao protagonis-
mo da mulher no campo. 

“As mulheres estão 
criando correntes sólidas 

em torno dos sindicatos ru-
rais, cooperativas ou mesmo 
em grupos independentes. 
Uma característica revela-
dora em todas elas é a busca 
constante por conhecimen-
to”, comenta Teresa.

O comentário é en-
dossado por levantamentos 
de instituições renomadas 
como a Esalq/USP, onde o 

ção também bate recorde da 
série histórica, alcançando 
2,82 milhões de toneladas 
de pluma. Por sua vez, o ca-
roço chega a 4,23 milhões 
de toneladas, com 1,6% de 
crescimento frente à safra 

sexo feminino representa 
mais de 50% dos alunos dos 
cursos de Medicina Veteri-
nária, Zootecnia e Agrono-
mia. Em pesquisa realizada 
em 2017, 88% das mulheres 
entrevistadas no campo se 
declararam independentes 
financeiramente e 45% con-
firmaram participar da ren-
da familiar.

passada.
O arroz entra na relação 

de beneficiados pelas con-
dições climáticas, inclusive 
nas lavouras do Rio Grande 
do Sul, estado que produz 
mais de 80% do consumo 

nacional, com um aumento 
de 0,6% e produção de 10,51 
milhões de toneladas. Por 
outro lado, o feijão primeira 
safra perde 0,1% na área, al-
cançando 921,4 mil hectares, 
mas ganha 9,4% na produção 

com a ajuda da produtivida-
de. A produção deve superar 
1 milhão de toneladas. A se-
gunda safra, que está em iní-
cio de cultivo, deve ocupar a 
mesma área da safra passada 
de 1,4 milhão de hectares.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002100174800  71926410149
279042000008700  44822022900
279002800514400  04409258192
279002701555100  02991406100
279958300026400  02389689108
279002800879200  00400274140
279030100009900  99571820130
279174500   29933771000113
279002800858700  03096863180
279002701520400  07403509943
279002800725200  76680860130
279002701114800  05244965956
279181000003400  04470889121
279002701270700  03799060154
279002701597300  86286080104
279002701500000  05389204166
279002701505200  93409737120
279002701437300  00291983138
279002800624000  98205978115
279002701598500  97670928115
279002701083300  73065439115
279002800305100  90395220149
279002700250600  00319413110
279002700319000  79309160144
279002800897000  83908757215
279002701261300  04944785607
279002701594500  03432348150
279002700085200  01448627192
279407600   00330795000104
279967100   00330795000104
279002800872200  01174485167

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

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 
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) 

VENDAS

Campo Novo do Parecis-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020
ABERTURA: 17 de março de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 17 de março de 
2020 às 08:00 horas. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de remediação e ampliação do Aterro 
Sanitário Municipal, situado na margem direita Rodovia MT235, sentido 
Campo Novo do Parecis à São José do Rio Claro - 15Km, Campo Novo do 
Parecis, com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão de obra, 
conforme projetos, Plano de Remediação e Confinamento. 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 5108 / 5138, o 
e d i t a l  n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 10 de Fevereiro 2020, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de peças e serviços para manutenção de bicicletas da qual foi 
vencedora a empresa: Lote 001 - Itens 6747, 172456, 819441, 819442, 
819445,819449, 826470, 826471, 826472, 826474, 826475, 826476, 
826477, 826478, 826479, 826480, 826482, 826483, 826729, 826733, 
829971, MIKE MUTUM LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
30.711.432/0001-71 no valor de R$ 25.233,00.

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 12 de Fevereiro de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 

MT), DO DIA 06 DE MARÇO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 

– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020, objetivando o 

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). 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

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020

individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 

a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

REF. REVOGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PROCURAÇÃO 

 
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SURJUS, brasileira, casada, empresária, portadora do 
RG nº 313.769-4 e do CPF nº 714.443.519-15, pela presente, NOTIFICA, a todos os 
interessados que, conforme Escritura Pública de Revogação de Mandato às folhas n° 
106/107, do Livro 986-N, do Serviço Distrital do Boqueirão, Estado de Curitiba/PR, lavrada 
em 01/07/2019, foram revogados os Instrumentos Públicos de Procuração lavrados: a) às 
folhas n° 068/070, do Livro 248-P, em data de 02/10/2007, que outorgou a SIMONE DE 
OLIVEIRA SURJUS, brasileira, separada consensualmente, empresária, portadora da Cédula 
de Identidade RG. n° 1.637.466-SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob n° 548.584.889-34, com 
endereço comercial à Rua Primo Dambrós, n° 511, Jardim Simone, na Comarca de 
Paranavaí/PR; b) às folhas n° 081/083 e 114/118, do livro 257-P e 336-P, lavradas em data de 
06/10/2008 e 26/08/2015, respectivamente, que outorgam a DIEGO SURJUS CAVALHERI, 
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG. n° 7.543.718-8-SSP-PR, inscrito no 
CPF/MF sob n° 036.275.259-14-SSP-PR, residente e domiciliado à Rua 07, n°1217, Bairro 
ZH1 – 001, na Comarca de Matupá/MT; e c) às folhas n° 123/126, do livro 336-P, em data de 
27/08/2015, que outorgou a LUDOVICO AXEL SURJUS, brasileiro, empresário, portador 
da Cédula de Identidade RG. n° 208.312-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 003.912.209-34, 
com endereço comercial à Rua Primo Dambrós, n° 511, Jardim Simone, na Comarca de 
Paranavaí/PR, todas do 2° Tabelionato de Notas da Comarca de Paranavaí-PR, que conferiram 
amplos e gerais poderes para fins especificados, tornando-as sem efeito desde a data de 
01.07.2019. Nestes termos, ficam todos interessados notificados da revogação dos poderes 
concedidos, Sinop-MT/05/02/2020. 
 

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SURJUS 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 

 
AVISO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM INSTRUTORES DE CURSOS 
 

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços, para 
credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços na área de Instrução 
de Programas Recreativos e Profissionalizantes (Educador Físico, Instrutor de Dança, 
Instrutor de Fanfarra, Instrutor de Artesanato, Instrutor de Violão) para exercer atividades 
de facilitador social para atender as necessidades dos programas sociais desenvolvidos 
pela Secretaria de Assistência Social do Município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme 
descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada 
Pública. 

- PERÍODO, LOCAL E DATA DE ABERTURA: Recebimento de envelopes contendo a 
documentação de 13 de fevereiro de 2020 a 13 de março de 2020, no horário das 12:00 
às 17:00 horas, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Peixoto de 
Azevedo/MT, situada na Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, nesta cidade. Sessão 
Pública para abertura dos envelopes será às 14:00h do dia 16 de março de 2020. 

- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada 
Pública 002/2020, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 12:00 às 17:00 horas, pelo telefone (66) 3575-5100, e-mail: 
licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com mailto:cisrnm@hotmail.com ou pelo site: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 
Peixoto de Azevedo-MT, 12 de fevereiro de 2020. 
 

Natália Fernandes da Silva  
Presidente - CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020– SUSPENSÃO 

 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação 
em epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 18 FAIXAS ELEVADAS 
E 05 LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS 
EM ANEXO”. Devido a necessidade de análise, após pedido de 
esclarecimentos, por interesse da administração pública, torna-se público a 
SUSPENSÃO do processo em questão.  Peixoto de Azevedo, 12 de 
Fevereiro de 2020. 

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

 
AVISO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM PANIFICAÇÃO 
 

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços, para 
credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços de mão de obra 
qualificada para fabricação de gêneros alimentícios de panificação na padaria do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCVF para atender as necessidades dos 
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de 
Peixoto de Azevedo/MT, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do 
respectivo Edital de Chamada Pública. 

- PERÍODO, LOCAL E DATA DE ABERTURA: Recebimento de envelopes contendo a 
documentação de 13 de fevereiro de 2020 a 13 de março de 2020, no horário das 12:00 
às 17:00 horas, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Peixoto de 
Azevedo/MT, situada na Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, nesta cidade. Sessão 
Pública para abertura dos envelopes será às 08:00h do dia 16 de março de 2020. 

- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada 
Pública 001/2020, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 12:00 às 17:00 horas, pelo telefone (66) 3575-5100, e-mail: 
licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com mailto:cisrnm@hotmail.com ou pelo site: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 
 
Peixoto de Azevedo-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Natália Fernandes da Silva 
Presidente - CPL 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº. 05/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 02 
de março 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE 
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO 
PEIXOTINHO I NA ESTRADA MUNICIPAL DIVISA NORTE NO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 881579/2018 
CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 
CENTRO-OESTE (SUDECO) E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores 
Informações através do Edital nº. 022/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ 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, 12 de fevereiro de 2020.  
 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

6623

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

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
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Os bastidores 
da vitória do 
Santos por 
Soteldo

DA REPORTAGEM

E Soteldo ficou no 
Santos. Alheio à pressão do 
Atlético-MG e do Huachi-
pato, do Chile, o Santos viu 
sua estratégia dar certo e re-
novou o contrato de Soteldo 
até dezembro de 2023 – um 
ano além do vínculo anterior. 
Não foi simples, até pelas ci-
fras envolvidas, mas o Pei-
xe não perdeu a confiança e 
usou até uma regra da Fifa 
para segurar seu camisa 10.

No dia 31 de janeiro, o 
Atlético-MG fez uma pro-
posta de R$ 51 milhões por 
Soteldo. A partir daí, o Hua-
chipato, do Chile, dono de 
50% dos direitos econômicos 

CONFIANÇA | Peixe se manteve 
em silêncio e trabalhando pela 
renovação de seu camisa 10

Foto: Ivan StortI

LIBERTADORES

Verdão trabalha para fechar elenco

ESTADUAL

Sinop retoma os treinamentos
para encarar o Mixto domingo

Foto: CeSar GreCo

Elenco do Palmeiras conta hoje com 30 jogadores, mas pode aumentar 

Foto: aSSeSSorIa

Sinop não viu a cor da bola contra o Cuiabá, na Arena 

DA REPORTAGEM

O elenco do Palmeiras 
tem 30 jogadores, número 
considerado ideal interna-
mente, mas ainda não está 
fechado. A três semanas da 
estreia na Libertadores, prin-
cipal objetivo da temporada, 
comissão técnica e diretoria 
admitem a procura por re-
forços e a possibilidade de 
saídas. Na última terça-feira, 
antes de apresentar o até aqui 
único jogador contratado, o 
lateral-esquerdo uruguaio 
Matías Viña, o executivo de 
futebol, Anderson Barros, fa-
lou espontaneamente sobre o 
assunto. “Nós estamos fazen-
do uma valorização daqueles 
atletas que aqui estavam, que 
são campeões, valorização 
dos atletas da base, e pontu-
almente fazendo movimen-
tos. Deixamos claro desde o 
início”, disse o dirigente.

Na semana passada, o téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
já havia comentado, também 
abertamente, a respeito da 
necessidade de novas con-
tratações. “Nessa definição, 
vamos falar que “precisamos 
agora avançar pontualmente 
nessa ou naquela contrata-
ção”. Até aqui sentimos que 
existe alguma situação que 
precisamos fazer. Temos 
conversado isso internamen-
te, vamos procurar trabalhar 

SÓ NOTÍCIAS

Ao contrário do que aconteceu 
nos outros confrontos pelo Cam-
peonato Mato-grossense, quando 
os jogadores do Sinop tinham folga 
depois dos jogos, desta vez os trei-
namentos foram retomados no dia 
seguinte à goleada por 4 a 0 sofri-
da pelo Cuiabá, na Arena Pantanal 
“Perdemos e temos que treinar, ar-
rumar o que não funcionou. Não dá 
para ter folga, tem que trabalhar e 
corrigir os erros”, cobrou o dirigen-
te.

As preparações devem aconte-
cer intensamente todas as tardes, 
englobando a parte física, técnica e 
tática da equipe, até o próximo con-
fronto do Galo, que será domingo 
(16), no Estádio Gigante do Norte, 
contra o Mixto, às 17h. 

Atualmente, o Sinop está na 6ª 
posição, com 6 pontos, marcou oito 
gols e também sofreu oito. Entre-
tanto, a equipe tem um jogo a me-
nos – encara o União Rondonópo-
lis, fora de casa, dia 22 de fevereiro.

“O Cuiabá colocou uma intensi-
dade de jogo muito grande. O setor 
ofensivo foi eficiente. Não houve 
culpados. O grupo errou. Perdemos 
e agora temos que correr atrás do 
prejuízo”, disse o técnico Marcos 
Birigui.

com tranquilidade, coerên-
cia”, falou o treinador.

São três as posições con-
sideradas mais carentes. A 
comissão técnica quer um 
atacante de beirada, um late-
ral-direito e um volante. Para 
isso, o clube não descarta en-

NOVO TITULAR

Diego Souza é o 
único do Grêmio a
fazer gol em Gre-Nal 
no Beira-Rio

LIBERTADORES

Adebayor faz Olimpia 
dobrar sócios, e 
paraguaios desafiam 
brasileiros e argentinos

DA REPORTAGEM

Em apenas dois jogos, 
Diego Souza se tornou o novo 
titular do Grêmio. E agora 
volta a atuar em um Gre-Nal, 
duelo que lhe dá boas recor-
dações. Treze anos depois de 
comandar a vitória tricolor 
por 2 a 0 em pleno Beira-Rio, 
palco da semifinal do Gau-
chão no próximo sábado, ele 
é o único jogador do plantel 
de Renato Gaúcho a ter feito 
gol em clássicos na casa do 
maior rival.

Contratado há duas se-
manas, o agora centroavan-
te tem somente 115 minutos 
com a camisa do Grêmio em 
2020. No período pouco su-
perior a uma partida comple-
ta, são dois gols marcados. A 
efetividade era justamente o 
que o Tricolor mais procura-
va para o ataque.

“Eu estava praticamen-
te improvisando o Luciano 
na frente porque não tínha-
mos um 9. Agora temos com 
a chegada do Diego. Foram 
dois jogos e dois gols, ele 
ainda vai subir de produção”, 

DA REPORTAGEM

Vice-campeão da Li-
bertadores de 2013, quando 
perdeu a final para o Atlético-
-MG de Ronaldinho e Cuca, 
o Olimpia ganhou os holofo-
tes dentro e fora da América 
do Sul nesta terça-feira com 
a contratação de Emmanuel 
Adebayor. O togolês de 35 
anos, que atuou por 10 anos 
no futebol inglês, com passa-
gens por Arsenal, Manches-
ter City, Tottenham e Crystal 
Palace, não é a única estrela 
do “Decano”.O clube para-
guaio experimenta aumento 
de receitas nos últimos anos 
e tem no elenco o veterano 
Roque Santa Cruz, além de 
outro jogadores valorizados 
no mercado sul-americano 
O jovem presidente do Olim-
pia, Marco Trovato, um em-
presário de 40 anos, não vê 
muita distância na capacida-
de de investimento dos para-
guaios para os grandes clubes 
brasileiros. Com português 
fluente, de quem morou e 

do jogador, passou a pressio-
nar o Santos. Queria que o 
Peixe aceitasse o valor. O Al-
vinegro não se deixou levar 
pela pressão.

O argumento do Hua-
chipato nas negociações era 
de que o Santos precisaria 
aceitar vender Soteldo pelo 
valor oferecido pelo Atléti-
co-MG ou, se não aceitasse, 
comprar os outros 50% do jo-
gador por 6 milhões de dóla-
res (cerca de R$ 26 milhões). 
O Peixe sempre negou isso, 
disse que só venderia seu ca-
misa 10 pela multa e montou 
uma estratégia para renovar 
com Soteldo.

O Huachipato, do ou-
tro lado, tentava pressionar  Soteldo e Carlos Sánchez se abraçam em vitória do Santos 

avaliou Renato.
Diego Souza já se mos-

tra solto no elenco gremista. 
No treino de quarta-feira, 
participou de uma atividade 
em campo reduzido com os 
titulares, enquanto os reser-
vas realizaram um jogo-trei-
no. Diego deu dois passes de 
categoria — e de centroavan-
te — em tabelas curtas para 
gols de Everton.

No Gre-Nal de sábado, 
às 15h30, no Beira-Rio, Die-
go tem tudo para seguir no 
time. Sua presença na casa 
rival não será novidade. Em 
2007, na primeira passagem 
pelo Grêmio, o então meio-
-campista foi determinante 
em um clássico logo depois 
da perda do título da Liber-
tadores.

Com a tão lendária ca-
misa 7, anotou um dos gols do 
2 a 0 pelo Brasileirão daque-
le ano. O resultado rompeu 
com uma série de quase três 
anos sem vitórias no Gre-Nal 
do lado azul de Porto Alegre. 
A lembrança, portanto, é a 
melhor possível para Diego.

estudou em São Paulo e tem 
negócios no Brasil (a família 
tem representação comercial 
da multinacional americana 
Mondelez e outros empre-
endimentos em diversos ra-
mos), ele evita rivalizar com 
brasileiros e argentinos, que 
dominam a Libertadores nos 
últimos anos, mas avisa:

- Hoje temos equipe 
muito competitiva - diz o 
presidente do Olimpia.

Os paraguaios estão no 
grupo do Santos, do Delfín, 
do Equador, e do Defensa y 
Justicia, da Argentina. 

- Faz seis meses que es-
tamos tratando com o joga-
dor, desde que ele estava na 
Turquia. Falamos com repre-
sentante dele e ele disse que 
teria essa oportunidade de 
sair, falamos da nossa ofer-
ta de jogar no Paraguai. Fo-
mos levando a negociação, 
fechando números e ele foi 
avaliando como seria morar 
no Paraguai, fez avaliação do 
clube.

Soteldo com o dinheiro na 
mesa. Alegava que o Santos 
ainda não havia pagado os 
3,3 milhões de dólares (cerca 
de R$ 13 milhões, à época) re-
ferentes à negociação e que, 
por isso, não poderia repas-
sar cerca de 350 mil dólares 
(algo em torno de R$ 1,5 mi-
lhão) aos quais o jogador tem 
direito pela transação.

O Santos, então, usou 
o que está escrito no regula-
mento de transferência de jo-
gadores da Fifa para minimi-
zar a pressão do Huachipato. 
O artigo 18 diz que nenhum 
terceiro pode ser capaz de in-
fluenciar questões de trans-
ferências de jogadores, como 
seria no caso dos chilenos, já 
que os direitos federativos de 
Soteldo são do Peixe.

Na última segunda-
-feira, o xeque-mate. Em 
uma reunião no CT Rei Pelé 
entre o diretor de futebol do 
Santos, William Thomas, e o 
empresário Gabriel Sabate, 
da empresa que cuida da car-
reira de Soteldo, chegaram a 
um acordo. O jogador rece-
berá um aumento e mais um 
ano de contrato após se des-
tacar e despertar o interesse 
de outros clubes.

Para “celebrar” o acerto, 
o empresário assistiu à vitó-
ria do Santos sobre o Bota-
fogo-SP, pelo Campeonato 
Paulista, ao lado do presiden-
te José Carlos Peres e de Ma-
theus Rodrigues, membro do 
Comitê de Gestão do Peixe, 
no camarote da presidência 
na Vila Belmiro.

volver jogadores do elenco. 
Além de Jean e Guerra, o za-
gueiro Pedrão não foi inscri-
to no Campeonato Paulista 
porque pode ser negociado.

O Palmeiras estreia na Li-
bertadores em 4 de março, 
contra o Tigre, na Argenti-

na. O prazo para inscrição é 
até 72 horas antes da partida. 
Substituições na lista origi-
nal só podem ser feitas nas 
oitavas de final (troca de até 
cinco nomes), quartas de fi-
nal (dois nomes) e semifinais 
(dois nomes).
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DA REPORTAGEM

Embora alguns profissio-
nais de comunicação e es-
critores já tenham decretado 
a morte do meio radiofôni-
co diante da rede mundial 
de computadores, a prática 
demonstrou que o rádio ga-
nhou novo fôlego com o uso 
das novas tecnologias ala-
vancando novos negócios.

“Como os produtos radio-
fônicos podem ser consu-
midos conjuntamente com 
outras atividades, vários 
novos ouvintes aderiram às 
plataformas de streaming e 
ao hábito de ouvir seus pod-
casts preferidos fora do con-
ceito de programação linear 
de uma emissora convencio-
nal”, explica o professor da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Alvaro Bufarah.

“Desta forma, as redes 
sociais, as plataformas mul-
timídia e a variedade de 
conteúdos favorecem a fide-
lização de usuários que têm 
muito mais liberdade para 
consumir seus programas 
preferidos no momento que 
melhor convier”.

Por outro lado, mesmo 
estando em novas platafor-
mas, os conceitos básicos da 

comunicação sonora/radio-
fônica ainda se mantêm pre-
sentes nos arquivos digitais 
que trafegam pela web em 
escala mundial. 

Dados do Ibope Mídia 
(2019) indicam que 89% da 
população brasileira consu-
me rádio diariamente. 

O estudo, feito em 13 re-
giões metropolitanas do 
país, revela que 53 milhões 
de brasileiros, que residem 
nestas áreas, utilizam o meio 
rádio, (especialmente na 
faixa de 30-39 anos, com 
28% do total). Entre as regi-
ões estudadas São Paulo é o 
principal mercado do País, 
sendo que os ouvintes desta 
capital ouvem em média 3 
horas e 50 minutos.

Para o jornalista e pro-
fessor de Radiojornalismo 
do Centro Universitário Fa-
sipe, em Sinop, Clemerson 
Mendes, o rádio evoluiu e 
se adaptou às novas tendên-
cias. “Hoje o rádio também 
não é só um produto para 
se ouvir, mas também as-
sistir. As emissoras têm tido 
essa preocupação de não fi-
car apenas nas ondas curtas 
e longas, e sim ofertando o 
conteúdo e a programação 
por vídeo através das redes 

Foto: AssessoriA

PROCON-MT

Energia, telefonia e água
lideram ranking de reclamações

COLÍDER

Bebê de 2 meses morre; mãe diz
que filho engasgou com leite

TANGARÁ DA SERRA

Marido é condenado 
a 21 anos por matar 
mulher com facadas

Área de serviços essenciais se mantém no topo do ranking de janeiro de 2020 

Foto: reprodução

Foto: divulgAção

Erivaldo Vital foi preso no dia do crime 

Moradores denunciaram os pais por maus-tratos devido aos choros constantes 

DA REPORTAGEM

O Procon-MT conta-
bilizou 4.440 registros em 
janeiro de 2020, o que re-
presenta um aumento de 
75% em relação ao primeiro 
mês de 2019.  Foram 2.911 
atendimentos na forma pre-
sencial, via Sistema Nacional 
de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec), e 
1.529 online, pela plataforma 
www.consumidor.gov.br.

Pelo Sindec, a área de 
serviços essenciais se man-
tém no topo do ranking de 
janeiro de 2020, com 1.728 
registros - quase 60% do to-
tal de registros via sistema. 
Energia elétrica segue como 
o assunto mais reclamado: 
1.115 reclamações registra-
das. Atrás de energia apare-
cem água/esgoto, com 314 
reclamações, e telefonia ce-
lular, com 176. Nesses três 
assuntos que ocupam o topo 
do ranking, a cobrança inde-
vida/abusiva é o problema 
mais reclamado pelos con-
sumidores, sendo energia 
elétrica com 1.027; água/es-
goto, 287; e telefonia celular, 
com 105. Em segundo lugar 

DA REPORTAGEM

Um bebê de 2 meses foi 
encontrado morto na casa 
da família no bairro Maria 
Antônia, em Colíder, na ter-
ça (11). A mãe da vítima, que 
é menor de idade, chamou 
o Corpo de Bombeiros para 
socorrer a criança, que teria 
se engasgado com leite ma-
terno, mas quando os mi-
litares chegaram no local o 
bebê já estava morto.

O corpo da vítima foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) para 
exames. Conforme laudo 
médico, a morte do bebê foi 
por sufocamento. Os pais da 
vítima foram encaminha-
dos à delegacia para prestar 
esclarecimentos. Eles foram 
ouvidos e liberados, em 
seguida. A mãe da criança 
afirmou à polícia que o fi-
lho se engasgou com o leite 
e não estava respirando. Ela 
chamou os bombeiros, mas 
o resgate não conseguiu 
chegar a tempo.Moradores 

DA REPORTAGEM

Um homem foi con-
denado a 21 anos de prisão 
pelo feminicídio de Solange 
de Almeida, 36 anos, assas-
sinada no Natal de 2018 em 
Tangará da Serra. Solange 
foi atingida no pescoço pelo 
marido, Erivaldo Vital, 27, 
que foi preso no mesmo dia 
do crime.

Segundo a polícia, ela 
foi agredida pelo marido e 
ferida no pescoço, na ma-
drugada do dia 25, na casa da 
família, no Jardim Atlântida, 
durante uma briga. Depois 
de esfaquear a mulher, de 
acordo com a Polícia Militar, 
ele tentou fugir e foi detido 
ao tentar se esconder atrás 
de um poste de energia.

Ela foi socorrida, leva-
da para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), de Tan-

gará da Serra, e 10 dias de-
pois transferida para o Pron-
to Socorro de Cuiabá, onde 
faleceu. Solange e o marido 
estavam há poucos meses 
em Tangará. Eles moravam 
em Juína.

À polícia, uma testemu-
nha contou que o casal havia 
brigado e, durante a discus-
são, Erivaldo esfaqueou a 
mulher. Depois do crime, ele 
fugiu do local a pé. Duran-
te buscas pela região, ele foi 
visto andando por uma rua 
do bairro. Ao avistar os po-
liciais, ele aumentou o passo 
para despistar a guarnição, 
mas foi seguido.

Ao virar uma das ruas, 
ele se escondeu atrás de um 
poste de energia, mas foi 
localizado. Erivaldo afir-
mou que jogou a faca usada 
no crime em um matagal. A 
arma não foi encontrada.

Foto: divulgAção

Dia Mundial do Rádio é comemorado neste 13 de fevereiro

Meio demonstra “novo fôlego”
diante das novas tecnologias
DIA MUNDIAL DO RÁDIO | Mesmo com internet e suas plataformas, rádio tem sobrevivido à evolução

no ranking aparece a área de 
assuntos financeiros, que fe-
chou janeiro com 552 recla-
mações, sendo: 158 registros 
para o assunto cartão de cré-
dito, 148 para banco comer-
cial e 104 para financeira.

A terceira posição ficou 

da região denunciaram os 
pais por maus-tratos devi-
do aos choros constantes 
do bebê. No entanto, a po-

sociais”.
Algumas curiosidades:
– De acordo com o Javier 

lícia não confirmou o crime. 
Os moradores se reuniram 
em frente à casa da família 
e xingaram os pais durante 

o encaminhamento deles à 
delegacia. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Ci-
vil de Colíder.

Pinõl, Hed of Studios La-
tam do Spotify, o Brasil é o 
maior mercado de podcasts 

da empresa;
– O Dia Mundial do rádio 

foi criado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 
2011, e celebrado anualmen-
te no dia 13 de fevereiro.

com a área produtos, com 
326 registros. Para o assun-
to combustível automotivo 
(gasolina, álcool, diesel, gás) 
foram 66 reclamações; tele-
fone (convencional, celular, 
interfone), 33; e eletroele-
trônico importado, 17. A área 

saúde ocupa o quinto lugar 
do ranking com 62 recla-
mações. Em seguida apare-
ce a área habitação com 10 
registros.  A sétima e última 
posição do ranking é ocupa-
da pela área alimentos, com 
quatro registros.
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Construtoras podem economizar
R$ 470 mi/ano com nova norma
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A simplificação das nor-
mas de saúde e segurança do 
trabalho na construção civil 
resultará em economia de 
R$ 470 milhões por ano para 
as empresas do setor, infor-
mou a Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da 
Economia. A revisão da Nor-
ma Regulamentadora 18 (NR 
18) foi anunciada nesta se-
mana pela Secretaria de Tra-
balho e Emprego da pasta.

Segundo a secretaria, a 
projeção leva em conta o 
cenário intermediário, con-
siderado o mais provável. A 
redução anual de custos fica-
rá entre R$ 280 milhões, no 
cenário mais conservador, 
e R$ 700 milhões, no mais 
otimista. As estimativas fo-
ram realizadas com base em 
informações da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC) e da Pesquisa 
Anual da Indústria da Cons-
trução (PAIC) de 2017.

De acordo com os cál-
culos, a desburocratização 
da NR 18 reduzirá em 33% o 
custo do treinamento bási-
co de segurança, por causa 
da redução da carga horária 
de seis para quatro horas. O 
orçamento das construtoras 
para saúde, segurança e meio 
ambiente no trabalho deverá 
cair em 5% ou 10%, depen-
dendo da atividade. Atual-
mente, cerca de 3% do valor 
total das incorporações cor-
respondem a essa rubrica.

DESBUROCRATIZA-
ÇÃO

A principal mudança da 
NR 18 diz respeito à autono-
mia das empresas para exe-
cutar as normas de segurança 

REVISÃO | Regras de saúde e segurança da construção civil foram simplificadas
Foto: Divulgação

Redução anual de custos ficará em R$ 280 mi no cenário mais conservador 

e saúde no trabalho. Antes, a 
norma descrevia exatamen-
te como seria a estratégia 
de prevenção de acidentes. 
Segundo as construtoras, as 
regras engessavam a tarefa e 
inibiam o uso de novas tec-
nologias mais seguras que os 
equipamentos tradicionais.

Pela nova norma, as cons-
trutoras terão de elaborar 
um programa de gerencia-
mento de riscos. Para obras 
com mais de 7 metros de 
altura e 10 trabalhadores, as 
normas de prevenção terão 
de ser assinadas por um en-
genheiro responsável. Em 
empreendimentos menores, 
um técnico em segurança 
no trabalho pode elabo-
rar as normas. O programa 
será único, devendo consi-
derar os riscos de todos os 
trabalhadores envolvidos 
na obra. Nas regras antigas, 
cada empresa que trabalhas-
se em uma obra precisava 
elaborar seu próprio plano 
de segurança, que nem sem-
pre harmonizava com os de-
mais. Embora a obrigação do 
programa de gerenciamento 
de riscos caiba às construto-
ras, os fornecedores terão de 
produzir um inventário de 
riscos de atividades para po-
der entrar no programa.

SEGURANÇA
As empresas terão 24 me-

ses para abolir o uso do tu-
bulão com ar comprimido, 
tarefa considerada de alto 
risco. As escavações manuais 
ficarão limitadas a 15 metros 
de profundidade.Também 
se torna obrigatória a clima-
tização em máquinas auto-
propelidas (com movimento 
próprio) com mais de 4,5 mil 
quilogramas e em equipa-
mentos de guindaste. As em-

presas não poderão adaptar 
contêineres para áreas de 
vivência dos trabalhadores, 
como refeitórios, vestiá-
rios ou escritórios de obras. 
A norma traz novas regras 
mais seguras para a execução 
de escavações e para tarefas 

que envolvem calor, como 
soldagem e esmerilhamento.

MAIS EMPREGOS
No evento de lançamento 

da Norma Regulamentadora 
18, ontem (10) em São Pau-
lo, o secretário de Trabalho 

e Emprego do Ministério da 
Economia, Bruno Dalcomo, 
disse que a nova norma é 
mais simples, objetiva e mais 
fácil de ser fiscalizada pelas 
autoridades. “No momento 
em que a construção civil 
vem liderando essa retoma-

da do crescimento econô-
mico, é preciso que nós te-
nhamos normas que, por um 
lado, sejam mais simples, 
mais desburocratizadas, mas 
que, ao mesmo tempo, ga-
rantam a saúde e a segurança 
do trabalhador”, declarou.


