
RONDONÓPOLIS

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Rondonó-
polis, Valdir Farinha, foi morto a tiros na noite de quarta (12) ao ser aborda-
do na porta de casa por um suposto assaltante.                       Página -7

NOVO TÉCNICO

JÁ ERA!

Missão: reerguer o Luverdense

Fim da linha para Selma no Senado

O Luverdense apresentou oficialmente esta semana seu novo 
treinador para o restante – pelo menos – do Campeonato Mato-
-grossense 2020. Trata-se de Toninho Pesso, que chegou pregando 
otimismo e mudança para as próximas partidas. Sua missão é “reer-
guer” o time dentro de campo.                Página - 11

A Mesa Diretora do Senado se reuniu e decidiu que o senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), vai relatar o ofício junto ao TSE determi-
nando a perda do mandato da senadora Selma Arruda (Podemos-
-MT).                                                                              Página - 3
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CONSEG: PRESIDENTE É MORTO

Mais de 5,1 milhões de hectares. Este deve ser o tamanho da área destinada às lavouras 
de milho nesta segunda safra em Mato Grosso. São pelo menos 242 mil hectares acima do 
que foi cultivado no ano passado, o equivalente a quase 5% de avanço.                        Página -10

RECORDE

Demanda aquece, preços atraem 
e agricultores apostam no milho

Empresas a
recolherão
o lixo
eletrônico
O presidente Jair Bolsonaro as-
sinou decreto que regulamenta 
a logística reversa de produtos 
eletroeletrônicos, que obriga 
empresas do setor a implanta-
rem sistemas de coleta desse 
tipo de resíduo e dar sua desti-
nação correta.                  Página  -7
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E por que Hollywood se tornou a capital 
do cinema? O clima californiano foi, sem 
dúvida, um dos principais motivos. Era 
perfeito para filmagens: o sol brilhava o 
ano todo

Sempre que visito uma nova cidade, sinto 
o desejo de entender a sua história a partir da 
curiosidade que me impulsiona por tudo. Los 
Angeles não foi diferente, apesar do gigantis-
mo da cidade californiana, com cerca de 15 
milhões de habitantes na região metropolita-
na. A cidade me encanta pela forma de vida 
alegre do seu povo, que vive com excelente 
qualidade de vida.

Fundada pelos jesuítas em 1781, em nome 
da Coroa de Espanha, tornou-se parte do Mé-
xico, em 1821, após sua independência da 
Espanha. Los Angeles foi incorporado como 
município em 1850, cinco meses antes da Ca-
lifórnia se ter tornado um estado dos Estados 
Unidos.

“LA” foi batizada pelo fundador e gover-
nador espanhol Dom Felipe de Neve de “Vila 
de Nossa Senhora Rainha dos Anjos do Rio de 
Porciúncula”, daí o apelido de “Cidade dos An-
jos”. É, hoje, um centro mundial de negócios. É 
classificada como uma das cidades mais eco-
nomicamente poderosas do mundo, principal-
mente, pelo entretenimento (televisão, filmes, 
jogos de vídeo, arte, música), aeroespacial, tec-
nologia, petróleo, moda, roupa e turismo.

Los Angeles é a cidade que respira o em-
preendimento cultural. A atração maior é 
Hollywood, onde estão os maiores estúdios 
de cinema do mundo. É a capital da Sétima 
Arte. O termo “sétima arte” foi estabelecido 
pelo intelectual italiano Ricciotto Canudo no 
seu “Manifesto das Sete Artes”, em 1912, que 
propôs que o cinema fosse considerado com 
a Sétima Arte, aumentando a lista precedente 
de Hegel. De acordo com o filósofo germânico 
a lista era composta apenas por Arquitetura, 
Escultura, Pintura, Música, Poesia e Dança.

E por que Hollywood se tornou a capital do 
cinema? O clima californiano foi, sem dúvida, 
um dos principais motivos. Era perfeito para 
filmagens: o sol brilhava o ano todo e as pai-
sagens podiam ser facilmente adaptadas às 
mais variadas tramas – há ali tanto deserto 

quanto mar e montanhas para serem uti-
lizados como cenários naturais.

Espalhado por mais de 168 ha, en-
contra-se o maior estúdio e parque te-
mático do mundo – o Universal Studios 
Hollywood. O parque já conta com mais 

de 50 anos de funcionamento. É tão grande, que 
as atrações do Universal Studios são divididas 
em duas partes: A Upper Lot é a área de cima do 
parque e a Lower Lot, a parte de baixo. Escadas 
rolantes gigantescas fazem ligação entre elas 
e os visitantes podem se encantar com seu vi-
sual glamouroso. As áreas temáticas do parque 
provocam uma sensação incrível, como se es-
tivesse inserido em cenários de grandes fran-
quias cinematográficas. Não há como deixar de 
aventurar no mundo mágico de Harry Potter e 
conhecer o maravilhoso castelo de Hogwarts; 
a montanha-russa temática do filme “A Vin-
gança da Múmia”, completamente no escuro; o 
simulador que você se sente dentro de uma ba-
talha frenética entre os carros robôs de “Trans-
formers”; a montanha-russa com as aventuras 
dos personagens da família Simpsons: Homer, 
Marge, Bart, Lisa e Maggie, dentre outras.

Como toda a Califórnia, também sofrem 
com os problemas que estão se agravando ra-
pidamente em função do aquecimento solar. 
Água e energia são bens escassos por lá. Mas o 
governo, a iniciativa privada e as pessoas estão 
se mobilizando em alternativas e alterações 
nos hábitos cotidianos.

De certa forma, esse foi sempre o perfil do 
californiano. São homens e mulheres que lu-
tam todos os dias, são criativos e as políticas 
públicas são estáveis. O poderio econômico da 
região tomou impulso com a corrida do ouro 
a partir de 1848, mas conseguiu se consolidar 
na diversificação das atividades econômicas e 
com a constante presença do Estado no finan-
ciamento dos empreendimentos privados.

É um exemplo que podemos seguir, co-
nhecendo melhor como fizeram e procurando 
adaptá-lo às nossas condições. Eles não adiam 
as soluções de seus problemas, por isso não 
prolongam seus problemas.

VICENTE VUOLO é economista, cientista 
político e coordenador do movimento Pró-VLT

Los Angeles, sétima arte

VICENTE VUOLO

Na extensa crônica dos escândalos nacionais, as 
recorrentes extravagâncias de autoridades no usufruto 
de viagens aéreas oficiais constituem, decerto, episódios 
menores. Nem por isso, contudo, deixam de ser sinais 
eloquentes da mentalidade patrimonialista arraigada 
entre ocupantes do poder.

Essa deplorável tradição se viu acrescida, recen-
temente, de alguns novos exemplos. No final de janei-
ro, após participar do Fórum Econômico Mundial em 
Davos, na Suíça, o então secretário-executivo da Casa 
Civil Vicente Santini viajou à Índia, na ocasião visitada 
pelo presidente Jair Bolsonaro. Representando o titular 
da pasta, Onyx Lorenzoni, que se encontrava em férias, 
Santini não titubeou diante das regalias do cargo e soli-
citou um avião da Força Aérea Brasileira para levá-lo, ao 
lado de duas assessoras, ao país asiático.

Quem aparentemente não aprovou a mordomia foi 
Bolsonaro. Após o caso vir à tona, o chefe do Executivo 
foi a público anunciar a destituição do subordinado pelo 
gesto “inadmissível” e “completamente imoral”, em suas 
palavras.

No dia seguinte, porém, diante do apelo dos filhos 
do mandatário, Santini foi readmitido como assessor na 
mesma Casa Civil de onde havia sido defenestrado.

Comportando-se como uma biruta de aeroporto 
insuflada pelo vento das redes sociais, Bolsonaro logo 
recuou do recuo. Pressionado, o presidente em poucas 
horas dispensou Santini novamente.

Se o presidente se pautasse pela mesma régua para 
avaliar todos os seus subalternos, talvez tivesse de levar a 
cabo uma ampla reforma ministerial. Conforme levan-
tamento, seis ministros se valeram dos serviços da FAB, 
em 2019, para viagens no exterior em circunstâncias 
muito similares às de Santini.

Bolsonaro, em sua proverbial indignação seletiva, 
encerrou o caso dizendo que havia conversado com a 
sua equipe e que, doravante, o uso dos aviões diminuiria. 

A festa nos céus não ficou restrita aos membros do 
Executivo, porém. No início da semana, o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fez rápida viagem 
a Macapá, seu reduto eleitoral, também a bordo de avião 
da Aeronáutica, levando a mulher, policiais legislativos e 
a assessora de imprensa.

Confrontadas, as autoridades escudam-se na lei, 
que teria sido observada em tais casos. Esquecem-se, en-
tretanto, de que a legalidade formal apenas não basta no 
trato com a coisa pública. 

Abusos de privilégios desse tipo afrontam prin-
cípios da administração, como o da moralidade e o da 
economicidade, e compõem, acima de tudo, um retrato 
pouco honroso de descaso com o dinheiro do contri-
buinte.

Editorial

Farra nos céus

Ranking dos Políticos - Facebook

“COVARDES!”
Após a leitura do relatório que pediu sua 

cassação por quebra de decoro parlamentar, 
o vereador Abílio Junior detonou os verea-
dores, especialmente Toninho de Souza e Ri-
cardo Saad, presidente e relator da Comissão 
de Ética, respectivamente. “São covardes! 
Como o próprio Toninho e Saad e os outros 
testemunharam muitas vezes as violências 
contra mim, mas não tiveram coragem de 
chegar lá e peitar os colegas parlamentares”, 
disparou Abílio. O parecer pela cassação, a 
partir de agora, será encaminhado à CCJ da 
Câmara e, em seguida, será apreciado em 
plenário.

ICMS DOS
COMBUSTÍVEIS
A reunião de Mauro Mendes e de todos 

os demais governadores com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, sepultou de vez o 
“desafio” do presidente Jair Bolsonaro, que 
propôs aos governadores “zerarem” o ICMS 
dos combustíveis. A fala desastrada de Bol-
sonaro, que gerou mais um princípio de crise 
política, foi “consertada” pelo seu “guru” eco-
nômico. Para Guedes, a solução para equali-
zar a cobrança de ICMS é resolver a questão 
de uma vez só, via Reforma Tributária.

ESQUEMAS S/A
O presidente da Assembleia Legislativa, 

Eduardo Botelho, afirmou a CPI que investiga 
a renúncia e sonegação fiscal no Estado deve 
começar os trabalhos para investigar o agro-
negócio. “A CPI vai continuar. Vamos entrar 
na questão do agro, que me parece que as 
sonegações não são pequenas”, disse. Con-
forme levantamento feito pela Secretária 
de Estado de Fazenda (Sefaz), e apresentado 
pelo secretário-adjunto da Receita Pública 
de Fazenda, Fernando Pimenta, a estimativa 
é de que em 2017 e 2018 o setor teria sonega-
do mais de R$ 900 milhões.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“seis ministros se valeram dos serviços 
da FAB, em 2019, para viagens no exte-
rior em circunstâncias muito similares 
às de Santini

“ O empresário e presidente do Conselho de Segurança de Rondonópolis Val-
dir Farinha foi morto a tiros após reagir a uma tentativa de assalto. As cenas 
do tiroteio foram captadas por uma câmara de segurança. Farinha, que tam-
bém é líder comunitário, trocou tiros com o criminoso e acabou sendo atingi-
do durante o confronto. Ele conversava, na companhia de amigos e da esposa, 
quando um bandido armado se aproxima do grupo, caminhando, e apontando 
uma arma em direção a eles. Uma das testemunhas relatou que o criminoso 
anunciou o assalto e que iria levar o carro. Neste momento, o empresário rea-
giu atirando.

Para ter uma “segunda opinião”?
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que o custo da manutenção fosse três 
vezes maior que o orçado inicialmente.

Você não tem como ter uma “segun-
da opinião” se não conhece o assunto o 
suficiente para construir seu ponto de 
vista em meio à incontáveis informa-

ções sobre o mesmo 
tema.

Se você quer uma 
segunda opinião so-
bre alguma coisa, pro-
cure outro profissio-
nal da mesma área. É 
evidente que isso vai 
agregar novos custos 
à sua pesquisa, mas, 
ao menos dessa for-
ma, você vai realmen-

te encontrar uma “segunda opinião”, e 
não um monte de conteúdo de onde vai 
tentar “garimpar”, sem o devido conhe-
cimento, algo que lhe “agrade” mais do 
que a avaliação profissional que acabou 
de receber.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Quando recebemos alguma informação que nos desagra-
da, vindo de um profissional, temos uma tendência a nos 
apegar à qualquer coisa que sugira que o que ouvimos não 
é correto e, com isso, acabamos nos “iludindo” com algo 
totalmente fora da realidade e que, no fim das contas, pode 
piorar ainda mais a situação. Não faça isso!
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Falei, na edição passada, sobre as des-
vantagens de se pesquisar na internet so-
bre assuntos que fogem do nosso conhe-
cimento. Algumas pessoas, porém, usam 
tal recurso de uma forma igualmente 
equivocada, sob um pretexto tão interes-
sante quanto 
injustificável: 
ter uma “se-
gunda opinião” 
sobre alguma 
coisa. É o caso, 
por exemplo, 
do camarada 
que vai no mé-
dico, não “con-
corda” com o 
que o profis-
sional falou e vai pesquisar na grande 
rede para ver se acha algo que “convence 
mais”.

Isso acontece em todas as áreas. Já vi 
gente que levou o carro com problemas 
até o mecânico, “discordou” do orçamen-
to e, ao invés de levar em outro profissio-
nal, optou por pesquisar no Google para 
ver o que encontrava. O resultado? En-
controu algo totalmente diferente, seguiu 
um “faça você mesmo” (se orgulhando de 
dizer que gastou menos de 20% do que 
o “mercenário” havia cobrado) e viu seu 
problema se agravar, “condenando” com-
ponentes mais complexos e fazendo com 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na quarta-feira (12), a Mesa 
Diretora do Senado se reu-
niu e decidiu que o senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), 
vai relatar o ofício junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
determinando a perda do 
mandato da senadora Selma 
Arruda (Podemos-MT).

Para o presidente do Sena-
do, senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), o parlamento não 
tem poder para deliberar so-
bre uma decisão da Justiça 
Eleitoral e que, portanto, o 
melhor é atender à Constitui-
ção e realizar o ato declarató-
rio da perda do mandato.

Companheiro de sigla de 
Selma Arruda, o senador La-
sier Martins do Rio Grande 
do Sul, apesar de torcer para 
a permanência da colega no 
Senado, entende que o me-
lhor no momento é acatar a 
decisão da Justiça Eleitoral e 
não discutir seu mérito.

“O que está sendo discuti-
do é o momento da perda do 
mandato, uma vez que ainda 
cabem embargos e recurso 
extraordinário ao Supremo. 
Por uma questão de prudên-
cia, estamos vendo qual é o 
momento mais adequado. 
Havendo a possibilidade de 
recurso, por uma questão de 

FIM DA LINHA | Senador Davi Alcolumbre já sinalizou que o Senado não pode ir contra a decisão do TSE 

Apenas uma questão de tempo 

prudência, seria melhor es-
perar. Ainda há uma perspec-
tiva, por mínima que seja, de 
que lá na frente ela prove ino-
cência”, defendeu Lasier.

Pelas declarações dos 
membros da Mesa Diretora 
do Senado, apesar de ainda 
haver um último suspiro, a 
tendência é que eles sigam a 
determinação da Justiça Elei-
toral, restando para a Mesa a 
decisão do momento em que 
Selma Arruda deve deixar de 
forma oficial o cargo.

O RITO
Com a Mesa Diretora ciente 

da determinação pela Justiça 
Eleitoral da perda do man-
dato a senadora passa a ser 
citada, e caso deseje, pode 
realizar em um prazo de dez 
dias úteis uma defesa perante 
a Mesa, haverá então o pare-
cer do relator do caso e a vo-
tação dos demais membros 
da Mesa. 

Por fim, um comunicado 
será feito ao Plenário da to-
mada de decisão proferida 
pela Mesa Diretora e a partir 
daí a publicação da decisão 
no Diário Oficial da União e 
no Diário do Senado Federal.

A eleição suplementar está 
marcada para o dia 26 de 
abril em Mato Grosso para 
eleger o novo senador da Re-
pública pelo Estado.

Foto: Beto Barata/agência Senado

DISCURSO

Deputado diz que barões 
querem o fim do FETHAB

Santos questionou ação da entidade 

De volta ao cargo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante a sessão ordi-
nária da última quarta-feira 
(12), o deputado estadual 
Wilson Santos (PDB) utilizou 
de seu espaço na tribuna da 
Assembleia Legislativa para 
tecer duras críticas à Socie-
dade Brasileira Rural (SRB) 
que protocolou no Supremo 
Tribunal Federal uma Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade.

Com essa medida a en-
tidade rural pede uma limi-
nar de caráter imediato para 
que seja suspensa em Mato 
Grosso a cobrança do Fundo 
Estadual de Transporte e Ha-
bitação (FETHAB).

Para o parlamentar a 
cobrança é uma consequên-
cia da isenção data ao setor 
em relação ao ICMS para 
exportação de commodi-
ties, assegurado pelo Gover-
no Federal por meio da Lei 
Kandir criada em 1996.

“Não tenho nada contra 
o agronegócio. Sou reconhe-
cedor histórico de que o agro 
fez muito por Mato Grosso. 
Mas, já gozam de isenção de 
impostos para exportação 
e não aceitam pagar o FE-
THAB é um absurdo. É cus-
pir no prato que comeu”.

Em seu discurso o de-
putado ainda deixou a en-

tender que entidades mato-
-grossenses ligadas ao setor 
do agronegócio estão por 
trás a ação apresentada no 
STF.

“Não pensem que so-
mos bobos e acreditaremos 
que a Aprosoja, Fundação 
Mato Grosso e a AMPA não 
estão por trás disso. Não assi-
naram, mas é lógico que seus 
interesses estão sendo aten-
didos pela Sociedade Brasi-
leira Rural. 

Para disfarçar utiliza-
ram a Sociedade Brasileira 
Rural contratando advoga-
dos de São Paulo”.

Para concluir, o parla-
mentar defendeu que a As-
sembleia Legislativa se mo-
bilize e até compareça ao 
Supremo Tribunal Federal 
para dialogar com o relator 
do caso, ministro Gilmar 
Mendes, e faça a defesa dos 
interesses de Mato Grosso 
nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade.

“O que estão fazendo é 
um crime contra Mato Gros-
so. O setor do agronegócio é 
isento de impostos na expor-
tação e não querem pagar o 
FETHAB que é uma ninha-
ria. Vou procurar o deputado 
Eduardo Botelho para que 
montemos uma comissão 
que possa ir ao STF para dia-
logar com o ministro rela-
tor”.

Foto: aSSeSSoria

Foto: Mayke toScano/SecoM-Mt

Foto: aSSeSSoria

BALANÇO 2019

Procon de Mato Grosso aplica R$ 44 milhões em 
multas contra fornecedores que descumpriram CDC

SINOP

Bortoli deixa Assistência Social e volta para Câmara

Seis ramos de atuação estão entre os mais autuados 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No ano de 2019 a Se-
cretaria Adjunta de Prote-
ção e Defesa dos Direitos do 
Consumidor (Procon-MT) 
aplicou R$ 44.134.112,70 em 
multas sobre fornecedores 
que infringiram o Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). Entre os ramos au-
tuados, os principais foram 
postos de combustíveis, ban-
cos, supermercados, trans-
porte intermunicipal de pas-
sageiros, concessionárias de 
serviços públicos e lojas de 
departamentos. 

Do total aplicado, R$ 
31.191.512,70 - valor sem des-
conto - resultaram em Autos 
de Infrações lavrados pelos 
fiscais do Procon-MT. Ou-
tros R$ 12.942.600,00 em 
multas aplicadas se referem 
a decisões de primeira ins-
tância, proferidas pelos con-
ciliadores do Procon-MT. 

Em relação aos valo-
res confirmados pelo órgão 
em decisões coletivas da 
Turma Recursal, foram R$ 
R$ 19.070.333,66 em 2019. 
Nas sessões conjuntas são 
analisados os recursos im-
petrados pelos fornecedo-
res penalizados. Nessa fase, 
o relator do processo pode 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O secretário de Assis-
tência Social, Trabalho e 
Habitação, Ademir Bortoli 
deixou a pasta para e volta a 
assumir seu cargo de verea-
dor na Câmara de Sinop. Sua 
exoneração foi publicada do 
Diário Oficial de ontem (13).

Bortoli estava próximo 
de completar um ano como 
titular da pasta em substitui-
ção a Josi Palmasola, essa foi 
a primeira vez que a Assis-
tência Social esteve coman-
dada por um homem. 

De acordo com o que 
publicou o site Visão Notí-
cias, dois nomes passam a 
ser ventilados para assumir 
a vaga. Um deles é de Sinéia 
Abreu e o outro a própria 
Josi Palmasona antecessora 
de Bortoli.

Com o retorno de Bor-
toli à Câmara, o vereador 
Mauro Garcia (MDB) deixa o 
cargo e volta para a posição 

aplicar atenuante, manter ou 
anular a decisão de primeira 
instância.

No julgamento em se-
gunda instância fica definiti-
vamente arbitrado o valor da 
sanção aplicada, não sendo 
mais possível alteração do 
valor por vias administrati-
vas.

As multas aplicadas aos 

de suplência. Mas pode re-
tornar por um curto período 
de tempo, caso o vereador 
Joaninha, do mesmo parti-
do, necessite de um tempo 
ausente para se recuperar do 
grave acidente que sofreu de 
moto na disputa de um cam-

fornecedores bem como as 
indenizações por descum-
primento de ordem judicial 
relativa ao direito do consu-
midor, por exemplo, são de-
positados no Fundo Estadual 
de Defesa do Consumidor 
(Fundecon). Em 2019, o fun-
do recebeu R$ 12.831.702,25 
referentes a sanções aplica-
das pelo Procon-MT.

Tais recursos permitem 
o gerenciamento e implanta-
ção de projetos e programas 
em defesa do consumidor. O 
Fundecon é gerenciado pelo 
Conselho Estadual de Defesa 
do Consumidor (Condecon) 
e tem a ordenação de despe-
sas realizada pela Secretaria 
de Estado de Assistência So-
cial e Cidadania (Setasc).

peonato no interior de São 
Paulo.

A decisão de deixar a 
Assistência Social e retor-
nar para suas atividades na 
Câmara é vista dentro do 
cenário político como uma 
estratégia para voltar ao pro-

tagonismo da política sino-
pense, visando as eleições de 
4 de outubro. 

Há ainda uma possibi-
lidade de que Bortoli deixe 
o MDB e se junte a Roberto 
Dorner para a disputa muni-
cipal.

Senado vai acatar decisão da 
Justiça Eleitoral sobre Selma
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800612700  00752896105
279002800536800  00762134127
279002800610600  03127182171
279002701077800  66762669115
279002701573200  74069403191
279002800686400  03600859110
279002800772600  95421238091
279002701081000  01601447108
279002701363800  01911440101
279002800725200  76680860130
279002400136900  01282691201
279030300006200  01346158169
279002701552500  01104283239
279002701580400  01566247292
279002701168300  03217837193
279002701576300  04791471164
279002701514600  05096548198
279750100035400  03090085143
279002700564700  90783174187
279002800836700  91567890334
279961500001500  00042183103
279002701291600  03831731918
279002701015800  02218691159
279002701251700  00380328135
279576500   11993737000179

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, disponi-
bilidade no período noturno;
3-Motorista, CNH C, com experiência, 
com disponibilidade para viagem; 
4-Serviços gerais, com experiência;
5-Assistente comercial, com experi-
ência, habilidade de escrita e comuni-
cação;
6-Operador de Munck, com experiên-
cia, CNH C, D ou E, com disponibilida-
de para viagem; 
7-Supervisor de vendas, com experiên-
cia em liderança;
8-Instalador de comunicação visual, 
com experiência, CNH B; 
9-Operadora de caixa, com experiên-
cia; 
10-Comercial virtual, com bom 
conhecimento 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 experiên-
cia em gráfica;
15-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, facha-
das ou estruturas metálicas;
16-Vendas, interesse na linha espor-
tiva; 
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 expe-
riência;
22-Auxiliar de Cozinha, com experiên-
cia, 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

Leandro Nery Varaschin

ABERTURA: 19 de março de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 19 de março de 
2020 às 08:00 horas. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia 
para construção de alambrado com mureta no perímetro do aeroporto 
municipal. 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 edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019 – SRP 44/2019 
Processo Administrativo Nº 90/2019 

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de apoio, 
nomeada através da portaria 03/2020, torna público para conhecimento dos interessados, 
que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 – SRP 44/2019, CONSTITUI 
OBJETO DO PRESENTE EDITAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE 
SISTEMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS VIA WEB EM TEMPO REAL OU TECNOLOGIA 
DE VALIDAÇÃO ELETRÔNICA VIA WEB EM TEMPO REAL. Com abertura marcada para 
o dia 09/01/2020 e homologada no dia 13/02/2020, teve como vencedor a empresa:  
 

VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA cadastrada no CNPJ nº 
03.817.702/0001-50, por apresentar o valor total de R$ 1.279.200,00 (um milhão duzentos 
e setenta e nove mil e duzentos reais). 

Santa Carmem/MT, 13 de fevereiro de 2020. 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

 

 

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 117/2019 
TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA A EXECUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO DA FAUNA (IPF) 
E REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DE FAUNA EM AERÓDROMO 
(PMFA), PARA O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO - ADOLINO 
BEDIN' CONFORME A SEGUIR INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉRIO, AEROPOSTOS E CAPACITACAO LTDA CNPJ/CPF Nº 
17.469.843/0001-34 ITENS VENCEDORA - 835892 - R$123.220,00,00, 
VALOR TOTAL GERAL R$ 123.220,00.

Pregoeira
Marisete M. Babrieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 14/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500, GASOLINA E ETANOL PARA 
O DISTRITO DE PRIMAVERA EM SORRISO – MT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A 
SEGUIR AUTO POSTO CHARRUA LTDA. CNPJ/CPF Nº 
09.602.869/0001-80 ITENS VENCEDORA - 836714 - R$3,11, - 836713 - 
R$4,87, - 836712 - R$4,29, - 836711 - R$4,20, VALOR TOTAL GERAL 
R$73.925,00.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 05 DE MARÇO DE 2020, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto Alegre, 
n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 
CONVENCIONAL E BOMBEADO PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME 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

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2019

Marisete M. Barbieri

Empresas que manifestaram interesse em recorrer e apresentaram 
Recurso: TIAGO ANDRE DA SILVA ME, CNPJ Nº 23.710.201/0001-88. 
Empresas que apresentaram as contrarrazões de recurso: IDEAL 
ENGENHARIA ARQUITETURA EIRELI, CNPJ Nº 07.213.809/0001-40. 
INFRACEO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO E CAPACITAÇÃO LTDA, 
CNPJ Nº 17.469.843/0001-34. Ante ao exposto, forte em todas as 
argumentações supra, DECIDE-SE: NÃO CONHECER o recurso 
interposto pela empresa TIAGO ANDRE DA SILVA ME, por não cumprir o 
que determina o art. 4º, inciso XVIII e o Edital do Pregão Presencial 
117/2019; NO MÉRITO, considerando os princípios previstos no art. 37 da 
CF, bem como, o dever da administração pública motivar suas decisões, 
fundamentado nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, 
JULGA-SE PELA MANUTENÇÃO da decisão proferida, quando do 
julgamento do certame, mantendo a INABILITAÇÃO das empresas 
TIAGO ANDRE DA SILVA ME e IDEAL ENGENHARIA ARQUITETURA 
EIRELI, e a HABILITAÇÃO da empresa INFRACEO CONTROLE DO 
ESPAÇO AÉREO E CAPACITAÇÃO LTDA;  Publique-se, Registre-se e 
Intime-se.

Pregoeira

JULGAMENTO DE RECURSO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri
Presidente da C.P.L

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 6/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 6/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADOS 
PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.' CONFORME A 
SEGUIR CLIMATEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 27.298.497/0001-22 TABELA/ITEM VENCEDORA - AR 
CONDICIONADO PREGAO 06-2020 - 836824 DESCONTO TOTAL 
%16,10, AR CONDICIONADO PREGAO 06-2020 - 836825 DESCONTO 
TOTAL %16,10, AR CONDICIONADO PREGAO 06-2020 - 836826 
DESCONTO TOTAL %14,50, AR CONDICIONADO PREGAO 06-2020 - 
836821 DESCONTO TOTAL %16,20.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 10/03/2020. Data 
de Abertura Dia: 10/03/2020. Hora:  12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Assessor Jurídico - OAB/MT 17.909
Éslen Parron Mendes

Marisete Marchioro Barbieri - Pregoeira Oficial

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2019



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bolso-
naro assinou decreto que re-
gulamenta a logística reversa 
de produtos eletroeletrôni-
cos, que obriga empresas do 
setor a implantarem siste-
mas de coleta desse tipo de 
resíduo e dar sua destinação 
correta.

Uma solenidade no Pa-
lácio do Planalto marcou a 
assinatura da norma, além 
de oficializar a assinatura de 
convênios com prefeituras 
para a compra de equipa-
mentos de coleta de lixo re-
ciclável e compostagem de 
resíduos orgânicos.

Em outubro do ano pas-
sado, o Ministério do Meio 
Ambiente assinou um acor-
do setorial com entidades 
que representam as princi-
pais empresas de eletroele-
trônicos do país como forma 
de fazer cumprir a logística 
reversa.

O termo consta na lei 
que instituiu a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos 
(Lei nº 12.305/2010), e pre-
vê o retorno dos produtos 
após o uso pelo consumidor, 
de forma independente do 
serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos re-
síduos sólidos.

Atualmente, existem, se-
gundo o governo, apenas 
173 pontos de coleta de ele-
troeletrônicos no Brasil. O 
acordo, agora regulamen-
tado em decreto, prevê que 
esse número aumente para 
cinco mil pontos até 2025, 
abrangendo os 400 maio-
res municípios do país, com 
mais de 80 mil habitantes, e 
representam, no total, 60% 
da população brasileira.

“Esse 60% da população 
brasileira, que, ao final de 
2025, vai ser contempla-
do, representa uma parcela 
muito significativa dos re-
síduos de eletroeletrônicos 
que temos no Brasil”, disse o 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, em coletiva 
de imprensa após a cerimô-
nia. Segundo a lei, a logística 
reversa deve ser implantada 
na forma de regulamento ou 
de acordos setoriais e ter-
mos de compromisso firma-
dos entre o poder público e 
o setor empresarial.

E-LIXO
A aquisição de produtos 

eletrônicos tem sido uma 
prática comum nos últimos 

Foto: Arquivo pessoAl

RONDONÓPOLIS

Presidente do Conseg é morto
a tiros na frente da mulher

APREENSÃO DO TRÁFICO

Sesp arrecada mais de 
R$ 1 milhão em leilão de bens

VERA

Inaugurada a 
nova sede da 
Secretaria de Obras

Valdir Farinha era presidente do Conseg de Rondonópolis
Foto: AssessoriA

Foto: MAyke toscAno

Novo barracão foi construído com recursos e mão de 
obras próprios 

O recurso será destinado para o Fundo Nacional Antidrogas

DA REPORTAGEM

O presidente do Con-
selho Comunitário de Se-
gurança (Conseg) de Ron-
donópolis, Valdir Farinha, 
60 anos, foi morto a tiros 
na noite de quarta-feira (12) 
ao ser abordado na porta 
de casa por um suposto as-
saltante. Segundo a Polícia 
Militar, ele conversava com 
a mulher dele e um casal de 
amigos na frente da residên-
cia, no bairro Monte Líbano.

O assassinato foi regis-
trado por câmeras de segu-
rança. Um homem se apro-
xima a pé, saca e uma arma 
e anuncia o assalto. Ele teria 
pedido o carro que estava 
próximo do grupo. Valmir, 
que tinha uma arma na cin-
tura, reagiu e foi baleado. 
Um amigo dele também foi 
baleado. O suspeito foge em 
seguida a pé sem levar nada. 
Uma ambulância do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) foi chama-
da, mas Valmir não resistiu. 
O amigo dele foi socorrido 
por testemunhas.

De acordo com a PM, 
três pessoas foram presas 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT) arrecadou mais de R$ 
1,1 milhão em um leilão re-
alizado com bens apreendi-
dos no combate ao tráfico de 
drogas no Estado. O leilão de 
veículos, imóvel e aeronave 
foi realizado em janeiro pela 
Secretaria Adjunta de Justiça 
(Saju) e o recurso arrecada-
do será destinado ao Fundo 
Nacional Antidrogas. Um dos 
bens arrematados foi uma 
residência com mais de 125 
m² no município de Várzea 
Grande ao custo de R$ 222 
mil. O lance inicial era de 
pouco mais de R$ 136 mil. 
Ao todo, 92 bens que esta-
vam disponíveis foram ad-
quiridos. A secretária da Saju, 
Lenice Silva, destaca que o 
resultado do leilão surpre-
endeu pelo valor alcançado. 
“Pelo lance inicial dos bens, 
a nossa expectativa era de 
que fôssemos alcançar R$ 173 
mil. Mas o valor arrecadado 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Obras 
de Vera inaugurou nesta se-
mana a nova sede da pasta, 
localizada no bairro Bom 
Jesus. Para a inauguração, es-
tiveram presentes o prefeito 
Moacir Luiz Giacomelli e o 
prefeito em exercício Mar-
celo Alves da Costa, além da 
primeira-dama e secretários. 

As obras da nova sede 
foram realizadas em duas 
etapas. “Primeiro, o barra-
cão pré-moldado que foi 
licitado e feito por empresa 
aqui de Vera. São dois mil 
m². E depois foi feita a área 
de convivência da pasta atra-

vés da equipe da Secretaria 
de Obras contando com o 
almoxarifado, a sala admi-
nistrativa, banheiros, refei-
tório e um lavador. Foram 
aproximadamente 6 meses 
de obras. 

Uma obra desse porte 
sairia em média R$ 1,2 mi-
lhão aproximadamente se 
não tivesse sido feito com a 
mão de obra própria”, expli-
cou a engenheira Raíssa Es-
tevam.

A obra teve um investi-
mento em torno de R$ 800 
mil de recursos próprios, 
que vieram do IPTU. A Se-
cretaria de Obras conta atu-
almente com cerca de 40 co-
laboradores.

Foto: DivulgAção

Computadores que se tornam sucata: pontos de coleta em todo o país 

Decreto obriga empresas a
recolherem lixo eletrônico
GERAL | Meta é aumentar para 5 mil pontos de coleta em todo o país

suspeitas de envolvimento 
com esse crime. Dois ho-
mens e uma mulher. Além 
disso, uma adolescente de 16 
anos foi apreendida. A PM 
disse que depois desse cri-
me o grupo roubou um car-
ro para fugir. Essas quatro 

ultrapassou em mais de 300% 
a nossa previsão. Este leilão 
teve o diferencial de ter um 
imóvel com perdimento en-
tre os bens disponíveis. Isso 
é um avanço para o Estado”. 
Lenice afirma ainda que um 

anos. O acelerado avanço 
tecnológico faz com que as 
pessoas substituam rapida-
mente seus produtos por 
outros novos e mais moder-
nos, gerando uma enorme 
quantidade de lixo eletrôni-
co (e-lixo). Esse lixo quando 
descartado incorretamente 
é muito prejudicial à saúde 
das pessoas e ao meio am-
biente. Uma alternativa viá-
vel para evitar ou diminuir 
os danos provocados pelo 
e-lixo é a reciclagem de seus 
componentes. A reciclagem 
consiste em uma série de 
atividades que têm o objeti-
vo de aproveitar os detritos 
de um objeto e reutilizá-los 
como matéria-prima dentro 
do processo industrial. Nem 
sempre a reciclagem se des-
tina a reinserção do produto 
dentro do mesmo ciclo pro-
dutivo, o vidro dos monito-
res, por exemplo, pode virar 
piso.

O processo de recicla-
gem do e-lixo se inicia com 
a coleta ou recebimento do 
material. Logo após os apa-
relhos são desmontados 
por um processo chamado 
manufatura reversa, que é 
o movimento inverso ao de 
uma linha de montagem. 

novo leilão está previsto para 
o mês de março. “Já estamos 
fazendo o levantamento dos 
bens que estarão na segunda 
edição do ano”. Somente com 
a venda da aeronave, carros e 
barcos foi levantado o valor 

de mais de R$ 931 mil. Os 
bens estavam localizados nos 
municípios de Cuiabá, Vár-
zea Grande e Cáceres. Além 
da opção eletrônica, o leilão 
também teve a modalidade 
presencial.

Cada material é classificado 
(plásticos, metais, placas de 
circuito, vidros, metais pe-
sados, elementos químicos, 
etc.).

Os materiais que podem 

ser reciclados são encami-
nhados para esse fim. A re-
ciclagem pode ser realizada 
nos centros que realizam 
a separação, se possuírem 
estrutura para isso, ou em 

empresas especializadas em 
cada tipo de material. O ma-
terial a ser reciclado é redu-
zido por trituração ou com-
pactação para minimizar os 
custos com transporte.

pessoas teriam dado apoio 
na fuga do atirador, mas o 
homem que aparece nas 
imagens atirando ainda não 
foi preso. Valmir é ex-presi-
dente da Federação do Con-
selho de Segurança Pública 
(Feconseg) e atual presidente 

do Conseg da área central de 
Rondonópolis. O Conseg é 
um órgão que auxilia as for-
ças de segurança no trabalho 
de combate à criminalidade 
nos bairros. Natural de São 
Paulo, Valdir era casado, ti-
nha três filhos e três netos.
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Parceria visa industrialização
e atrair novos investimentos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Reunião do Governo do Estado com a 
Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Atração de Investimentos (Apex-
-Brasil), vinculada ao Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE), reforçou o interesse 
em “vender” Mato Grosso para o mundo. O 
objetivo é criar um ambiente propício para 
exportações e atração de investimentos.

Um dos projetos da Apex é de capacita-
ção das empresas para promover a indus-
trialização de Mato Grosso, que deverá ser 
implementado ainda no primeiro semestre. 
“A Apex tem muitas oportunidades para que 
micro e pequenos empresários se qualifi-
quem e se lancem ao mercado externo, as-
sim como as empresas maiores. Então, lan-
çaremos em Mato Grosso o primeiro núcleo 
do Programa de Qualificação de Exportado-
res (PEX) nos próximos meses”, destacou o 
gerente de Relações Institucionais e Gover-
namentais do MRE, Gerson Menandro.

O vice-governador Otaviano Pivetta as-
segurou que o Governo dará as condições 
necessárias para a estruturação do plano, 
assim como o presidente da Federação das 
Indústrias de Mato Grosso (FIEMT), Gusta-
vo Oliveira. Para o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, César Miranda, o Estado 
tem muitas potencialidades que precisam 
ser disseminadas para o mundo. “Temos que 
mostrar o que Mato Grosso tem de melhor e 
um escritório da Apex aqui será de extrema 
relevância para este trabalho”, afirmou.

A participação de Mato Grosso na Expo 
Dubai 2020, que será realizada de 20 de ou-
tubro de 2020 a 10 de abril de 2021, também 
foi debatida. Lá, haverá um pavilhão brasi-
leiro onde os produtos mato-grossenses po-
derão ser exibidos, fomentando o interesse 
de investidores internacionais e visitantes.

“O enfoque é sustentabilidade e será uma 
ótima vitrine. O Governo do Estado verifica-
rá a viabilidade deste evento e a ida de uma 
comitiva mato-grossense”, explicou Rita 
Chiletto, assessora de Relações Internacio-
nais.

MT E AGÊNCIA | Reunião debateu apoio à industrialização e internacionalização de produtos mato-grossenses
Foto: Christiano antonuCCi

Ideia é “vender” Mato Grosso para o mundo 
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Escola aposta na conscientização de
alunos para o equilíbrio ecológico
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Ao menos 100 estudantes da Es-
cola Estadual 19 de Maio, localizada 
em Alta Floresta, realizaram o plan-
tio mais de 200 mudas – duas por 
aluno - em uma nascente situada no 
bairro Boa Nova 2. Durante o even-
to, cada participante pode ter sua 
própria experiência, ou seja, tudo o 
que aprenderam em sala e nas aca-
demias pode ser posto em prática 
neste dia.

Os alunos participaram de duas 
oficinas nas dependências da escola, 
na qual cada aluno pode entender a 
importância do equilíbrio ecológico 
bem como as suas consequências. 
No terceiro dia, realizaram o plan-
tio.

Na avaliação do professor e co-
ordenador do projeto, José Ales-
sandro Rodrigues, o resultado foi o 
melhor possível. “Nossos estudantes 
vivenciaram a dinâmica da retórica, 
permitindo serem protagonistas de 
suas falas percebendo a importância 
de possuir uma comunicação efeti-
va”, destaca.

As mudas, de árvores frutíferas 
da região e também nativas silves-
tres, foram doadas pelo Instituto 
Centro de Vida (IC), uma organi-
zação não governamental em Alta 
Floresta. Ao final do plantio, os es-
tudantes receberam certificados de 
Embaixadores da Justiça Climática 
(Tree for Climate Justice).

O plantio faz parte do Progra-
ma Adote uma Nascente cuja meta é 
combater a crise climática plantan-
do árvores pelo mundo. O projeto 
visa o despertar dos infantes para a 
importância de agirem contra a cri-
se climática.

O projeto integra também o Plant 
for the planet (planta para o planeta, 
em tradução livre), programa cria-
do pelo alemão Felix Finkbeiner e 
introduzido em Alta Floresta pelo 
consul alemão Max Roland Krieger 
e sua esposa Simone. O projeto con-
tabilizou o plantio de cerca de um 
bilhão de árvores em todo o mundo.

ALTA FLORESTA | Após aulas teóricas, alunos fizeram plantio de 200 mudas de árvores frutíferas
Fotos: Divulgação

Os alunos fizeram o plantio com todo o cuidado 

Alunos ficaram atento ao estudo teórico 
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AGRONEGÓCIO 

Aumentou a demanda pelo cereal para a produção de etanol

Demanda aquecida e preços atrativos
DA REPORTAGEM

Mais de 5,1 milhões de 
hectares. Este deve ser o ta-
manho da área destinada às 
lavouras de milho nesta se-
gunda safra em Mato Grosso. 
São pelo menos 242 mil hec-
tares acima do que foi culti-
vado no ano passado, o equi-
valente a quase 5% de avanço. 
Destaque para o Médio Nor-
te, que deve concentrar 44% 
de todas as plantações do 
grão no estado, ampliando 
em 144 mil hectares o terre-
no cultivado no último ciclo 
na região. O principal com-
bustível para este aumento 
no local é a demanda pelo 
cereal para a produção de 
etanol.

É que explica Marcel 
Durigon, que é responsável 
pela área de agricultura do 
Imea. “O preço do milho em 
Mato Grosso sempre foi um 
problema. A gente tem um 
custo alto do frete para ex-
portar esse milho e a nossa 
demanda interna não era tão 
alta quanto a demanda inte-
restadual. Agora a gente já tá 
vendo uma demanda para a 
produção de etanol de milho 
próxima a 50% da demanda 
total interna de Mato Grosso.

Então, além de uma 
demanda para ração a gente 
também tem agora deman-
da forte para a produção de 
etanol. E como as indústrias 
estão localizadas (em sua 
maioria) na região médio-

-norte do estado, o produtor 
fica com um pouco mais de 
vantagem para vender este 
milho, porque está mais pró-
ximo. Por isso a gente vê o 
maior aumento da área nesta 
região”, comenta.

Além da maior procu-
ra pelo milho no mercado 
interno, a demanda interna-
cional e o mercado aquecido 
também motivaram os agri-
cultores, que aproveitaram 
preços atrativos para anteci-
par as vendas da produção. 
Mais de 56% do milho que 
deve ser colhido já foram ne-
gociados. Quanto ao tama-
nho da safra, a previsão é de 
um novo recorde, passando 
32,44 milhões de toneladas.

Esse volume, segundo 
Durigon, ainda depende da 
ajuda do tempo. “A gente 
tem que ter cautela em rela-
ção à produtividade porque 
a cultura do milho é muito 
sensível ao volume de chu-
vas, a frequência das chuvas 
no período de florescimento 
e enchimento do grão. Nes-
ta safra teve a soja semeada 
com atraso em comparação 
com outras safras, então 
também houve atraso no 
milho. É muito cedo para 
a gente falar que terá uma 
ótima produtividade do mi-
lho. A gente tem que esperar 
mais um pouco, ver como 
vai ser o clima, para depois 
consolidar ‘uma super safra’, 
na maior da história do esta-
do”, conclui.

RECORDE | Agricultores ampliarem as apostas no grão; produção pode passar de 32,44 mi/ton
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: guilherme testa

IBGE

Setor de Serviços fecha
2019 com crescimento de 1%

TRABALHADORES

Caixa inicia pagamento do PIS
para nascidos em março e abril

Segundo IBGE, essa é a primeira alta do setor desde 2014

MT segue puxando o ritmo dos trabalhos: quase metade da 
área colhida 

Recebem o abono mais de 3,6 milhões de trabalhadores 

DA REPORTAGEM

O volume do setor de 
serviços fechou 2019 com 
uma alta de 1%. Essa é a pri-
meira alta do setor desde 
2014, já que os serviços ti-
veram quedas consecutivas 
entre 2015 e 2017 (acumulan-
do perda de 11%) e fecharam 
com estabilidade em 2018. 
A receita nominal teve cres-
cimento de 4,5%. Os dados 
são da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada 
ONTEM (13) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). “Essa alta é 
importante, mas ainda está 
longe de alcançar o melhor 
resultado no setor de servi-
ços”, avalia o gerente da pes-
quisa, Rodrigo Lobo.

Os principais responsá-
veis pelo crescimento foram 
os serviços de informática e 
comunicação, que tiveram 
avanço de 3,3%, puxado pelo 
bom desempenho das ativi-
dades de portais, provedores 
de conteúdo e ferramentas 

PREVISÃO DE JANEIRO

Safra de soja 
do Brasil 19/20
deve superar 
123,9 mi/ton
DA REPORTAGEM

Chuvas favoráveis re-
forçam a expectativa de uma 
grande safra de soja no Brasil 
na atual temporada 2019/20, 
afirmou a consultoria AgRu-
ral, ao projetar que a produ-
ção deve ultrapassar as 123,9 
milhões de toneladas de sua 
estimativa de janeiro.

“A colheita começou a 
acelerar em Goiás, mas ain-
da é lenta em outros Estados 
devido ao atraso no plantio e 
às chuvas registradas em al-
gumas áreas. Mas essas pre-
cipitações são bem-vindas 
para a soja que ainda está en-
chendo grãos”, disse a AgRu-
ral em nota à imprensa.

A área cultivada com 
soja da safra 2019/20 estava 
16% colhida até esta quinta-
-feira, segundo levantamen-
to da empresa, o que repre-
senta avanço de sete pontos 
percentuais em uma sema-
na. 

O ritmo dos trabalhos 
registra atraso frente aos 

DA REPORTAGEM

A Caixa iniciou nesta 
quinta-feira (13) o pagamen-
to do Abono Salarial do Pro-
grama de Integração Social 
(PIS) calendário 2019/2020, 
para os trabalhadores nas-
cidos nos meses de março e 
abril. Os beneficiários com 
conta individual na institui-
ção, cadastro atualizado e 
movimentação, o crédito foi 
feito na terça (11).

Segundo a Caixa, rece-
berão o abono mais de 3,6 
milhões de trabalhadores, 
totalizando R$ 2,7 bilhões 
em recursos injetados na 
economia. Os valores va-
riam de R$ 88 a R$ 1.045, de 
acordo com a quantidade de 

26% do mesmo período do 
ano passado, mas supera li-
geiramente a média de cinco 
anos, acrescentou a consul-
toria.

“Mato Grosso segue 
puxando o ritmo dos traba-
lhos, com quase metade de 
sua área já colhida. Os pro-
dutores têm conseguido co-
lher nos intervalos das chu-
vas e, por enquanto, não há 
problemas significativos de 
excesso de umidade ou per-
da de qualidade. Além disso, 
os relatos de produtividade 
seguem em linha ou acima 
da expectativa dos produ-
tores”. Por outro lado, o Rio 
Grande do Sul é “o único Es-
tado que inspira certo cuida-
do no momento”, segundo a 
análise da AgRural. 

A colheita gaúcha só 
tem início em março, mas, 
após boas chuvas em janei-
ro, a região enfrentou uma 
seca no início de fevereiro 
e “precisa de umidade nos 
próximos dias para não per-
der potencial produtivo”.

dias trabalhados durante o 
ano base 2018.

O prazo final para o 
saque do abono salarial do 
calendário de pagamentos 
2019/2020 é 30 de junho 
deste ano. O valor do bene-
fício pode ser consultado no 
Aplicativo Caixa Trabalha-
dor, no site da Caixa ou pelo 
Atendimento ao Cidadão, 
no telefone 0800 726 0207. 
O banco disponibilizará 
cerca de R$ 16,5 bilhões para 
mais de 21,6 milhões de be-
neficiários até o final do ca-
lendário.

QUEM TEM
DIREITO?
Pode receber o bene-

fício o trabalhador inscrito 

de busca na internet, pelo 
desenvolvimento e licencia-
mento de softwares e pela 
consultoria em tecnologia 
da informação. O segmen-
to de outros serviços teve a 
maior alta (5,8%) e o segundo 
principal impacto no setor 
de serviços como um todo, 
puxado pelas atividades de 
corretoras de títulos e valo-
res mobiliários.Também ti-
veram alta os serviços pres-
tados à família (2,6%) e os 
serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementa-
res (0,7%). O único segmento 
com queda foi o de serviços 
de transportes, auxiliares de 
transporte e correios (-2,5%).

DEZEMBRO
Em dezembro, o se-

tor de serviços teve queda 
de 0,4% no volume e alta de 
0,3% na receita nominal, em 
relação a novembro. Já na 
comparação com dezembro 
de 2018, foram observadas 
altas de 1,6% no volume e de 
4,5% na receita nominal.

no PIS há pelo menos cinco 
anos e que tenha trabalha-
do formalmente por pelo 
menos 30 dias em 2018, 
com remuneração mensal 
média de até dois salários 

mínimos. Também é neces-
sário que os dados estejam 
corretamente informados 
pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (Rais), ano base 2018.
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Toninho Pesso é apresentado com
a missão de reerguer Luverdense
DA REPORTAGEM

O Luverdense Espor-
te Clube apresentou oficial-
mente esta semana seu novo 
treinador para o restante 
– pelo menos – do Campe-
onato Mato-grossense 2020. 
Trata-se de Toninho Pesso, 
que chegou pregando otimis-
mo e mudança para as próxi-
mas partidas. Sua missão é 
“reerguer” o time dentro de 
campo, o comandante disse 
que contará com o apoio de 
todos.

“É um dos clubes mais 
tradicionais do Estado, uma 
potência nacionalmente co-
nhecida e esse momento 
acontece, é do futebol. Va-
mos mudar essa situação, to-
dos juntos, atletas, comissão, 
diretoria e torcida”, disse em 
coletiva de imprensa.

O Luverdense enfrenta 
uma situação bastante crítica 
nos últimos anos, tendo re-
baixamentos da Série B para 
a C e, dois anos depois, da 
C para a D no Campeonato 

ESTADUAL | Equipe soma apenas um ponto em 12 disputados e está na zona de rebaixamento

VAI ENTENDER...

Mesmo 100% no Estadual, União
desliga diretor de futebol

CORINTHIANS

Andrés elogia time, torcida
e evita criticar juiz

VASCO

Abel ouve gritos de “time fraco”
em estreia na Copa do Brasil

Foto: Marcos ribolli

Pedrinho é expulso em Corinthians x Guaraní 

Foto: Josiel Martins

Abel Braga saiu debaixo de críticas do Albertão 

DA REPORTAGEM

Em boa fase no Campe-
onato Mato-grossense, mas 
com a eliminação na primei-
ra fase da Copa do Brasil, o 
União Rondonópolis desli-
gou o diretor de futebol Ro-
drigo Lima, que veio para o 
Colorado em novembro de 
2019 para a montagem do 
elenco atual.

DA REPORTAGEM

O presidente do Corin-
thians, Andrés Sanchez, elo-
giou a postura da equipe e 
da torcida na eliminação na 
Libertadores da América. 
Na noite de quarta-feira, em 
Itaquera, o Timão venceu o 
Guaraní, do Paraguai, por 2 a 
1, mas caiu precocemente na 
competição sul-americana.

“Ano passado não chega-
mos entre os cinco (no Brasi-
leirão) e ficamos nessa situa-
ção. O time está mudando a 
metodologia. Pouco tempo, 
poucos jogos, isso vai dificul-
tando. Fizemos um grande 
jogo, mas, infelizmente, não 
conseguimos. Parabenizar a 
torcida que, mais uma vez, 
demonstrou o amor e paixão 
pelo Corinthians. Aplaudiu 
depois do jogo, só o corintia-
no faz isso”, disse.

Sobre a polêmica arbitra-
gem do argentino Néstor Pi-
tana, o presidente do Timão 
evitou exagerar nas críticas. 
A principal reclamação foi 
a falta que originou o gol 
da classificação do time pa-
raguaio. “Teve a falta do Gil 
que não foi falta. O argenti-
no, para variar, se confundiu 
na falta, o Gil nem encostou. 

DA REPORTAGEM

Abel Braga chegou ao 
Piauí ovacionado e deixou o 
gramado do Estádio Alber-
tão, em Teresina, debaixo de 
uma avalanche de críticas. O 
empate em 1 a 1 com o Altos 
que garantiu a classificação 
na 1ª fase da Copa do Brasil 
irritou os torcedores locais, 
que vaiaram e criticaram o 
time após o apito final. Veja 
acima. Apesar do sufoco, o 
placar garantido no jogo úni-
co fora de casa pôs o clube 
carioca no caminho do ABC 
na próxima fase.

O Vasco começou bem, 
mas viu o Altos sair na fren-
te com o gol contra de Mar-
rony, de cabeça. Rodrigo 
Ramos, goleiro quarentão 
do Jacaré, evitou pelo me-
nos três grandes chances do 
Cruz-Maltino ampliar, mas 
não conseguiu para Cano, 
que deixou tudo igual pou-
cos minutos antes do inter-
valo.

“O torcedor é soberano, 
tem direito, nunca vou falar 
das atitudes dele (...) Mas o 
resultado é totalmente in-
justo. Adversário fez o gol 
na primeira vez que foi na 
nossa área. E depois teve 
outra chance no período de 

O comunicado foi feito 
através de uma nota emiti-
da pelo clube. “A direção do 
União Esporte Clube comu-
nica o desligamento do dire-
tor de futebol Rodrigo Lima. 
O Clube agradece os traba-
lhos prestados pelo profissio-
nal e deseja sucesso na sequ-
ência da sua carreira”.

Lima tem experiência no 
futebol goiano e do Distrito 

Mas faz parte do futebol... Eu 
vi o lance. O Pedrinho escor-
regou e fez a falta, o árbitro 
entendeu que era amare-
lo. No segundo lance ele foi 
dar uma bicicleta, estava de 
costas, mas o atleta chegou 
na frente dele. Pelo crité-
rio, o juiz deu o cartão. Não 
vou ficar reclamando do juiz 

desconto. Acho que a vitória 
seria justíssima, mas fica o 
ensinamento”, disse o técni-
co, após o jogo.

Com o empate conquis-
tado no jogo, o Vasco garante 
classificação direta à segun-

Brasileiro, além de ter perdi-
do verbas de patrocínio que 
se afastaram da equipe, em 
queda livre no cenário nacio-
nal.

Além disso, a equipe 
nunca havia começado tão 
mal um estadual, levando em 
conta que sofreu inclusive 
uma – considerada – humi-
lhante goleada para o Poconé 
por 4 a 1, time considerado 
um dos candidatos ao rebai-
xamento. Atualmente, o LEC 
soma apenas um dos 12 pon-
tos que disputou, e, apesar de 
ter um jogo a menos, ocupa a 
9ª posição, na zona de rebai-
xamento.

O treinador ainda des-
tacou respeito ao próximo 
adversário que será o União 
Rondonópolis. “Sabemos que 
eles vêm embalados, com vi-
tórias, mas o LEC sempre foi 
grande, e vamos buscar ven-
cer”.

Apesar de prestigiar o 
setor ofensivo, Toninho res-
saltou que também buscará 
equilíbrio dentro de campo. 

Foto: Júnior Martins

Toninho Pesso chega para apagar incêndio no Luverdense

“Sem isso uma equipe não é 
nada. Nos jogos você tem que 
atacar bem, no entanto deve 
defender com eficiência. Esse 
é o ingrediente que faz uma 
equipe vencedora”. Sobre a 
possibilidade de reforços, o 
novo técnico expôs que exis-
te uma discussão, junto com 
a diretoria, ver certo quais as 
carências do time.

Toninho substitui Zé 
Roberto, que ficou por 3 me-
ses no cargo. É ex-jogador e 
trabalha como treinador des-
de 2017, com passagens por 
Mixto, União Rondonópolis, 
Santa Rita/AL e Tupy/GO. 
Como auxiliar técnico, ele 
iniciou a trajetória em 2014, 
e passou pelo Itumbiara/GO, 
Grêmio Barueri/SP e Vila 
Nova/GO. 

O Luverdense entra em 
campo amanhã (15), às 19h, 
contra o União, no Estádio 
Passo das Emas. O Colora-
do ocupa a segunda posição, 
com 12 pontos, sendo o único 
com 100% de aproveitamen-
to.

Federal, além de ter vindo de 
um trabalho recente no fute-
bol catarinense, no Almiran-
te Barroso/SC. 

De Santa Catarina tam-
bém veio o atual técnico, Jú-
lio César Nunes.

O União volta a campo 
neste sábado (15), às 19h, em 
duelo contra o Luverdense, 
no Estádio Passo das Emas, 
em Lucas do Rio Verde.

porque vão ficar falando que 
estou chorando”, comentou 
Andrés.

Eliminado da Liberta-
dores, o Corinthians volta 
a campo já neste sábado, às 
18h, para um clássico contra 
o São Paulo, no Morumbi, 
pela sexta rodada do Cam-
peonato Paulista.

da fase e encara o ABC, no 
Rio de Janeiro, em data ain-
da não divulgada pela CBF. 
O clube do Rio Grande do 
Norte avançou ao vencer o 
Aquidauanense, por 1 a 0, no 
Mato Grosso do Sul.
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