
REDUÇÃO???

ALERTA

O que abre
e o que
fecha no
Carnaval
O Carnaval é sempre mui-
to esperado pela popula-
ção que se divide entre as 
pessoas que adoram uma 
folia, aquelas que preferem 
retiros espirituais e aquelas 
que querem apenas aprovei-
tar uns dias de folga. Mas, 
diferente do que muitos 
acreditam, o Carnaval não 
é um feriado nacional, nem 
estadual e muito menos 
municipal.
  Página   4

De janeiro até a primeira semana de fevereiro, Mato Grosso notificou 3.926 casos de dengue, o 
que representa um aumento de 128% se comparado ao mesmo período de 2019, quando ocorre-
ram 1.722 registros da doença.                            Página  -8

Dengue aumenta 128% em Mato Grosso

SINOP

PROPOSTA

Birigui cita
“casamento”
do trio
de ataque

Pacientes de
“home care” 
isentos de 
ICMS

O Sinop venceu mais 
uma dentro de casa e mante-
ve os 100% de aproveitamento 
em seus domínios com três 
vitórias. Para o técnico do 
Sinop, Marcos Birigui, jogar 
em casa traz um diferencial, 
mas o placar poderia ter sido 
mais elástico na vitória por 3 
a 1 contra o Mixto.     Página -6

A iniciativa de Fáve-
ro prevê que o paciente, ao 
requerer a isenção do imposto 
da energia elétrica, deverá 
comprovar rendimento socio-
econômico no limite de até 
três salários mínimos para 
assegurar o direito de isen-
ção de ICMS. O requerimento 
deverá ser feito através do 
sistema de processo eletrôni-
co da Sefaz.                Página - 3

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Preço do etanol começa
a cair em alguns postos
As previsões de que o preço do etanol iria começar a cair nos 
postos de combustíveis já começam a se concretizar. Em muitos 
postos de Cuiabá, por exemplo, já se percebem placas anunciando 
o preço na faixa de R$ 3/litro. Entretanto, em cidades do Nortão, 
essa queda está sendo bem lenta.   Página  - 7
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O ministro Paulo Guedes foi infeliz ao 
classificar como parasitas os funcionários 
públicos brasileiros

O ministro Paulo Guedes foi infeliz ao 
classificar como parasitas os funcionários 
públicos brasileiros sem as necessárias res-
salvas.

O termo é ofensivo e desnecessário, pois 
os servidores não cometeram nenhuma ile-
galidade, apenas aproveitaram a cortesia 
que o PT fez com chapéu alheio nos últimos 
quase quinze anos.

Neste período a população cresceu 15% 
e o funcionalismo, 30%; a diferença de salá-
rios dos servidores para os trabalhadores do 
mesmo nível na iniciativa privada passou 
de R$ 2.500 para R$ 10.000. O PT e a Frente 
Parlamentar do Serviço Público (255 depu-
tados atualmente) são os responsáveis pela 
tragédia fiscal que vivemos hoje.

Tenho repetido diversas vezes que os 
servidores públicos de todas as esferas são 
a essência dos trabalhadores brasileiros, 
pois foram recrutados em concorridos con-
cursos com baixa oferta de vagas. Oriundos 
da mesma cepa que forma a sociedade não 
são eticamente melhores nem piores que os 
demais trabalhadores.

O que eles têm é o “privilégio” de au-
mentarem os próprios salários e benefícios 
pressionando os governos através de sindi-
calistas e políticos, estes sim, talvez mere-
cedores da classificação genérica do Minis-
tro.

Entretanto uma notícia publicada sema-
na passada na imprensa aqui do nosso Esta-
do empresta alguma verdade ao discurso do 
Ministro da Economia: o Estado, através da 
Secretaria de Planejamento e Gestão, está 
fazendo uma campanha de conscientização 
dos servidores públicos para que se moti-
vem a cumprir a jornada de trabalho.

Vocês não leram errado, não. É isso mes-
mo, o Estado precisa motivar os funcioná-
rios a cumprirem o mais básico de todos os 

deveres que é comparecer ao local de 
trabalho e permanecer nele durante o 
tempo que seu contrato define.

Vejam que a campanha nem sugere de-
sempenho conforme a remuneração recebi-
da, mas somente que permaneçam no servi-
ço até o fim do expediente.

Eis o texto motivacional da Secretaria: 
“Organize seu tempo como se fosse uma joia 
do infinito (sic). A poltrona de casa é uma de-
lícia, mas vá embora somente após comple-
tar sua carga horária”. Com essa frase os di-
rigentes acham que vão manter trabalhando 
os funcionários que estão há 15 anos com a 
“rédea no pescoço”. Que tal tentar outra fra-
se? “Papai do céu não gosta de pessoas que 
matam serviço”.

Estes chefes que encobrem ineficiência 
com campanhas infantis deixaram parte do 
funcionalismo público parasitar o hospedei-
ro (Estado/sociedade) e só não vão matá-lo (o 
hospedeiro) porque um parasita esperto não 
liquida a fonte que lhe dá o sustento.

Até os políticos – menos os da bancada 
dos servidores - já perceberam que preci-
samos urgentemente livrar a Nação dessa 
cultura nefasta que campeia em vários se-
guimentos do serviço público e dar a essa 
categoria a boa reputação que os servidores 
públicos têm em muitos países onde há - pre-
servando o espírito da metáfora do Ministro 
- uma desejável simbiose entre servidores e 
população.

Os funcionários que cumprem suas obri-
gações devem ficar com os elogios que fiz 
acima ignorando, por não lhes caber, a crí-
ticas listadas na sequência. Essas são di-
recionadas aos maus gestores, a alguns se-
guimentos e, dentro deles, a indivíduos que 
parasitam o País.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Parasitas

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Os estados de São Paulo e Rondônia se somam à 
vanguarda do atraso ao censurar, nos últimos dias, livros 
de autores consagrados da literatura nacional e interna-
cional.

Cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre já mar-
charam ao obscurantismo no ano passado, com a censu-
ra a uma publicação em quadrinhos na Bienal do Livro 
carioca, a mando do prefeito, e a retirada de charges po-
líticas na Câmara Municipal da capital gaúcha, por or-
dem da presidente da Casa.

Apesar de medidas semelhantes terem sido der-
rubadas, felizmente, pela Justiça, os governos paulista e 
rondonense insistiram em testar os limites da democra-
cia no país. Flertaram com práticas que remontam ao 
passado de censura ditatorial, cuja volta nossa Consti-
tuição veementemente proíbe. Contrasta com gesto de 
tamanha envergadura autoritária a aparente vergonha 
demonstrada pelos dois Executivos estaduais, como se 
fossem um aluno pego ao trapacear numa prova do co-
légio.

Em 6 de fevereiro, a Secretaria de Educação de 
Rondônia distribuiu uma relação de livros a serem reco-
lhidos das escolas por conter “conteúdos inadequados” 
para crianças e adolescentes.

Entre eles estavam clássicos como “Macunaíma”, 
de Mário de Andrade, e “Memórias Póstumas de Brás 
Cubas”, de Machado de Assis. Questionado, o governo, 
de início, disse que se tratava de fake news. Depois, re-
cuou da medida.

Já a administração João Doria (PSDB-SP) vetou 
uma lista de obras de um projeto de leitura para pre-
sos no estado. Entre eles, trabalhos de autores como o 
colombiano Gabriel García Márquez, o franco-argelino 
Albert Camus e a norte-americana Harper Lee. Em São 
Paulo, o vaivém de justificativas para a censura remonta 
a Kafka. Primeiro, o governo afirmou que não fazia juízo 
de valor sobre os livros escolhidos e que tampouco os 
tivesse censurado.

Além de a justificativa contrariar a realidade, as 
razões apresentadas pelo órgão responsável —a Funap, 
encarregada de ações sociais para presidiários— são obs-
curas: um dos títulos (não especificado) “não atende ao 
que se espera para a população atendida”.

Nos dois casos, evidencia-se o perigo para a livre 
circulação de ideias quando burocratas se sentem inves-
tidos do poder de decidir o que pode ser lido pela po-
pulação.

Tal ímpeto se associa ao obscurantismo de parte 
considerável dos mandatários. Ironicamente, quanto 
mais se queimam os livros, mais fortes e necessários eles 
se tornam.

Editorial

Censura envergonhada

Ranking dos Políticos - Facebook

CANDIDATO 
DO DEM
O ex-governador Júlio Campos fez pia-

da com a definição de seu nome como pré-
-candidato ao DEM na eleição suplementar 
ao Senado. Como único interessado na vaga 
– até porque o deputado estadual Dilmar 
Dal’Bosco recuou -, Júlio foi praticamente 
aclamado. “A definição ocorreu por unani-
midade, até porque só tinha o meu nome”, 
brincou Júlio, ao lembrar que Dilmar evitou 
uma disputa interna. Mesmo com a defini-
ção, o nome de Júlio será homologado so-
mente no dia 11 de março, quando ocorre a 
convenção do partido.

AGORA 
APOSENTADA
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 

exonerou e nomeou no mesmo dia a secretá-
ria de Gestão, Ozenira Felix. A decisão circu-
lou no Diário de Contas da última sexta (14). 
Segundo informações da assessoria, as pu-
blicações tratam-se de uma questão de regu-
larização da vida funcional da secretária. Ele 
era servidora do Estado, cedida ao Município, 
mas se aposentou na última semana. Des-
ta forma, ela passou de servidora ativa para 
aposentada. Entretanto, tem a prerrogativa 
de continuar a exercer o cargo comissionado 
de secretária.

SAIA-JUSTA
O deputado Nelson Barbudo passou por 

uma saia-justa em um evento em Altamira, 
que teve a presença do presidente Jair Bol-
sonaro. Ele foi entrevistado pelo “influencia-
dor digital” Marcelo Stachin, ligado a movi-
mentos de direita do Nortão e foi taxado por 
ele de “traidor”. “Como o senhor se sente sen-
do um traidor? Sendo verdadeiramente um 
incompetente em sua gestão?”, questionou o 
influencer. “Essa é a sua opinião. Uma pes-
soa que não acompanha a minha política. 
Os meus votos foram 100% com Bolsonaro”, 
respondeu.

Crédito: Assessoria

IMAGEM DO DIA

“evidencia-se o perigo para a livre cir-
culação de ideias quando burocratas se 
sentem investidos do poder de decidir o 
que pode ser lido pela população

“ Bombeiros de Campo Verde receberam dois animais silvestres que foram 
capturados por moradores. Os militares da 11ª Companhia Independente rece-
beram um jabuti e dois filhos de araçari. A família levou o jabuti até a unidade. 
Segundo os moradores, o animal estava andando pela via pública e adentrou o 
quintal da casa. A família, não tendo conhecimento de como proceder, decidiu 
levar o bicho ao Corpo de Bombeiros. Outros cidadãos levaram dois filhotes 
da araçari. A ave é uma espécie de tucano comum no Cerrado, de médio porte, 
com 34 a 35 cm de comprimento.

Quando vale a pena ser vip
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Quanto aos recursos é importante 
saber se eles vão, de fato, fazer alguma 
diferença em sua vida. Meu software de 
gestão financeira, por exemplo, só per-
mite o controle eficiente de vários car-
tões de crédito na versão paga, por tal 

motivo sou assinante. Meu an-
tivírus para Android disponibi-
liza verificação em tempo real 
na versão paga, o que me leva 
a assinar (após, claro, escolher 
tal programa de forma cons-
ciente). Meu controle de veícu-
lo, por outro lado, disponibiliza 
na versão paga a possibilidade 
de colocar observações nos 

lançamentos, o que não me faz falta, e a 
versão grátis tem propagandas, que não 
me incomoda. Citando apenas três dos 
tantos programas que uso acho que con-
segui demonstrar o que deve ser levado 
em consideração para saber se vale a 
pena se tornar vip, não é mesmo?

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Antes de pagar pelo acesso vip de algum aplicativo ou 
serviço verifique se não existe uma opção grátis ofere-
cida pela concorrência que disponibilize tais recursos 
sem que você tenha que pagar. Pesquisar, em um mundo 
extremamente tecnológico, é a melhor forma de fazer 
economia.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Falei, aqui, sobre empresas e desen-
volvedores que oferecem acesso vip 
gratuito por alguns dias como forma de 
angariar clientes para seu acesso pago. 
Nada melhor do que usar os recursos para 
saber se vale a pena pagar ou não, não é 
mesmo?

Em muitos casos 
você consegue “se vi-
rar” bem com o recurso 
grátis. É quase eviden-
te que se você gosta da 
parte sem custos vai 
gostar ainda mais do 
que é oferecido ao as-
sinante. Muita gente, 
inclusive, diz que “é baratinho” e que vale 
a pena pagar pelo acesso completo. Tudo 
bem que muitos serviços oferecem um 
valor legal, mas se você for assinar tudo 
que vê pela frente vai ter uma grande (e 
desnecessária) despesa.

Precisamos ter em mente quando vale 
a pena usar os recursos gratuitos e quan-
do vale a pena ser vip. Na esmagadora 
maioria dos casos o usuário com acesso 
grátis tem limitação de alguns recursos 
ou precisa conviver com publicidade du-
rante o uso. A menos que a publicidade 
seja agressiva a ponto de comprometer 
o uso o convívio é tranquilo, visto que, 
inclusive, passamos por isso navegando 
pela internet, por exemplo.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As contas públicas dos seis 
municípios localizados ao 
norte da BR-163 receberam 
da Rota do Oeste um incre-
mento de R$ 9,1 milhões 
no último ano. O montante 
representa cerca de 38% do 
repasse do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) gerado pela 
arrecadação das nove praças 
de pedágio, serviços pres-
tados e obras realizadas ao 
longo dos 850,9 quilômetros 
no trecho sob concessão. Ao 
todo, a empresa repassou R$ 
24 milhões às 19 prefeituras 
de municípios localizados 
na área de abrangência da 
BR-163.

Desde o início das ativi-
dades no estado, em 2014, 
a empresa já repassou mais 
de R$ 123 milhões às gestões 
municipais. O ISS é uma das 
principais fontes de receita 
municipais e por isso tem 
destinação desvinculada, ou 
seja, cabe à administração 
definir a sua melhor aplica-
ção, que pode ser em saú-
de, educação ou segurança 
pública, por exemplo. Vale 
lembrar que antes da con-
cessão da BR-163, este re-
passe não existia.

Em 2019, os municípios 
do norte que mais contaram 

MOVIMENTO COMUNITÁRIO | Governador ouviu as lideranças e apresentou o que já foi feito e do que 
ainda há por vi

“Terão cada vez mais voz no Governo” 

com recursos provenientes 
da atuação da Rota do Oes-
te na BR-163 foram Sorriso 
(R$ 2,7 milhões), Nova Mu-
tum (2,2 milhões) e Lucas do 
Rio Verde (R$ 1,4 milhões). 
A gestão de Sorriso e Nova 
Mutum ocuparam a segun-
da e terceira colocação em 
recebimento, considerando 
os 19 municípios contem-
plado. Recebendo R$ 3,2 
milhões, Rondonópolis foi o 
que mais arrecadou. Consi-
derando o início do repasse, 
em 2014, Rondonópolis e 
Sorriso continuam no topo, 
recebendo R$ 20,4 milhões 
e R$ 12,4 milhões, respecti-
vamente. No norte, as ges-
tões de Nova Mutum (R$ 11,1 
milhões) e Lucas do Rio Ver-
de (R$ 6,1 milhões) ocupam 
o segundo e terceiro lugar 
em recebimento, respectiva-
mente. Os montantes repas-
sados pela Rota do Oeste são 
destinados de duas maneiras 
para as gestões. O cálculo 
para o repasse relacionado 
ao pedágio considera a ar-
recadação nas nove praças 
existentes ao longo da BR-
163, a abrangência da rodo-
via em cada município e o 
percentual de ISS cobrado 
pela gestão. Com relação às 
obras, o repasse considera o 
local onde as empresas reali-
zam as atividades.

Foto: tchélo Figueiredo - SecoM/Mt

SAÚDE DE FAMÍLIA

Sorriso supera meta 
de acompanhamento 
da saúde

Acompanhamentos realizados chegaram aos 97,22 % 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O município de Sorri-
so superou a meta de acom-
panhamento de indicador 
do Programa Bolsa Família 
para o ano de 2019.  É o que 
mostra o informativo situa-
cional das ações da Política 
Nacional de Alimentação e 
Nutrição do programa.  A 
meta estipulada foi de 60%, 
e os acompanhamentos rea-
lizados chegaram aos 97,22 % 
de cobertura de acompanha-
mento da população pelo 
sistema do Bolsa Família.

“Os dados demonstram 
de forma muito positiva o 
comprometimento e o em-
penho da equipe durante o 
ano de 2019. Este é o melhor 
índice alcançado nos últi-
mos anos. Dos municípios 
que compõem nossa região, 
ficamos apenas atrás do mu-
nicípio de Vera, que tem 98, 
16% de cobertura. Toda equi-
pe está de parabéns e que 
possamos ultrapassar a meta 
novamente em 2020” res-
saltou o secretário de Saúde 
e Saneamento, Luis Fábio 
Marchioro.

O Bolsa Família é um 
programa de transferência 
direta de renda, direcionado 
às famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobre-
za em todo o País, de modo 
que consigam superar a si-
tuação de vulnerabilidade e 

pobreza.
Em Sorriso, de um total 

de 3.417 pessoas para acom-
panhamento, 1.211 são crian-
ças.

“A dificuldade no acom-
panhamento é que muitas 
vezes elas não comparecem 
ao chamamento, muitas mu-
dam de cidade e não comu-
nicam para atualização do 
novo endereço. Esse acom-
panhamento é uma forma de 
monitorarmos se estão cum-
prindo com as obrigações da 
saúde, se o beneficio recebi-
do está sendo usado de for-
mar a promover a qualidade 
de vida dos beneficiários,” 
explicou o coordenador da 
Atenção Especializada, Ma-
theus Freiria.    

A Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), aprovada no ano de 
1999, integra os esforços do 
Estado brasileiro, que por 
meio de um conjunto de po-
líticas públicas propõe res-
peitar, proteger, promover e 
prover os direitos humanos 
à saúde e à alimentação. A 
completar-se dez anos de 
publicação da PNAN, deu-se 
início ao processo de atuali-
zação e aprimoramento das 
suas bases e diretrizes, de 
forma a consolidar-se como 
uma referência para os novos 
desafios a serem enfrentados 
no campo da alimentação e 
nutrição no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Foto: divulgação
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CRESCIMENTO

Sinop tem cenário favorável 
para novos investimentos 

Foto: reprodução

‘HOME CARE’

Fávero quer isenção de ICMS 
para pacientes do sistema 

Cenário positivo pode gerar mais empregos 

Isenção para pacientes até 3 salários 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Fatores como o au-
mento da renda, a redução 
do desemprego, elevação do 
poder de consumo pelo ci-
dadão e melhorias na quali-
dade de vida são indicadores 
essenciais para elevar uma 
cidade e seu desenvolvimen-
to econômico. Neste quesi-
to, Sinop vem reafirmando 
sua posição de polo na re-
gião Norte de Mato Grosso, 
destacando-se em diferentes 
frentes. Com a implementa-
ção de uma efetiva política 
de desenvolvimento econô-
mico e pautada na atração de 
novas empresas, geração de 
emprego, verticalização da 
economia e industrialização.

Conforme explica a 
prefeita Rosana Martinelli, 
a missão da gestão é propor-
cionar condições favoráveis 
para facilitar o desenvolvi-
mento de negócios, atração 
de empresas e, por consequ-
ência, melhoria em diferen-
tes indicadores: educação, 
infraestrutura e demais. “Es-
tamos avançando nas mu-
danças e colocando Sinop 
nos trilhos do progresso. O 
município, hoje, oportuniza 
condições para quem aqui 
chega e deseja viver. Isso 
mostra que o trabalho de-
senvolvido está no caminho 

DA REPORTAGEM

“Sabemos que o im-
posto incidente nas faturas 
de energia elétrica em Mato 
Grosso é na ordem de 10% a 
30%, valor este que poderá 
agregar na qualidade de vida, 
ou ainda, sobrevida do pa-
ciente”, defende o deputado 
estadual Silvio Fávero, autor 
do Projeto de Lei nº 54/2020, 
que regulamenta a isenção 
do ICMS das contas de ener-
gia elétrica dos imóveis resi-
denciais onde pacientes são 
atendidos no sistema home 
care, isto é, atendimento do-
miciliar.

A iniciativa de Fáve-
ro prevê que o paciente, ao 
requerer a isenção, deverá 
comprovar rendimento so-
cioeconômico no limite de 
até três salários mínimos 
para assegurar o direito de 
isenção de ICMS. O requeri-

certo e, graças às parcerias 
estabelecidas, Sinop se con-
solida cada vez mais como 
uma referência estadual”, 
destaca a gestora.

Em termos de melho-
res cidades para se fazer 
negócio, Sinop fechou 2019 
ocupando o 33ª posição no 
ranking estabelecido pela 
Urban Systems e veiculado 
pelo Revista Exame em sua 
edição 1.195. Quando o quesi-
to é desenvolvimento econô-
mico em si, a cidade ocupou 
o 13° lugar no ranking, sen-
do avaliados 15 indicadores 
dos eixos econômico, finan-
ceiro e transporte. O estudo 
mensurou o desempenho de 
317 municípios com mais de 
100 mil habitantes e as cida-
des mais atrativas para o de-
senvolvimento de negócios, 
considerando condições e 
infraestrutura disponíveis.

O crescimento de Si-
nop pode ser visto em todos 
os setores da economia da 
cidade, refletindo direta-
mente na qualidade de vida 
da população, sobretudo, em 
relação à geração de empre-
go e renda. Segundo o setor 
de tributação da Prefeitu-
ra de Sinop, entre janeiro e 
dezembro de 2019, mais de 
duas mil novas empresas 
foram abertas. Atualmente, 
são mais de 14 mil empresas 
ativas no município. Com 

mento deverá ser feito atra-
vés do sistema de processo 
eletrônico da Secretaria de 
Estado de Fazenda (Sefaz) e 
apresentar laudo médico re-
latando a doença com Códi-
go Internacional da doença 
(CID), seu histórico e a ne-
cessidade do tratamento.

Segundo Fávero, um 
dos principais problemas 
enfrentados por quem preci-
sa manter permanentemen-
te em casa equipamentos 
médicos essenciais, como de 
aspiração de secreções ou de 
apoio à respiração, é a difi-
culdade de pagar a conta de 
energia. 

“Se não bastasse, devi-
do ao clima de nosso estado, 
o aparelho de ar condiciona-
do no ambiente de repouso 
é necessário funcionar quase 
que 24 horas”, argumentou o 
deputado.

Em 2011, quase uma dé-

relação a vagas diretas, o Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
apontou que, em 2019, o sal-
do foi de 2.742 novos empre-
gos. A cidade é polo de uma 
macrorregião composta por, 
pelo menos, 28 municípios 
e cuja população regional 
soma mais de um milhão de 
habitantes. Além de possuir 
diversas instituições públicas 
entre estadual e federal, o 
município comporta univer-
sidades públicas e privadas. 
Essa oferta em prestação de 
serviços atrai muitas pesso-
as de outras regiões.“Sinop 
tem se tornado uma vitrine 
para negócios e despertado 

interesse internacional. O 
município está na mira dos 
negócios de empresas como 
estatal chinesa e que atua no 
segmento agro que já colo-
cou o município na rota de 
expansão dos negócios. Te-
mos consolidada na cidade 
a maior indústria de etanol 
de milho da América Latina, 
além de outras empresas que, 
constantemente, demons-
tram interesse em estudar a 
cidade como um local de ex-
pansão dos negócios. Nesta 
conjuntura, Sinop apresenta 
cenário favorável para novos 
investimentos e mais contra-
tações”, acrescenta a prefeita 
Rosana Martinelli.

cada atrás, os ministérios da 
Saúde e de Minas e Energia 
emitiram uma portaria ga-
rantindo a isenção do ICMS 
da conta de luz aos pacientes 
que dependem do atendi-
mento hospitalar em domi-
cílio. Mas, diferente do que 

trata a proposta apresentada 
por Fávero em Mato Grosso, 
apenas famílias inscritas no 
Cadastro Único de Saúde, do 
governo federal, e percebem 
até meio salário mínimo por 
pessoa da família, podem ser 
contempladas.

Mendes apresenta ações às lideranças
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AGRONEGÓCIO 

Carnaval é ponto facultativo, e não feriado nacional

Veja o que abre e o que fecha
durante o período de Carnaval
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Carnaval é sempre 
muito esperado pela popu-
lação que se divide entre as 
pessoas que adoram uma 
folia, aquelas que preferem 
retiros espirituais e aquelas 
que querem apenas apro-
veitar uns dias de folga. Mas, 
diferente do que muitos 
acreditam, o Carnaval não 
é um feriado nacional, nem 
estadual e muito menos mu-
nicipal.

A data é ponto faculta-
tivo nas três esferas. Assim, 
a Prefeitura de Sinop optou 
por fechar seus órgãos na se-
gunda e na terça e abrir nor-
malmente apenas na quarta-
-feira de Cinzas. Já o Governo 
do Estado vai fechar segunda 
e terça e na quarta só retoma 
o expediente a partir das 13h.

Segundo a Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), as agências bancárias 
não vão funcionar segunda 
e terça-feira de carnaval e 
na quarta de cinzas o início 
do expediente será às 11h, no 
horário local, com encerra-
mento em horário normal 
de fechamento das agências.

A Febraban orienta os 
clientes a utilizarem os ca-
nais digitais, como sites e 
aplicativo dos bancos, para a 
realização de transferências 
e pagamento de contas nos 
dias em que não houver ex-
pediente bancário nas agên-
cias. As contas de consumo 
(água, energia, telefone, etc) 

e carnês com vencimento 
em 24 ou 25 de fevereiro po-
derão ser pagos, sem acrésci-
mo, na quarta (26).

Normalmente, os tribu-
tos já vêm com datas ajusta-
das ao calendário de feriados 
nacionais, estaduais e muni-
cipais. 

Caso isso não tenha 
ocorrido no documento de 
arrecadação, a sugestão é 
antecipar o pagamento ou, 
no caso dos títulos que têm 
código de barras, agendar o 
pagamento nos caixas ele-
trônicos, internet banking e 
pelo atendimento telefônico 
dos bancos.

COMÉRCIO
Por ser um ponto fa-

cultativo, o comércio pode 
funcionar normalmente, 
não sendo necessário nem o 
alvará especial e nem o paga-
mento diferenciado do fun-
cionário. Vale lembrar que é 
sempre importante o empre-
sário verificar se a convenção 
coletiva do trabalho que rege 
seus colaboradores não tra-
tou do tema especificamente 
tomando decisões diferentes 
da legislação vigente.

Mas tradicionalmente a 
grande maioria do comércio 
de Sinop opta por: funcionar 
normalmente segunda (24); 
fechar as portas na terça (25); 
na quarta-feira de Cinzas, 
parte do comércio abre nor-
malmente e parte funciona 
após das 12h.

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Sinop está fun-

SINOP | Data não é feriado nacional, mas convencionou-se praticamente tudo fechar
Foto: Divulgação
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DIZ AGRURAL

Safra de soja está 
“excepcional”

DADOS DA FGV

Economia cresceu 1,2% em 2019

Tempo seco mantém atenções no Rio Grande do Sul 

Novas regras foram anunciadas no último dia 12 pelo banco
Dados estão no Monitor do PIB, divulgado pela Fundação 

Getulio Vargas 

DA REPORTAGEM

A produção brasileira 
de soja na safra 2019/20 de-
verá atingir um recorde de 
125,6 milhões de toneladas, 
com ótimas perspectivas na 
maior parte do país, avaliou 
nesta segunda-feira a consul-
toria AgRural, em momento 
em que a colheita já foi fina-
lizada em mais de um quinto 
da área plantada, em ritmo 
em linha com a média his-
tórica.

Até janeiro, a consulto-
ria projetava uma produção 
de 123,9 milhões de tonela-
das, mas os números foram 
revisados para cima diante 
de boas expectativas para a 
maior parte das principais 
regiões produtoras, com 
exceção do Rio Grande do 
Sul, onde o tempo mais seco 
mantém as atenções do se-
tor.

Se a atual projeção for 
mantida quando a colheita 
estiver finalizada, o Brasil 
—tradicionalmente o maior 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Começam a valer 
medidas da Caixa
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Desde o início desta se-
mana, as empresas podem 
contrair crédito imobiliário 
da Caixa Econômica Federal 
com juros mais baixos. As 
novas regras foram anun-
ciadas no último dia 12 pelo 
banco. O banco reduziu as 
taxas das operações corri-
gidas pela Taxa Referencial 
(TR) e anunciou duas linhas 
de crédito para o setor da 
construção civil, indexadas 
pela inflação ou pelo certifi-
cado de depósito interbancá-
rio (CDI). Segundo a Caixa, 
para todas as modalidades, as 
taxas de juros serão definidas 
de acordo com o perfil e rela-
cionamento da empresa.

As taxas dos financia-
mentos corrigidos pela TR 
caíram cerca de 30%, passan-

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país - cresceu 
1,2% em 2019, segundo da-
dos do Monitor do PIB da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV). De acordo com a 
pesquisa, divulgada ontem 
(18), o resultado foi provo-
cado, sob a ótica da deman-
da, pelos crescimentos de 

do de TR mais 9,25% ao ano 
para TR mais 6,5% ao ano 
para as empresas com con-
ta na Caixa. Para empresas 
sem relacionamento com o 
banco, a taxa cai de TR mais 
13,25% ao ano para TR mais 
11,75% ao ano.

Os financiamentos cor-
rigidos pelo CDI ou pela 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) va-
lem para duas modalidades. 
A primeira é Apoio à Produ-
ção, mais conhecida como 
Imóvel na Planta.

 A segunda é Plano Em-
presa da Construção Civil, 
conhecida como Plano Em-
presário, destinada à cons-
trução de imóveis e que per-
mite o financiamento para 
pessoas físicas quando 80% 
do empreendimento estiver 
construído.

2,7% na formação bruta de 
capital fixo (investimentos) 
e de 1,8% no consumo das 
famílias.  As importações 
também cresceram (1,4%) no 
período. 

As exportações, por 
outro lado, tiveram queda 
de 2,2% no ano. Sob a ótica 
da produção, os três gran-
des setores (agropecuária, 
indústria e serviços) cresce-
ram. A FGV não divulgou, 
no entanto, qual foi a taxa 
de crescimento de cada seg-
mento.

exportador global e tam-
bém o maior produtor em 
2019/20— vai aumentar a 
produção da oleaginosa em 
mais de 10 milhões de tone-
ladas, na comparação com os 
números oficiais de 2018/19.

“Uma excepcional sa-
fra brasileira. Claro, temos 
alguns problemas no Rio 
Grande do Sul. Fizemos um 
novo corte no Rio Grande 
do Sul, só que as produtivi-
dades muito boas nas outras 
regiões do Brasil acabaram 
compensando”, disse o ana-
lista Adriano Gomes.

A produtividade esti-
mada para soja gaúcha da 
AgRural é agora de 51 sacas 
por hectare, versus 55,4 sacas 
do número oficial da tempo-
rada anterior. De outro lado, 
a AgRural vê safras recor-
des em vários estados: Mato 
Grosso, Goiás, São Paulo, 
Minas Gerais e Santa Cata-
rina. Na região do Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia), onde o plantio foi 
atrasado neste ano por ir-

cionando normalmente na 
segunda-feira e na quarta-
-feira e na terça-feira está 
fechada. Os lojistas que qui-

serem fazer as consultas ao 
SPC Brasil e a Serasa podem 
utilizar o site www.cdlsinop.
com.br, o celular de plantão 

(66) 99677-0139 ou a Uni-
dade de Resposta Audível 
(URA), um serviço em que 
o lojista liga para 0800 724 

2030, digita seu código, se-
nha e o CPF a ser consultado 
para obter a resposta vocali-
zada automaticamente.

regularidade nas chuvas, 
muitos produtores estavam 
plantando ainda em janeiro, 

enquanto alguns produto-
res já estavam colhendo em 
Mato Grosso.
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LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 

VENDAS

SASC ALTO DA GLORIA LTDA, CNPJ n° 28.644.536/0001-
69 torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Li-
cença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista de 
Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na Avenida 
Soledade, N: 392 – Loteamento Alto da Gloria, município 
de SINOP-MT.

CA SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ 
nº17.631.643/0001-36, torna público que requer junto a 
SAMA - SORRISO, a Licença Prévia e de Instalação de 
Ampliação e a Licença de Operação da área total, para a 
atividade de serviços  de manutenção e reparação de ve-
ículos automotores e manutenção e reparação de equipa-
mentos hidráulicos e pneumáticos, instalado na Av. Idemar 
Riedi, nº 355, Bairro Industrial, Município de Sorriso - MT. 
Não foi realizado EIA/RIMA.

SASC GAS AZALEIAS LTDA LTDA, CNPJ n° 
35.415.932/0001-80 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio Va-
rejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada na 
Avenida André Antônio Maggi, N: 392 – Jardim Azaleias, 
município de SINOP-MT.

COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO – COMDEAGRO UNIDADE 7, CNPJ 
nº 11.407.499/0008-49, torna público que requer junto a 
SEMA, a Licença Prévia e de Instalação para uma Bio-
fábrica, para a atividade de Fabricação de defensivos 
agrícolas, Fabricação de adubos e fertilizantes organo-
-minerais, Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto 
organo-minerais, Fabricação de produtos químicos orgâ-
nicos não especificados anteriormente e Fabricação de 
desinfestantes domissanitários, a qual possuirá 4.305,97 
m² e será implantada Rod BR 163, KM 712, Zona Rural 
do município de Sorriso-MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

SASC GÁS JARDIM CURITIBA LTDA, CNPJ n° 
31.469.112/0001-10 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio 
Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada 
na Estrada Claudete, N: 380 – Jardim Curitiba, município 
de SINOP-MT.

SASC MARIPA LTDA, CNPJ n° 22.418.987/0001-00 tor-
na público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/
MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP, localizada na Estrada Alzira, N: 914 – 
Residencial Maripá, município de SINOP-MT.

MIL GÁS LTDA, CNPJ n° 18.511.065/0001-57 torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, 
as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP, localizada na Rua Jose Gonçalves, N: 
S/N – Loteamento Umuarama II, município de SINOP-MT.

SASC PRIMAVERA LTDA, CNPJ n° 30.500.994/0001-76, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/
MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP, localizada na Rua das Primaveras, N: 
4602 – Jardim Primaveras, município de SINOP-MT.

PETINE E PETINE LTDA - ME, CNPJ 07.386.288/0001-23 
torna público que requereu a SEMMA/MATUPÁ – Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Matupá/MT, a LICENÇA 
PRÉVIA – LP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI e LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – LO para as atividades de COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E FABRICAÇÃO 
DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 
ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA da INSTA-
LADORA MATUPÁ localizado no município de Matupá/MT, 
cito a Rua 18, n° 2619, Bairro Centro.

CLAUDEIR JOSE FARIA 00013503154 – MEI – TH LIMPA 
FOSSA E DESENTUPIDOURA, CNPJ 36.274.714/0001-
35. Torna-se público que requereu junto à SMADS – Se-
cretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Sinop o pedido das Licenças ambientai. Prévia (LP), 
Instalação (LI) e Operação (LO), para a Atividade relacio-
nada a esgoto, exceto a gestão de rede, sito a Rua Pro-
jetada 10 Quadra 13, lote 05, Residencial Sebastião de 
Matos II, CEP 78559-664, município de Sinop/MT. Não foi 
determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9 9612-6569)

INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NATIVA LTDA CNPJ No. 
13.052.376/0001-91 e Inscrição estadual No 13.410.607-5 
com sede empresarial RUA INDUSTRIAL, S/N, CHACARA 
60 Bairro: SETOR INDUSTRIAL  Município: FELIZ NATAL 
UF: MT ,Torna publico que requereu a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente – SEMA a Renovação da Licença de 
Operação, para SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRA. Não EIA/RIMA.+.

SASC GAS SÃO FRANSCISCO LTDA, CNPJ n° 
35.209.798/0001-60 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Comércio 
Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, localizada 
na Avenida São Francisco, N: 468 – Residencial São Fran-
cisco, município de SINOP-MT.

VENTO SUL HOLDING S/A - CNPJ nº 26.911.382/0001-
07 - ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA – Aos 14/02/2020, às 17hrs, na sede da com-
panhia. Convocação: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Neusa Lúcia Pivetta Tissiani; Secretário: 
Pedro Roberto Tissiani. Deliberações: Aprovada por una-
nimidade: redução do capital social de R$ 7.697.764,00 
(sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos 
e sessenta e quatro reais) para R$ 2.937.644,00 (dois mi-
lhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e quaren-
ta e quatro reais). Alteração do art. 5º do Estatuto Social. 
Eleição de nova Diretoria. Nada mais.

A. ROBERTO GARCIA JUNIOR, CNPJ 32.003.498/0001-
32, torna público que requereu a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade de 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veícu-
los automotores, na Avenida dos Jacarandás, 930, Setor 
Industrial Sul, em Sinop-MT. AMBIENTALE Engenharia e 
Consultoria - Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Al-
cantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

WILLIAN CHRISTIAN CASTILHO PIEKARZEWICZ, CPF 
049.210.041-00, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia 
e Licença de Instalação, para atividade de Condomínio 
Horizontal, na Rua Carini, nº 1608, Quadra 74, Lote 14, 
Residencial Florença 5, em Sinop-MT. AMBIENTALE En-
genharia e Consultoria - Engenheira Agrícola e Ambiental 
Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

LINO JOSÉ AMBIEL, CPF 23.232.816/0001-46, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/NOVA MUTUM, a 
renovação de Licença de Operação (LO), para a atividade 
de Armazéns Gerais para Depósito de Produtos não Peri-
gosos. Empreendimento localizado na Fazenda Sossego, 
município de Nova Mutum/MT. Coordenadas geográficas: 
56°09’43,811”W  13°25’30,945”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

ROTA QUÍMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME- 
CNPJ: 27.769.517/0001-04, localizada na Rua Curitiba, 
1023-N, Industrial II, município de Lucas do Rio Verde/MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio 
Verde/MT a Renovação da Licença de Operação - RLO, 
para a atividade de “Fabricação de produtos de limpeza 
e polimento”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

ATTLANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ: 35.161.905/0001-28, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso - MT – SAMA: a Licença Prévia (LP) e Licença de Ins-
talação (LI) da atividade de: 68.10-2-03 - Loteamento de 
imóveis próprios (Condomínio Residencial Atlantis Alma-
clara). Endereço: Lote urbano 03/05-A Bairro: Loteamento 
Valo. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane 
C. Barceli (66)9.99766751). 

FABRIS E KARLING LTDA CNPJ N° 32.312.995/0001-12 
e Inscrição estadual No. 13.748.403-8, torna público que 
requereu junto a SEMA – MT, a Renovação da Licença 
de Operação - LO para desenvolver a serraria com des-
dobramento de madeiras, beneficiamento e fabricação de 
Cavaco no Município de NOVA UBIRATÃ/ MT.

MADEIREIRA FIORESE LTDA - EPP CNPJ N° 
00.955.914/0001-06 e Inscrição estadual No. 13.011.547-
9, torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Re-
novação da Licença de Operação - LO para desenvolver a 
atividades de Serraria com Desdobramento de Madeiras e 
Beneficiamento no Município de FELIZ NATAL/ MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT  
RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020 

TIPO MENOR PREÇO/UNITÁRIO 
FICA RETIFICADO 

1.1 - A partir desta data fica EXCLUIDO os itens abaixo relacionados, do termo de referência por terem sido incluídos 
indevidamente na versão original. 

Item Código Descrição Unidade Qtd 
Valor Máximo 

Aceito 

1 6460 

ADESIVO PARA COLAR - A BASE DE 
BORRACHA SINTÉTICA, SOLVENTE 
HIDROCARBONETOS E 
OXIGENADOS,APRESENTADO NA 
FORMA DE GEL,PARA UTILIZAÇÃO 
EM MADEIRA, COMPENSADO, MDF, 
ETC.,EMBALAGEM 90GR, COM 
PISTOLA (MONTA & FIXA PL600). 

UNIDADE 6 R$1,00 

52 21647 ENTRETELA - TECIDO 
TERMOCOLANTE METRO 15 R$13,40 

65 67691 
FIBRA SILICONIZADA PARA 
PREENCHIMENTO, PACOTE COM 01 
KG, 100% FIBRA VIRGEM 

KILO 50 R$21,32 

111 74842 PAPEL TERMOCOLANTE PARA 
PATCHWOREK METRO 50 R$16,12 

147 22920 
SEPARADOR PLASTICO PARA 
FICHARIO UNIVERSITARIO 4 FUROS 
224 X 295 MM - 10 DIVISOES 

PACOTE 4 R$10,00 

148 6788 TECIDO EM ALGODAO CRU METRO 150 R$19,25 

149 19318 TECIDO OXIFORD STRECH NA COR 
BRANCO METRO 50 R$19,30 

150 74843 
TECIDO PATCHOWORK TRICOLINE - 
ESTAMPAS VARIADAS, COMPOSICAO 
100% ALGODAO 

METRO 250   

151 21646 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO 
POA - CORES VARIADAS METRO 250 R$26,44 

152 64332 TECIDO TRICOLINE ESTAMPAS 
VARIADAS - 100% ALGODAO METRO 250 R$27,22 

1.2 - Demais Cláusulas permanecem na integra como no edital Pregão Presencial 04/2020. 
1.3 - O prazo para a abertura da licitação, que estava previsto para o dia 21 de Fevereiro de 2020 fica prorrogado para 
02 de Março de 2020, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 
hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br  e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail licitacaonovaguarita@hotmail.com. 

Nova Guarita- MT, 18 de Fevereiro de 2020. 
Geverson Balestrin 

Sec. Mun. de Administração e Fazenda 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL Nº. 01/2020 
CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA 
CNPJ: 14.410.510-0001/41 
CNES: 7120923 
Endereço:  Avenida dos Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT,  
ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS 
Em obediência ao Código Civil (lei federal de 10.406/2002), são  convocados os senhores 
sócios a se reunir em Assembleia  anual de Prestação de Contas, referente à competência 
de 2019, que se realizará no dia 02/04/2020, às 14:00hs, na sede empresa, na Avenida dos 
Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT. 
Pauta: 
- Deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e aprovação das contas 
do ano base 2019; 
- Prestação de Contas Gerenciais; 
- Assuntos de interesse da Sociedade. 
Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados, poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituído através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e atos autorizados, sendo que este instrumento deverá 
ser levado registro juntamente com a ata da respectiva assembleia. 
Atenciosamente  

Sinop MT, 04 de fevereiro de 2020. 
PAULO TARSO RECK DE MENDONÇA 

Sócio Administrador 
17,18,19 

AVISO DE CANCELAMENTO DE ITENS

INEXIGIBILIDADE N° 001/2020

Rogério Cristóvão da Silva

O Município de Nova Mutum, torna público que após julgamento do 

recurso apresentado pela empresa recorrente, a comissão permanente 

de licitação decidiu cancelar os itens: 21,22,23.

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 18 de fevereiro de 2020.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - MT 
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO 

 ABERTURA CONCURSO Nº 001/2020 
 

O Município de Nova Ubiratã - MT vem através deste, RETIFICAR as publicações de 
abertura do Concurso 001/2020, divulgadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 
nº 27694, do dia 18/02/2020, página 140, Diário Oficial da União nº 34, seção 3, do dia 
18/02/2020 e jornal Diário do Estado de Mato Grosso pagina 5, do dia 18/02/2020. Onde 
se lê: “realizará no dia 06/04/2016” leia-se: “realizará no dia 06/04/2020”. Nova Ubiratã-
MT, 18 de fevereiro de 2020. 

KAREN IZABEL ARRUDA LIMA 
Presidente da Comissão Especial de Julgamento. 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 06 DE MARÇO DE 2020, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, A SEREM PRESTADAS 
NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, constantes 
no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, 
que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 009/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, 
ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 18 de fevereiro de 2020. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 

 
O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: DIAGRAMA – ENGENHARIA & CONSTRUTORA 
EIRELI, no valor total de R$ 339.828,97 (Trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte 
oito reais, noventa e sete centavos). Juina-MT, 18 de fevereiro de 2020.  

Marcio Antonio da Silva 
Presidente da CPL 

 Poder Executivo – Juína/MT.  
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Jogadores e funcionários ainda
lutam para receber do Vasco
DA REPORTAGEM

Os gastos do futebol 
entraram no centro de dis-
cussões do Vasco no início 
deste ano. Dois nomes de 
prestígio na área financeira 
deixaram a gestão por di-
vergências no controle do 
orçamento e pela forma de 
conduzir as contratações de 
2020. Adriano Mendes e João 
Marcos Amorim eram o vice 
de Controladoria e o vice de 
Finanças, respectivamente. A 
saída deles levantou o deba-
te sobre o limite orçamentá-
rio do clube com a folha de 
pagamento mensal. O presi-
dente Alexandre Campello 
defende que a folha poderia 
chegar a R$ 4 milhões. Já o 
orçamento aprovado previa 
um limite de R$ 3,3 milhões. 
“Nós tivemos em 2018, quan-
do assumimos, uma folha de 
mais de R$ 5 milhões e re-
duzimos para R$ 4 milhões. 
Essa é a ideia, não ultrapassar 
a casa dos R$ 4 milhões, R$ 
4,2 milhões. Eles entendiam 
que deveríamos fazer cortes 
ainda maiores no futebol, e 
eu tinha uma opinião diver-
gente. É uma responsabilida-
de minha, como presidente, 
preservar o clube na Primei-
ra Divisão”, disse Campello.

A discussão ganha rele-
vância quando se verifica que 
os atrasos de salário e com 
contratos de imagem dos jo-
gadores são uma constante 
em São Januário. Um pro-
blema que vem de gestões 

ATO TRABALHISTA | Há inúmeras divergências sobre quanto o clube pode gastar por mês com a folha do futebol 

HAJA FÔLEGO

Jesus estreia na 
altitude e divide 
responsabilidades

MAIS PROBLEMA?

Cruzeiro fez operação proibida pela Fifa

SINOP

Com 100% no Gigantão, Birigui
cita casamento do trio de ataque

Foto: Divulgação

Tipo de operação que envolveu Vitor Roque é proibido pela Fifa 

Foto: ReuteRs

Foto: Divulgação

Jorge Jesus nunca trabalhou em uma cidade com altitude

Técnico acredita que placar poderia ter sido mais elástico 
contra o Mixto 

DA REPORTAGEM

Entre muitas característi-
cas marcantes de Jorge Jesus 
no Flamengo, está a centra-
lização do direcionamento 
do trabalho. Seja na técnica, 
física ou taticamente, tudo 
acontece no dia a dia rubro-
-negro sai da cabeça do por-
tuguês. Na preparação para a 
final da Recopa, não foi as-
sim. O motivo? A altitude.

O duelo desta quarta-
-feira (19) contra o Indepen-
diente Del Valle, às 21h30, 
no Estádio Atahulpa, reserva 
um raríssimo momento de 
ineditismo nas décadas de 
carreira do Mister no futebol. 
Os 2.850 metros de altitude 
de Quito fizeram com que JJ 
pedisse “socorro” e colocas-
se a preparação nas mãos do 
chefe do departamento mé-
dico, Márcio Tanure.

“Sempre ouvi dizer da 
complicação de jogar com 
essas equipes com altitude 
em relação ao nível do mar. 
Não tenho experiência ne-
nhuma disso. Assim, vou 
fazer aquilo que a equipe 

DA REPORTAGEM

Em uma das operações 
realizadas na base, ano pas-
sado, o Cruzeiro buscou no 
América-MG o garoto Vitor 
Roque, 14 anos. Nela, o clube 
mineiro fez um acordo para 
pagar R$ 500 mil ao empre-
sário André Cury, por meio 
da empresa Link Assesso-
ria Esportiva e Propaganda 
LTDA, a título de interme-
diação pela ida do garoto. 
Cury é um dos representan-
tes do jovem atacante.

O valor do pagamento 
consta em uma planilha de 
pagamentos do Cruzeiro por 
intermediações, entre 2015 e 
2019, em que constam mais 
de 70 operações com diver-
sos empresários de atletas. 
O documento mostra que o 
valor nunca foi pago pela Ra-
posa ao agente.

Este tipo de operação é 
proibido pela Fifa no artigo 
6.8 do “Regulamento sobre 
Relações de Intermediários 
da FIFA”, em que diz que 
“jogadores e/ou clubes que 
contratam os serviços de um 
intermediário ao negociar 
um contrato de trabalho e/
ou um contrato de trans-
ferência são proibidos de 
fazer pagamentos a esse in-
termediário se o jogador em 
questão for menor de idade, 
conforme definido no ponto 

DA REPORTAGEM

O Sinop venceu mais uma 
dentro de casa e manteve os 
100% de aproveitamento em 
seus domínios com três vi-
tórias. Para o técnico do Si-
nop, Marcos Birigui, jogar 
em casa traz um diferencial, 
mas o placar poderia ter sido 
mais elástico na vitória por 3 
a 1 contra o Mixto.

“É um diferencial. Um 
jogo muito bom pela manei-
ra como se portou. Eu disse 
que nós teríamos que achar 
soluções caseiras, terminei 
o jogo com dois jogadores 
oriundos do futebol amador, 
que é o Brinquinho e o nosso 
zagueiro Deminha, mas fico 
satisfeito, poderia ter feito 

médica e fisiológica do Fla-
mengo tem de experiência. Já 
estamos agindo em cima dis-
so. Durante a semana, o Dr. 
Tanure está trabalhando, mas 
minha experiência é zero”. O 
Flamengo já jogou 19 vezes 
com altitude acima de dois 
mil metros. São 7 vitórias, 3 
empates e 9 derrotas.

Continente mais exten-
so do mundo, a Europa não 
conta com países nestas con-
dições. A medicina aponta 
que a altitude passa a fazer 
efeitos que interferem na 
prática esportiva a partir de 
2.000m acima do nível do 
mar. E não é de hoje que a 
realização de partidas neste 
cenário gera debate na Amé-
rica Latina.

Mais precisamente, a alti-
tude é uma questão desporti-
va em seis países na América 
Latina: Chile, México, Peru, 
Bolívia, Equador e Colômbia. 
Um total de 18 cidades nestes 
países possui estádios acima 
de 2 mil metros, com recorde 
para Potosí, na Bolívia, com 
3.967, onde o Flamengo já es-
teve duas vezes (2007 e 2012).

11 da seção Definições do Re-
gulamento sobre o Status e 
Transferência de Jogadores”. 
A Fifa considera jogadores 
menor de idade aqueles atle-
tas menores de 18 anos.

A proibição ainda é en-
dossada pelo “Regulamento 
de Intermediários” da CBF, 
que também proíbe a ope-
ração, em seu artigo 24 (leia 

quatro, cinco, acho que nós 
estamos no caminho certo”, 
afirmou.

Com lesão de Juninho no 
aquecimento, o técnico teve 
que fazer algumas impro-
visações na equipe titular. 
Questionado sobre o bom 
desempenho do experiente 
atacante Juliano Fogaça, que 
chegou recentemente, Biri-
gui afirmou que o trio ofen-
sivo deu liga e promete dar 
trabalho no certame. “O Fo-
gaça chegou por último né. 
É um jogador que sempre 
apostei nele, já outra vez ha-
via trazido ele, é um jogador 
agudo, diferente, moderno, 
e ele, o Alan Junior, e o Ro-
binson, parece que casaram. 
Temos hoje um dos ataques 

passadas e gera um passivo 
constante ao clube. Só com a 
Justiça do Trabalho, o Vasco 
gasta cerca de R$ 2 milhões 
por mês para pagamento de 
ex-funcionários que foram 
demitidos sem que o clu-
be pagasse o que devia na 
rescisão. É o chamado Ato 
Trabalhista, recentemente 
renovado. Mas quantos des-
tes processos na Justiça são 
de pessoas que faziam parte 
do departamento de futebol? 
Fomos consultar o ato para 
responder a essa pergunta. 
Atualmente, a lista tem 181 
pessoas. Destas, cerca de me-
tade (90 nomes) são ex-joga-
dores, ex-técnicos ou ex-fun-
cionários do futebol.

Na fila, há jogadores 
que deixaram poucas lem-
branças, como os zagueiros 
André Ribeiro e Johnny e o 
lateral Carlos Cesar. A lista 
conta também com nomes 
mais conhecidos, como Nei, 
Elder Granja e Léo Moura. Só 
o processo do lateral já tem 17 
anos.

Há também os ídolos, 
que ainda têm vínculo, não 
só afetivo, mas judicial com 
o clube, como Pedrinho, Fe-
lipe, Juninho, Edmundo e 
Viola. Somando, as dívidas 
trabalhistas com os cinco ul-
trapassa R$ 8 milhões.

Viola é, ao lado de Léo 
Moura, dono de um dos pro-
cessos mais antigos na lista. 
Eles só perdem em tempo 
de espera para Fabio Mahse-
redjian, atual preparador físi-

Foto: FReD gomes

Campello limitou cortes na folha do futebol para manter o clube na Série A 

acima): “nenhuma comissão 
será devida e paga ao Inter-
mediário em relação a jo-
gador menor de 18 (dezoito) 
anos de idade, em razão de 
expressa vedação no Regu-
lamento sobre Relações de 
Intermediários da FIFA”, diz 
o texto.

A intermediação é uma 
das 12 que que André Cury 

mais fortes do campeonato”.
Mesmo com esses fato-

res positivo, o Galo do Nor-
te precisa mostrar sua for-
ça também fora de casa, e 
poderá mostrar isso contra 

co da seleção brasileira, que 
aguarda desde o ano 2000 
para receber R$ 105 mil do 
clube.

Já Nilson da Silva Gon-

çalves aguardava desde 2008 
para receber quase R$ 1,8 mi-
lhão do clube. Nilson era ho-
mem de confiança de Eurico 
Miranda. Trabalhou de 1983 

a 2007 no Vasco e chegou a 
ser supervisor de futebol do 
elenco profissional. Ele dei-
xou o clube após Roberto Di-
namite assumir o poder. Em 

2015, retornou junto com 
Eurico. Entre 1994 e 2003, 
também trabalhou nas divi-
sões de base da CBF. Nilson 
morreu em julho de 2019.

teve direito a receber co-
missão por negócios com o 
Cruzeiro. As outras que es-
tão presentes na planilha e 
relacionadas à empresa de 
André Cury envolvem ou-
tros atletas, como Arrascaeta, 
Latorre, Léo, o lateral-direi-
to Fabiano, Raniel, entre ou-
tros, que somam aproxima-
damente R$ 10,5 milhões.

o vice-líder do Estadual, o 
União, em jogo atrasado pela 
quarta rodada, que ocorrerá 
no próximo sábado (22), às 
16h, no Estádio Luthero Lo-
pes, em Rondonópolis.
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DA REPORTAGEM

As previsões do Governo 
do Estado dando conta que 
o preço do etanol iria co-
meçar a cair nos postos de 
combustíveis já começam a 
se concretizar. Em muitos 
postos da Grande Cuiabá, 
por exemplo, já se percebem 
as placas anunciando preço 
do etanol na faixa de R$ 3,00 
por litro.

A Secretaria Adjunta da 
Receita Pública da Secretaria 
de Fazenda está finalizando 
pesquisas junto aos postos 
de combustíveis em todo o 
estado para confirmar ofi-
cialmente essa tendência de 
queda. Até o final desta se-
mana a pesquisa deverá estar 
concluída.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de Mato 
Grosso (Sindipetróleo) tam-
bém acompanha as variações 
nos preços, com base nas 
planilhas da Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP). A pes-
quisa feita entre os dias 09 e 
15 deste mês, em 73 postos 
de combustíveis de Cuiabá, 
apontava preços entre R$ 
3,00 e 3,19.

A onda de alta nos preços, 
a partir de 1º de janeiro, co-
meçou tendo como pretexto 
a entrada em vigor da Lei 
Complementar 631/19, que 
reinstituiu e regularizou os 
incentivos fiscais em Mato 
Grosso. A nova lei foi apon-
tada erroneamente como 
sendo a vilã pelos reajustes.

No início do ano, o pro-
duto estava sendo comer-
cializado na maioria dos 
postos entre R$ 3,15 e 3,20. 
Pesquisas feitas pela Agência 
Nacional de Petróleo-ANP 
apontam que, em dezembro 
de 2019, o preço médio do 
etanol praticado em Mato 
Grosso estava em R$ 2,91.

Desde o início, o governo 
mostrou com argumentos 
sólidos, que o aumento no 
preço de venda do litro do 
etanol em Mato Grosso, co-
locado em prática pelos pos-
tos de combustíveis, nada ti-
nha a ver com a entrada em 
vigor da LC 631/19, quando 
a alíquota do ICMS passou 
de 10,50 para 12,50%, ou seja, 
um acréscimo de apenas 
2,5%.

Dessa forma, se o etanol 
era vendido a R$ 2,91, como 
apontava a ANP, com a nova 

Foto: Divulgação

SINOP

Justiça Federal: nova sede deve
ser inaugurada no 1º semestre

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Instituições e comunidade se unem
para construir a nova delegacia

SINOP

Marido espanca mulher 
e tomacelular por causa 
de postagem

Obra está em construção próximo à UFMT 

Foto: Divulgação

Foto: PJC-Mt

Mulher foi agredida no Jd. Parque das Araras 

Prédio está sendo erguido no mesmo terreno da atual delegacia 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A nova sede da Justiça 
Federal em Sinop deve ser 
inaugurada ainda neste pri-
meiro semestre. Há infor-
mações de que o prédio, que 
está sendo construído no 
final da Avenida Alexandre 
Ferronato, nas proximidades 
da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), seja 
inaugurado em abril.

A comprovação de que 
a mudança de sede está pró-
xima é que o setor de lici-
tações da Justiça Federal já 
abriu procedimento para 
contratar a empresa que fará 
o transporte dos móveis. São 
centenas de objetos, incluin-
do cadeiras, mesas, armários, 
refrigeradores de ar, livros, 
ventiladores, equipamentos 
para informática, entre ou-
tros. Também serão trans-
portadas duas caixas, uma 
com mais de 23 mil proces-
sos em tramitação e outra 

SÓ NOTÍCIAS

Quando o Estado não 
dá subsídios por completo, 
mesmo com o tanto de im-
postos que são pagos, o jei-
to é a comunidade “se virar” 
para poder ter benfeitorias. 
Por isso, a 

união e esforço con-
junto da sociedade e insti-
tuições públicas de São José 
do Rio Claro resultaram em 
um benefício para a popula-
ção e servidores da segurança 
pública, em geral: uma nova 
sede para a Delegacia da Po-
lícia Judiciária Civil.

Com obra orçada em R$ 
250 mil, a delegacia está sen-
do construída na mesma área 
que a atual sede. Para erguer 
o prédio, a Polícia Civil se 
uniu ao Ministério Público, 
Poder Judiciário, Conselho 
Comunitário de Segurança 
e prefeituras, em um esforço 
para angariar recursos, além, 
é claro, da colaboração da so-
ciedade por meio de empre-
sas do município.

“Aqui em São José do 
Rio Claro vimos o engaja-
mento da sociedade em au-
xiliar o poder público para 
termos um local decente 

DA REPORTAGEM

Uma mulher, 43 anos, 
nome não divulgado, fez 
uma postagem no Facebook, 
na manhã de domingo (16), 
porém, o marido, 39, não 
gostou da publicação e, após 
chegar bêbado em casa, por 
volta das 22h, começou a 
xingar e a espancar a esposa, 
no Jardim Parque das Araras, 
em Sinop.

Segundo a vítima, du-
rante as agressões, entre pu-
xões de cabelo e empurrões 
o acusado a xingava. Em 
determinado momento, o 
marido pegou a mulher pelo 
braço, jogou contra a parede, 
tomou o celular dela e pe-
diu explicações sobre o que 
a vítima tinha postado, afir-
mando que tinha o direito de 
saber, já que ele era marido 
dela.

As agressões só ter-
minaram quando a mulher 
conseguiu escapar do agres-
sor, pegar o celular do filho 

e ligar para a polícia. Uma 
equipe da PM compareceu 
ao endereço, escutou os en-
volvidos e, após relato da 
vítima, deu voz de prisão ao 
acusado.

Em seu relato à polícia, 
a mulher contou que não foi 
a primeira vez que apanhou 
do marido e que em outro 
momento já tinha registra-
do boletim de ocorrência 
denunciando as agressões. A 
vítima disse ainda que o acu-
sado tem uma arma de fogo 
guardada em casa.

Os militares fizeram 
uma busca e apreenderam 
um rifle que estava com re-
gistro vencido desde março 
de 2018. Por esse motivo e, 
ainda para evitar mal maior 
e proteger a vida da mulher, 
o rifle foi entregue na uni-
dade policial. O homem foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foi ouvido 
pelo delegado e ficou aguar-
dando as providências cabí-
veis ao caso.

Foto: Divulgação

Nova lei foi apontada como sendo a vilã pelos reajustes

Preço do etanol começa
a cair em alguns postos
ABAIXANDO | Preços dispararam no início do ano, mas começaram a recuar nos últimos dias

com três mil arquivados.
O procedimento lici-

tatório é destinado apenas 
a microempresas ou de pe-
queno porte, que entregarão 
propostas. O contrato com a 
empresa terá vigência de seis 
meses, porém, a partir do 
momento em que a Justiça 
Federal expedir a ordem de 
serviço, a vencedora do cer-
tame terá 20 dias corridos 
para executar os serviços.

A nova unidade da sub-
seção em Sinop começou a 
ser construída em 2013 e terá 
capacidade para ampliar os 
atendimentos, além de rece-
ber uma terceira Vara. Atual-
mente, são duas. O local terá 
espaço para três secretarias, 
recepção, saguão e duas sa-
las de audiência. O valor to-
tal da nova sede passou de 
R$ 7 milhões. Atualmente, 
juízes, escrivães e demais 
profissionais trabalham em 
imóvel alugado, na avenida 
Júlio Campos, próximo a Ca-
tedral.

porcentagem, deveria ter um 
acréscimo máximo em torno 
de R$ 0,06, custando em tor-
no de R$ 2,97.

Mesmo com o reajuste de 
10,5% para 12,5%, a alíquota 
de ICMS do etanol de Mato 
Grosso figura como a se-
gunda menor do país, atrás 
apenas de São Paulo, que 
pratica o percentual de 12%. 
Na maioria dos estados, a alí-
quota aplicada ao combustí-
vel está em torno de 20%. Em 
alguns Estados o percentual 
é mais elevado, como no Rio 
Grande do Sul, que atinge 
30%.

Já nos estados vizinhos, o 
valor cobrado é superior ao 
dobro do aplicado em ter-
ritório mato-grossense. Em 
Tocantins, a alíquota é 29%; 
Rondônia está fixado em 
26%; e no Amazonas, Pará, 
Mato Grosso do Sul e Goiás 
é cobrado 25%.

Pela Legislação estadual 
vigente, o Governo pode co-
brar uma alíquota de até 25% 
sobre o etanol. No entanto, 
um benefício é concedido 
ao segmento, o que reduz a 
base de cálculo do imposto, 
chegando na carga tributária 
efetiva de 12,5%.

para atender a população e 
para nossos servidores, com 
a união de diversos segmen-
to sociais”, enfatizou o dele-
gado-geral, Mário Dermeval 
Aravéchia de Resende.

O delegado de São José 

do Rio Claro, Marcello Mai-
dame, explica que a constru-
ção da nova delegacia tam-
bém recebeu recursos das 
prefeituras de São José do 
Rio Claro e Nova Maringá. “É 
uma construção simples, mas 

que dará melhor estrutura de 
trabalho para nossas equipes. 
O leilão foi um sucesso, pois 
houve envolvimento de toda 
a população para que pos-
samos entregar a obra ainda 
neste semestre”.
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Dengue aumenta 128% no estado
DA REPORTAGEM

De janeiro até a pri-
meira semana de feverei-
ro, Mato Grosso notificou 
3.926 casos de dengue, 
o que representa um au-
mento de 128% se compa-
rado ao mesmo período 
de 2019, quando ocor-
reram 1.722 registros da 
doença. Com uma inci-
dência de 117,5 casos para 
cada grupo de 100 mil 
habitantes, o estado apre-
senta risco médio de uma 
epidemia de dengue. Des-
de o início deste ano, pelo 
menos duas pessoas mor-
reram com suspeitas da 
doença.

Uma das vítimas fatais 
foi registrada nesta sema-
na. Trata-se de um ho-
mem, 36 anos, que estava 
internado desde o último 
domingo (9) no Hospital 
Regional de Rondonópo-
lis. Ele estava com suspei-
ta de dengue hemorrágica 
e não resistiu a três para-
das cardíacas. Já uma mu-
lher de 28 anos, moradora 
de União do Sul, morreu 
no fim de janeiro passado, 
no Hospital Regional de 
Sinop.

Aliás, com alto risco 
para dengue, Sinop ini-
ciou as primeiras seis se-
manas de 2020 com uma 
incidência de 439,4 casos 
para 100 mil indivíduos. 
Em 2019, no mesmo espa-
ço de tempo, essa taxa era 
de 136,2/100 mil habitan-
tes. Em Rondonópolis, a 
prevalência é de 78,7/100 
mil pessoas, em Cuiabá 
de 8,0/100 mil e, em Vár-
zea Grande de 3,6/100 mil 
habitantes.

ALERTA | Dados são das últimas seis semanas; Sinop apresenta alto risco de contaminação da doença
Foto: Divulgação

Aumento é em comparação ao mesmo período do ano passado

Os dados constam em 
boletim epidemiológica 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (Ses/MT). Po-
rém, as mortes registradas 
ou investigadas até o mo-
mento não foram conta-
bilizadas. 

Por meio de nota, a 
Secretaria de Estado de 
Saúde (Ses) explicou que o 
boletim de dengue é pro-
duzido pela equipe da Co-
ordenadoria de Vigilância 
Epidemiológica do órgão 
estadual com base em da-
dos oficiais extraídos do 
Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação 
(Sinan), que é alimentado 
de maneira online pelos 
141 municípios de Mato 
Grosso. 

“No entanto, alguns 
municípios do estado não 
têm digitado no Sinan os 
casos notificados de den-
gue de suas cidades, o que 
impacta nos números re-
ais do boletim confeccio-
nado pela Ses-MT”, escla-
receu.

O órgão estadual pon-
tuou ainda que a dengue 
é uma doença de notifica-
ção compulsória, confor-
me estabelece a Portaria 
de Consolidação do Mi-
nistério da Saúde nº 4, de 
28 de setembro de 2017. 
“Com base nisso, os muni-
cípios já foram orientados 
a comunicarem, em até 24 
horas, a Coordenadoria de 
Vigilância Epidemiológica 
da Ses-MT sobre os casos 
sob suspeita de dengue 
com sinais de alerta, den-
gue grave e óbitos em de-
corrência da dengue para 
acompanhamento e auxí-
lio na conduta e conclusão 

dos casos”, destacou.
Reforçou também tem 

buscado uma resolutiva 
para esta situação junta-
mente com os municípios. 

Entretanto, é impor-
tante destacar que os mu-

nicípios precisam cum-
prir com as diretrizes da 
portaria do Ministério da 
Saúde para que os núme-
ros reais de notificação de 
dengue apareçam no bo-
letim epidemiológico da 

Ses-MT”, disse.
O avanço da dengue já 

era esperado por causa da 
mudança, no último ano, 
do sorotipo predominan-
te do vírus em circulação, 
o qual passou a ser o tipo 

2. Em nível nacional, a úl-
tima vez que esse sorotipo 
havia circulado com mais 
força foi em 2008, o que 
indica a possibilidade de 
que haja mais pessoas sus-
cetíveis à doença.
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