
REM MT

Argentinos
querem
investir em
amendoim

R$ 10 milhões
para projetos
de Agricultura
Familiar

Um grupo de empresários argen-
tinos está em Mato Grosso conhe-
cendo a potencialidade do estado 
para a produção e industrializa-
ção de amendoim. Nesta semana, 
eles estiveram em reunião para 
entender melhor o estado e os nú-
meros do Observatório do Desen-
volvimento referentes à produção 
agrícola.                   Página  - 4

O Programa Global REDD+ 
para Pioneiros lançou o 
edital para a chamada de 
projetos num total de R$ 
10 milhões. O recurso irá 
apoiar iniciativas de uso 
sustentável, conservação 
e recuperação dos recur-
sos naturais, promoção e 
organização de cadeias 
produtivas da sociobiodi-
versidade da fruticultura e 
da pecuária leiteira.
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Divulgação

Divulgação

CPI

TÊNIS

Ager coloca
Energisa em
xeque

Circuito
Estadual
baterá 2
recordes

Durante a oitiva os repre-
sentantes do órgão fiscalizador 
apresentaram informações que 
comprometem ainda mais a 
concessionária responsável pela 
distribuição da energia elétri-
ca no estado. De acordo com 
Rocha Júnior, só em 2019 foram 
registradas 677.116 reclama-
ções feitas por consumidores.
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O Circuito Estadual de 
Tênis de Mato Grosso tem a pre-
visão de bater dois recordes nos 
indicadores de crescimento da 
competição, o de quantidade de 
torneios por ano e o de quantia 
de cidades-sede para receber 
tais eventos. 
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EliEl TENoRio PEREiRa

Divulgação

CElso NERy

Uma colisão envolvendo uma Toyota SW4, branca, e uma carreta Scania acon-
teceu no início da noite de terça (18) no Km 693 da BR-163, a cerca de dois km 
do perímetro urbano de Lucas do Rio Verde. Fabrício da Silva Ribeiro foi so-
corrido, mas morreu logo em seguida num hospital do município.      Página 7
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entre caminhonete e carreta
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O nosso papel como formador de opinião 
é o de mostrar o porquê não fazer e se o 
fizer, quais são as consequências

A tradição de se eleger um Rei 
Momo surgiu no Rio de Janeiro em 
1933. A coroa foi entregue ao jornalista 
Moraes Cardoso que reinou até 1948.

Mas independente do fato histórico, 
o reinado de momo traz sempre a tona, 
a questão do acidente de trânsito e pre-
cipuamente de suas consequências fi-
nanceiras, tanto para o governo quanto 
para as famílias.

Em termos de legislação, a Noruega 
foi pioneira (1936) mas atualmente a le-
gislação brasileira está entre as mais 
rigorosas. E em relação ao princípio 
dito “nemo tenetur se detegere” qual 
o problema em colaborar com a fisca-
lização e utilizar o etilômetro, se não 
houve ingestão de bebida alcoólica?

No Brasil, o que acontece no “entor-
no” da festa carnavalesca me preocu-
pa; até porque é perfeitamente plausí-
vel que paire a desconfiança em torno 
da aplicação de sanções no que tange 
aos crimes de trânsito; mas podem ter 
certeza que não estamos caminhando 
di pari passo com a impunidade.

Entretanto percebo várias correntes 
de pensamento: a primeira representa 
as pessoas que já perderam um ente 
querido em um acidente de trânsito.

Para esses a lei deveria ser ainda 
mais rígida. Um segundo grupo estão 
relacionados os seguros de si. Dizem 
que controlam o que bebem, e nunca se 
acidentaram. Entretanto um terceiro 
grupo já entende que a lei seja incons-
titucional e que assim que for autuado 
vai recorrer “qual o problema de tomar 
uma long neck?”.

Há um quarto grupo, e que eu 
considero o mais perigoso. Esses 
já entendem, que o máximo que a 

lei faz é promover a corrupção. Mas o 
objetivo do “etilômetro” é defender a co-
letividade sendo a ultima ratio e certa-
mente o liame que separa a impunidade 
da imputabilidade.

Entretanto, independente do méri-
to da questão, a minha função de arti-
culista é a de esmiuçar a legislação e 
apresentá-la da maneira mais abran-
gente possível e mostrar os dois lados 
da moeda. 

A escolha sempre vai ser sua. Só 
posso pedir que use sempre toda a sua 
razoabilidade nas suas escolhas. O nos-
so papel como formador de opinião é o 
de mostrar o porquê não fazer e se o fi-
zer, quais são as consequências.

Por derradeiro, estou convicto que a 
intenção da Polícia não é flagrar moto-
ristas alcoolizados; a intenção dos ser-
viços médicos não é atender a aciden-
tados; a intenção da previdência social 
não é aumentar os índices de aposenta-
doria por invalidez oriunda de aciden-
tes; a intenção dos psicólogos não é tra-
tar das famílias desestruturadas pela 
ausência de um ente querido e nem 
tampouco dos articulistas de ficarem 
analisando gráficos e estatísticas de 
acidentes. Todos nós queremos e preci-
samos do lazer, da alegria e da diversão. 
Esse é o tempero da vida!

ROSILDO BARCELLOS É
ARTICULISTA

Parasitas

ROSILDO BARCELLOS É 
ARTICULISTA

Fiador do governo Jair Bolsonaro na área econômi-
ca, o ministro Paulo Guedes mina sua credibilidade com 
frequência quando vem a público expor o que pensa so-
bre os problemas brasileiros. 

Não há dúvida de que o acelerado crescimento das 
despesas do governo com pessoal é uma questão que re-
quer atenção, e a equipe do ministro há meses debate 
uma proposta de reforma administrativa para atacar o 
problema. 

Na semana passada, no entanto, Guedes sabotou o 
próprio projeto ao chamar de parasitas os funcionários 
públicos, numa palestra em que defendeu mudanças nos 
salários e nas carreiras dos servidores. 

Além de unir os sindicatos da categoria e outros 
opositores da reforma, o ataque grosseiro e indiscrimi-
nado ao funcionalismo contribuiu para desencorajar o 
governo e seus aliados no Congresso.

Na quarta (12), o ministro fez outra exibição de in-
sensibilidade e destempero ao tratar com escárnio as 
empregadas domésticas enquanto discorria sobre o en-
carecimento do dólar e seu impacto na vida dos brasi-
leiros. 

Ao dizer que essas trabalhadoras de baixa renda se 
aproveitavam num passado recente do dólar barato para 
buscar diversão na Disneylândia —e tratar tal suposição 
como um desarranjo, “uma festa danada”—, Guedes re-
velou preconceito social grosseiro.

Num momento em que a frágil recuperação da ati-
vidade econômica e a necessidade de restaurar a saúde 
das finanças públicas impõem sacrifícios gerais, a ver-
borragia do ministro decerto não contribui para seu pa-
pel de formulador e negociador das reformas.

Na Presidência, Bolsonaro adotou sem rodeios a 
ofensa e a desinformação como pilares de sua estratégia 
de comunicação. Guedes ainda não chegou a tanto, mas 
cumpre mal suas funções sempre que fala o que lhe vem 
à cabeça sem medir consequências.

Basta lembrar a espantosa entrevista que conce-
deu em novembro, quando evocou o fantasma do AI-5 
ao criticar adversários que estimulavam manifestações 
contra Bolsonaro nas ruas. Ou quando defendeu uma 
“prensa” no Congresso pelas mudanças previdenciárias.

Num governo chefiado por um presidente incapaz 
de definir com clareza as prioridades de sua agenda, um 
ministro da Economia que se comunica de forma tão 
desastrada terá maior dificuldade em representar uma 
fonte de segurança para políticos e investidores.

Enquanto Bolsonaro precisa de apoio no Congresso 
para promover reformas ambiciosas e de altíssimo custo 
político em ano eleitoral, Guedes não raro se revela um 
porta-voz inconveniente, que empurra o governo para o 
isolamento e envenena o debate.

Editorial

Incontinência verbal
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PAPARAZZO
O vereador por Cuiabá Adevair Cabral fo-

tografou manifestantes pró-vereador Abílio 
Junior, que estavam na galeria da Câmara 
terça (18). A atitude do vereador, que perten-
ce à base do prefeito Emanuel Pinheiro e é 
adversário político de Abílio, foi interpreta-
da como intimidação. Como era de esperar, 
a foto caiu na rede e se espalhou rapidamen-
te. A manifestação era contra o processo de 
cassação a que Abílio responde por quebra 
de decoro.

SINAL DE VIDA
Nem tudo estaria perdido para o vereador 

Abílio Junior, que teve parecer da Comissão 
de Ética da Câmara pela cassação de seu 
mandato. Um exemplo claro disso foi a de-
claração do vereador Sargento Joelson, que 
deu a entender que será contra a cassação do 
colega. Joelson fez um comparativo entre os 
motivos que levaram o pedido de cassação 
de Abílio, com o caso do prefeito Emanuel Pi-
nheiro, flagrado em um vídeo recebendo ma-
ços de dinheiro, supostamente de propina, à 
época em que era deputado estadual. Além de 
Joelson, Abílio conta com os votos de outros 
sete parlamentares de oposição.

CPI DO PALETÓ
O ex-chefe de gabinete do ex-governador 

Silval Barbosa, Silvio César Corrêa foi ouvido 
nesta quarta-feira (19), por membros da CPI 
do Paletó. A comissão foi criada para inves-
tigar o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, 
por suposta quebra de decoro e obstrução da 
Justiça. Silvio César foi responsável por gra-
var o prefeito recebendo maços de dinheiro 
e os colocando no paletó, durante o governo 
de Silval. Participaram da oitiva o presidente 
da CPI, Marcelo Bussiki, e os vereadores To-
ninho de Souza e Sargento Joelson, respec-
tivamente relator e membro da CPI.

Crédito: Celso Nery/TV Figueira

IMAGEM DO DIA

“evidencia-se o perigo para a livre cirAlém 
de unir os sindicatos da categoria e outros 
opositores da reforma, o ataque grosseiro e 
indiscriminado ao funcionalismo contribuiu 
para desencorajar o governo e seus aliados no 
Congresso

“
Fabrício da Silva Ribeiro morreu após um grave acidente na noite de 

terça na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, já próximo ao perí-
metro urbano desta. Ele era passageiro de uma Toyota SW4 que bateu na 
traseira de uma carreta. Os motoristas de ambos veículos não sofreram 
maiores lesões. Com o impacto, a camionete foi lançada para fora da pista. 
Ribeiro chegou a ser atendido, mas faleceu ao chegar no hospital.

Com capinha e película, 
depois de muito tempo
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capinha que, embora não seja a garan-
tia de segurança em caso de queda, 
minimiza os riscos de prejuízos. Essa 
parte foi fácil. A questão da película é 
mais complexa: películas “normais” não 
aderem corretamente em telas curvas, 

e ainda não tive experiências 
com a (caríssima) película 3D, 
que promete proteção integral 
da tela. Para não ir de um ex-
tremo ao outro resolvi instalar 
uma película de gel que recebi 
de brinde na compra do apa-
relho. Não é tão segura, mas é 
melhor que nada.

Confesso que está difícil a 
adaptação ao novo “tamanho” do telefo-
ne, que acaba ficando maior com a ca-
pinha, mas a segurança tem seu preço, 
não é mesmo? O ponto positivo é que, 
com a precisão dos movimentos com-
prometida, um aparelho “maior” pode 
ser mais fácil de segurar. Ao menos é o 
que eu espero.

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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Não consegui voltar a “gostar” do aparelho com capinha 
e acredito que, daqui há alguns meses, volte a usar da for-
ma que usava antes. É evidente que, para tanto, preciso 
que a precisão dos movimentos volte a ser a mesma de 
outros tempos, ou então, pelo bem estar do aparelho (e do 
meu bolso) o melhor é me adaptar ao dispositivo em seu 
novo “formato”.
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Quem me conhece ou mesmo quem 
acompanha meus artigos sabe que, nos 
últimos tempos, tenho usado meus ce-
lulares sem capinha e sem película. A 
questão envolve estética, a busca por 
uma capa confortável de usar e a tela 
curva do aparelho, que 
acaba por inviabilizar 
o uso de película de vi-
dro “normal”. Sem his-
tóricos de incidentes 
com os dispositivos 
achei que vale a pena 
“arriscar”, embora seja 
uma “aposta” expres-
sivamente alta.

Só que o ser humano tem que se 
adaptar sempre que necessário, e essa 
característica é extremamente impor-
tante em todos os aspectos de nossas vi-
das. E, por força da necessidade, acabei 
tendo que voltar a proteger meu celular. 
O motivo? Um contratempo com a saú-
de tirou a precisão dos movimentos dos 
meus membros superiores e inferiores, 
não de forma a me atrapalhar nas tare-
fas do dia a dia, mas o suficiente para fa-
zer com que a precisão dos movimentos 
não seja suficiente para garantir a segu-
rança do celular. Ele ainda não chegou a 
cair, mas canetas e controles remotos já 
ensaiaram quedas, o que me deixou em 
alerta.

Resolvi, então, ir em busca de uma 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na última terça-feira (18), 
foram retomados os tra-
balhos da CPI da Energisa 
dentro da Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso. Nesta 
data foram convocados para 
prestar esclarecimentos o 
diretor da Ager, José Rodri-
gues Rocha Júnior, além do 
coordenador, Thiago Alves 
Bernardes.

Durante a oitiva os repre-
sentantes do órgão fiscali-
zador apresentaram infor-
mações que comprometem 
ainda mais a concessionária 
responsável pela distribui-
ção da energia elétrica no es-
tado. De acordo com Rocha 
Júnior, só em 2019 foram 
registradas 677.116 reclama-
ções feitas por consumido-
res, sendo que 597.645 são 
oriundas à falta de energia. 
Variação de consumo, ten-
são de fornecimento, abuso 
no valor das contas e outras, 
somam 79.467 reclamações. 
O que fez com que o dire-
tor da Ager classificasse a 
situação ainda como “muito 
maior que os dados mostra-
dos aqui”.

O coordenador da Ager, 
informou também que a 
Energisa foi obrigada a cre-
ditar só em 2019, mais de R$ 
16 milhões nas faturas dos 
consumidores, como forma 
de compensação por sus-
pensão indevida no forneci-

CPI DA ENERGISA | Os trabalhos da CPI da Energisa retornaram esta semana ouvindo os servidores da Ager

Informações pesam contra a Energisa 

mento de energia.
A reunião com os servi-

dores da Ager que teve a 
condução do presidente da 
CPI, o deputado Elizeu Nas-
cimento (DC), chegou a con-
clusão que de acordo com 
as informações divulgadas, 
fica claro que a população de 
Mato Grosso está sendo lesa-
da pela empresa.

“Embasado nas informa-
ções que recebemos, al-
gumas coisas já estão bem 
claras, a população está pa-
gando encargos sociais que 
não deveriam pagar e a cada 
reunião que realizamos te-
mos mais convicção que es-
tamos no caminho certo e 
que a CPI para investigar a 
Energisa não terminará em 
pizza”, declarou o deputado 
Elizeu Nascimento.

A Ager disponibiliza os 
números de telefone 0800-
647.6464, ou (WhatsApp) 
065- 98435-7458, para solici-
tar informações e registro de 
reclamações.  

Durante a reunião, que 
contou com a presença dos 
deputados Carlos Avalone 
(PSDB), Dr. Eugênio (PV), 
Paulo Araújo (PP) e Thiago 
Silva (MDB), além do pre-
sidente da CPI, foi definido 
que os próximos convoca-
dos para a próxima oitiva 
serão o presidente da Ener-
gisa, Riberto José Barbane-
ra e os diretores da empre-
sa, Alessandro Brum e José 
Souza e Silva.
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“MT VAI PERDER”

Mendes é contra 
proposta da reforma 
tributária

Mudança vai afetar arrecadação de MT 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois da parcimônia 
entre o governador Mau-
ro Mendes (DEM) e o pre-
sidente da República Jair 
Bolsonaro (sem partido) na 
última semana quando inau-
guraram o asfaltamento dos 
últimos 51km da BR-163 que 
liga Mato Grosso até o estado 
do Pará, o líder do executivo 
estadual voltou a criticar o 
presidente.

Desta fez o desencon-
tro de ideias é com a refor-
ma tributária que Bolsonaro 
pretende enviar para o Con-
gresso. O trecho da discórdia 
no texto proposto pela União 
é que seja mudado o sistema 
de tributação do Imposto 
Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), 
reestruturando os atuais tri-
butos e criando um novo im-
podto.

Para o governador ma-
to-grossense, esses pedidas 
podem colocar alguns es-
tados brasileiros, inclusive 
Mato Grosso em colapso. “Se 
isso mudar isso, se o Gover-
no Federal não criar um fun-
do de compensação. Somos 
um Estado que tem pouco 
consumo, tem pouca po-
pulação. A tributação nesse 
novo modelo será somente 
no destino, ou seja, no con-
sumo. Aí Mato Grosso per-
deria muito, porque temos 

grande capacidade de pro-
duzir, que é parte tributada”, 
disse ele em conversa com a 
imprensa.

Em alerta sobre os ris-
cos que ameaçam a saúde 
financeira do estado, Men-
des vem pedindo atenção da 
bancada de Mato Grosso em 
Brasília para que defendam 
os interesses mato-grossense 
no Congresso Nacional.

“Estou alertando muito 
nossa bancada quanto a isso. 
Temos que estar muito aten-
tos quanto a isso, porque po-
demos ter um desequilíbrio 
fiscal em Mato Grosso. Nós 
estamos muito preocupados, 
porque existe um movimen-
to de outros estados para que 
eles possam ganhar. E Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Goiás são os estados que 
têm a maior possibilidade de 
perder nessa reforma”, decla-
rou Mendes.

Na semana passada, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para tentar 
acalmar os ânimos desses 
estados citados por Mendes, 
que seriam afetados negati-
vamente, perdendo parte da 
arrecadação, disse que essas 
federações prejudicadas com 
perda de arrecadação dentro 
da proposta de reestrutura-
ção de tributos, como com-
pensação, passarão a ter uma 
fatia maior da divisão de re-
cursos oriundos do pacto fe-
derativo.

Foto: tchéLo FIguEIREdo - SEcom/mtFoto: ASSESSoRIA/hcANmt

FORÇA-TAREFA

Três esferas se juntam para 
combater a dengue em Sinop

NOTA MT

Entidades sociais de 
43 municípios são beneficiadas

Plano de ação para enfrentar a dengue em Sinop

R$ 110 mil com a Nota MT 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Secretaria de Estado 
de Saúde realizou um en-
contro esta semana com re-
presentantes do Ministério 
da Saúde, Governo do Esta-
do e também do município e 
Promotoria de Justiça de Si-
nop para discutirem formas 
de enfrentamento da dengue 
na cidade de Sinop em cará-
ter emergencial.

O secretário estadual 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do disse que está sendo feito 
um alinhamento para tratar 
de um plano estratégico de 
enfrentamento de uma gra-
ve situação que não deveria 
existir.

“Realizamos uma reu-
nião de alinhamento para 
tratar de um plano de ação 
estratégica de enfrentamen-
to à dengue em Sinop. Es-
tamos na fase de combater 
uma situação que não deve-
ria existir, pois algum pon-
to do trabalho que antecede 
essa epidemia foi frágil. Por-
tanto, as áreas técnicas do 
Estado e do Ministério de-
senharam estratégias emer-
genciais de contenção da 
dengue, mas é importante 

DA REPORTAGEM

O viés social do pro-
grama Nota MT tem be-
neficiado toda sociedade 
mato-grossense, por meio 
das entidades sociais. Isso 
porque quando uma pessoa 
é sorteada, 20% do valor re-
ferente ao prêmio é destina-
do a instituição indicada por 
ela. No último sorteio, reali-
zado no dia 12 de fevereiro, 
118 entidades foram indica-
das e juntas vão receber R$ 
110 mil.

Das entidades indica-
das 42 são de Cuiabá e Vár-
zea Grande. As demais 76 
estão distribuídas em 41 ci-
dades do interior do estado. 
Na capital a instituição mais 
indicada foi a Associação 
de Amigos da Criança com 
Câncer (AACC), que vai re-
ceber R$ 26,1 mil. O Hospital 
de Câncer também foi indi-
cado pelos sorteados e rece-
berá R$ 9,5 mil.

Já no interior do estado, 
a Santa Casa de Rondonópo-
lis e a Associação Protetora 
dos Animais do Município 

frisar que esse planejamento 
também prevê, passados os 
próximos dois meses, a ado-
ção das medidas preventivas 
já para o final deste ano e 
início do próximo”, explicou 
Gilberto Figueiredo, secretá-
rio estadual de Saúde.

Segundo dados do Sis-
tema Nacional, Sinop regis-
tra atualmente 1.094 casos 
suspeitos de dengue, núme-
ro bem acima do que pode 
ser considerado controlável.

Como estratégia para a 
contenção da doença, a SES 
fornecerá cinco bombas cos-
tais motorizadas, de três a 
cinco veículos com bombas 
acopladas e 800 litros de in-
seticida. Na visão do promo-
tor de justiça Pompílio Paulo 
de Azevedo, é necessário ter 
uma ofensiva à dengue, an-
tes que o número de casos 
aumente ainda mais.

“É preciso que todos os 
atores entrem de forma mais 
agressiva (nesse cenário). 
Não podemos esperar a den-
gue avançar ainda mais. Qual 
é a explicação para não ter-
mos notificações nas duas úl-
timas semanas? A questão de 
subnotificação é gravíssima 
porque impacta diretamente 
nas ações a serem tomadas”, 

de Sinop foram as mais in-
dicadas e vão R$ 1.800 e R$ 
1.700, respectivamente. Alta 
Floresta, Guarantã do Nor-
te, Sinop e Cáceres também 

pontuou o promotor de jus-
tiça.

Diante da gravidade 
da situação, a administração 
municipal, sob o comando 
da prefeita Rosana Marti-
nelli (PL), decidiu buscar 
apoio das esferas estadual e 
federal, mas salientou que a 
colaboração da população é 
fundamental para resolver o 
problema.

“Fomos os primeiros a 
pedir ajuda e isso é um fator 
positivo. Procuramos a ajuda 
do Estado e do Ministério da 
Saúde. Colocaremos em prá-
tica muitos dos apontamen-
tos feitos aqui [na reunião]. 
Todos estão preocupados 
com o combate à dengue, 
mas também é importante a 
colaboração e a participação 
efetiva da população”, disse.

tiveram sorteados que indi-
caram as entidades dos mu-
nicípios.

Desde quando o Pro-
grama Nota MT foi lançado 

pelo Governo de Mato Gros-
so, R$ 870 mil foram desti-
nados às entidades sociais, 
beneficiando 135 instituições 
em todo o estado.

Oitiva apresenta graves irregularidades
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Empresários argentinos buscam Mato Grosso como opção para indústria de amendoim 

Argentinos investirão em amendoim
DA REPORTAGEM

Um grupo de empre-
sários argentinos está em 
Mato Grosso conhecendo 
a potencialidade do estado 
para a produção e industria-
lização de amendoim. Nesta 
semana, eles estiveram em 
reunião na Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
(Sedec) para entender me-
lhor o estado e os números 
do Observatório do Desen-
volvimento referentes à pro-
dução agrícola.

Mato Grosso teve dois 
anos de pico de produção de 
amendoim – em 2005 e em 
2011, com 18 mil toneladas e 
15 mil toneladas, respectiva-
mente. Depois destes anos, 
houve um declínio que cul-
minou com produção de 165 
toneladas em 2017. Desde lá, 
observa-se novamente um 
crescimento do interesse do 
produtor rural pelo amen-
doim.

“Entre 2015 e 2020, vi-
mos um acréscimo de 458% 
na área destinada à legumi-
nosa e de 279% na área, pe-
los dados apresentados pela 
equipe técnica. Há um gran-
de potencial para esta pro-
dução no estado, mas é pre-
ciso da indústria estabelecida 
para compensar os custos”, 
afirma o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda.

O secretário informou 
que a Zona de Processa-
mento de Exportações (ZPE) 
pode ser uma alternativa viá-

vel para o investimento, pois 
além dos incentivos fiscais, 
tem diferenciação na carga 
tributária federal e muni-
cipal para as empresas nela 
instaladas e que está em fase 
de implantação para o próxi-
mo ano. Explicou que o Por-
to de Cáceres também estará 
em operação até o meio des-
te ano e, ainda, as vantagens 
do gás natural para as indús-
trias com segurança após o 
contrato firme assinado com 
a Bolívia.

De acordo com Afrâ-
nio César Migliari, secretário 
executivo da Associação de 
Produtores de Feijão, Trigo 
e Irrigantes de Mato Grosso 
(Aprofir), esta é a primeira 
visita a Mato Grosso para a 
provável instalação de plan-
ta industrial e produção de 
amendoim. “Pelo que vimos, 
na Argentina eles não tem 
mais para onde expandir e 
precisam de mais áreas”, dis-
se.

Participaram da reu-
nião o secretário adjunto 
de Investimentos e Agro-
negócio, Walter Valverde, o 
superintendente de Políti-
ca Agrícola e Crédito, Eldo 
Leite Orro Gattass, os re-
presentantes da Prodeman 
Guillermo Cavigliasso, Al-
varo Garcia, Jorge Fico, das 
Indústrias Colombo Luiz 
Antonio Vizeu, Rodolfo Sou-
za, da Aprofir Laura Silva, 
Fernanda Vilella, do Obser-
vatório do Desenvolvimento 
da Sedec Sérgio Leal e Car-
los Bolzan.

EM MATO GROSSO | Grupo empresarial de Córdoba pode instalar indústria e incentivar produção da leguminosa
Foto: Sedec

Foto: divulgação

- Foto: RepRodução

Foto: divulgação

SOJA

Compra à vista de insumos
pode ser vantajosa em MT

MEU INSS

Aposentados podem acessar
extrato do Imposto de Renda

Soja disponível finalizou a última semana cotada a uma 
média de R$ 72,89/saca 

Frente se reuniu com Bolsonaro para pedir apoio quanto ao 
orçamento Demonstrativo está disponível no Portal Meu INSS

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O boletim semanal do 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea) apontou que, com 
39,52% dos insumos para a 
soja 2020/21 já comerciali-
zados em Mato Grosso, o so-
jicultor já fixou considerável 
fatia de seu custo de produ-
ção para a próxima safra.

“Ainda restam muitos 
insumos para serem adqui-
ridos e as estratégias de ne-
gociação adiantadas podem 
variar muito. Assim, consi-
derando que o preço da soja 
disponível está maior do que 
o valor das fixações para a sa-
fra 20-21, a venda da soja re-
cém colhida, aliada à compra 

TEMA PRESIDENCIAL

FPA defende reforço 
no orçamento 
para o agro
DA REPORTAGEM

Garantir acesso à renda, 
tecnologia e assistência téc-
nica para os produtores ru-
rais no país e a possibilidade 
de os indígenas explorarem 
economicamente suas terras 
com atividades como agri-
cultura, pecuária, foi o tema 
da reunião desta quarta-feira 
(12), da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) com 
o Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, durante café 
da manhã, no Palácio do Pla-
nalto.

O Presidente Bolsonaro 
recebeu os representantes da 
FPA e destacou a importância 
do envolvimento da bancada 
na aprovação do projeto que 
regulamenta a mineração, 
produção de petróleo, gás 
e geração de energia elétri-
ca em terras indígenas (PL 
191/2020) no Congresso Na-
cional.

Em tramitação, a pro-
posta dispõe sobre a possibi-
lidade de os indígenas explo-
rarem economicamente suas 
terras com atividades como DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) já 
podem acessar o extrato 
para Imposto de Renda – 
ano-base 2019. O demons-
trativo está disponível no 
Portal Meu INSS, com login 
e senha. Caso seja o primei-
ro acesso, é necessário for-
necer os dados solicitados 
na área de login e fazer o ca-
dastro, criando uma senha 
com, no mínimo, com nove 
caracteres, pelo menos uma 
letra maiúscula e um núme-
ro. Ao acessar o sistema com 
a senha, basta escolher a op-
ção Extrato para Imposto de 
Renda, do lado esquerdo da 
página, e emitir o documen-
to.

agricultura, pecuária, extra-
tivismo e turismo. O presi-
dente FPA, deputado Alceu 
Moreira (MDB-RS), ressaltou 
que a medida é importante 
para legalizar atividades que, 
na prática, já existem.

“Só vai produzir na pro-
priedade o índio que quiser 
produzir. Mas não tem sen-
tido ele ter 1,311 milhão de 
hectares como a etnia Pare-
cis, no Mato Grosso, do outro 
lado tem uma propriedade 
de 70 mil, 80 mil hectares em 
que o proprietário vai muito 
bem, obrigado, e naquela po-
pulação indígena, o cidadão 
ter que fazer balaio”, argu-
mentou.

Moreira afirmou que 
é preciso dar condições de 
escolha aos índios no Brasil. 
“Não há nenhuma legislação 
obrigando comunidade in-
dígena a fazer qualquer coi-
sa na sua propriedade. Se o 
indígena não quiser, ele não 
faz, se ele quiser continuar 
vivendo do extrativismo, da 
caça e pesca, nada interfere 
nesse projeto de lei”, expli-
cou.É possível ainda reti-

rar o extrato nas agências 
do INSS, com agendamento 
prévio. Para isso, é neces-
sário acessar o Meu INSS, 
informar os dados pessoais 
na área de login, clicar em 
“não sou um robô” e depois 
em “continuar sem login”. 
Em seguida, clicar em Novo 
Requerimento e digitar a 
palavra extrato no campo 
de pesquisa para selecionar 
o serviço desejado. Com-
pareça à unidade do INSS 
indicada no Meu INSS, no 
dia e hora marcados, com os 
documentos necessários.

Para mais conforto aos 
cidadãos, o INSS recomen-
da que a obtenção do extra-
to seja feita pela internet. 
Também é possível fazer o 
agendamento pelo telefone 
135.

à vista de insumos, pode ser 
benéfica ao sojicultor”, diz 
trecho do relatório.

O instituto acrescenta 
expondo que, “simulando 
um negócio em que o pro-
dutor consiga desconto de 
2% na compra à vista ele pode 
economizar mais de 1sacade 
soja/ha(aprox. US$ 22/ha–
tabela ao lado) em compara-
ção à opção de comprar este 
insumo a prazo com juros de 
0,4% ao mês.

A soja disponível em 
Mato Grosso finalizou a úl-
tima semana cotada a uma 
média de R$ 72,89/saca, alta 
de 1,81%. Além de o dólar 
ter registrado sua máxima, 
os bons níveis nos prêmios 
portuários também influen-
ciaram.



Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência (PcD); 
2-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
3-Motorista, CNH C, com experiência, com 
disponibilidade para viagem; 
4-Serviços gerais, com experiência;
5-Assistente comercial, com experiência, 
habilidade de escrita e comunicação;
6-Operador de Munck, com experiência, CNH 
C, D ou E, com disponibilidade para viagem; 
7-Supervisor de vendas, com experiência em 
liderança;
8-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
9-Operadora de caixa, com experiência; 
10-Comercial virtual, com bom 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 experiência em 
gráfica;
15-Auxiliar de instalador de esquadrias, com 
experiência em esquadrias, fachadas ou 
estruturas metálicas;
16-Vendas, interesse na linha esportiva; 
17-Técnico em Enfermagem, com COREN;
18-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
19-Operador (a) de ponte rolante;
20-Escrita fiscal, com experiência;
21-Controlador de pragas, com experiência;
22-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
23-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais.
Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

STC SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRU-
ÇÃO EIRELI ME, inscrita sob o CNPJ 24.451.167/0001-
37. Torna-se público que requereu junto à SMADS – Se-
cretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Sinop o pedido da Renovação da Licença de Opera-
ção (LO), para a atividade de 23.30-3-01 - Fabricação de 
estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e 
sob encomenda, sito a Rua Colonizador Ênio Pipino 437, 
LOTE R29-P-Q-R-01, bairro SIS – Setor Industrial Sul, 
CEP 78557-484, município de Sinop/MT. Não foi determi-
nado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9 9612-6569)

ALDEMAR MEAZZA inscrito no CPF nº 727.858.459-00, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para a atividade de: Condomínio Resi-
dencial, o empreendimento está localizado na Rua Luiza 
Ferlim, Quadra 11, Lote 01 /A- Jardim Safira - CEP 78.551-
338– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

BOM FUTURO ARÍCOLA LTDA, CNPJ: 10.425.282/0015-
28, localizada na Rodovia BR-322 Km 1, entroncamento 
com a BR-163, Matupá/MT, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Matu-
pá/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação 
(LO) para a atividade de Armazenamento de Grãos. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

KAMILLA CAROLINE SILVA LOTERIO SERAFIN 
03781027104 - MEI, CNPJ: 24.215.891/0001-61, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – 
LI e Licença de Operação – LO para atividades de serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos auto-
motores; serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores; serviços de instalação, manutenção 
e reparação de acessórios para veículos automotores; ser-
viços de borracharia para veículos automotores; comércio 
a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio a va-
rejo de peças e acessórios novos para motocicletas e mo-
tonetas; comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para veículos automotores e comércio a varejo de peças 
e acessórios usados para veículos automotores, localiza-
da na Rua dos Mognos, número 161, Loteamento Village, 
Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

AUTO PINTURA MANACAS LTDA, CNPJ: 
36.366.996/0001-09, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividades de serviços de lanternagem ou funi-
laria e pintura de veículos automotores, localizada na Rua 
dos Manacas, número 2425, Setor Industrial Sul, Sinop/
MT. Não EIA/RIMA. 

DEBORA APARECIDA GAIESKI – ME, CNPJ: 
21.367.458/0001-53, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – 
LO para atividades de fabricação de embalagens de papel; 
fabricação de embalagens de material plástico e comércio 
varejista de artigos de papelaria,  localizada na Rua das 
Castanheiras, número 20, Setor Comercial, Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 04/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que realizará no próximo dia 09 de março de 2020 
às 14h30min (Horário de Brasília/DF) por meio do site www.bllcompras.org.br 
o “PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. A inserção das propostas será das 14:00 horas do dia 
21/02/2020 as 08:00 horas do dia 09/03/2020 (Horário de Brasília/DF). 
Maiores informações através do Edital nº. 025/2020, que estará disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e 
www.bllcompras.org.br ou deve ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal 
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 19 de fevereiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
  
 
 

 

AVISO DE CORREÇÃO NO 
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 002/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que vem corrigir o AVISO DE 
RESULTADO do “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
IMPRESSÃO DE BANNERS, ADESIVOS PERSONALIZADOS, 
ADESIVAGEM E ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, PAINEL FRONT 
LIGHT, LETRAS CAIXA EM ACM CROMADO, PELÍCULA DE CONTROLE 
SOLAR E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-
REFLETIVAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. O correto é afirmar que as empresas vencedoras são: 
MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 15.654.968/0001-
09 com valor total de R$ 292.418,50 e 4 D DESIGNER GRAFICA E 
EDITORA LTDA – ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 com valor total de R$ 
13.825,00.  Matupá – MT, 19 de fevereiro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 004/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 28 de janeiro de 2020 
na sede da Prefeitura Municipal, a “PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 
VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
PEDRO TADEU DOS SANTOS, inscrita no CNPJ N° 24.974.081/0001-99, 
com valor total de R$ 95.018,80.  Matupá – MT, 30 de janeiro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

  

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 010/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 17 de fevereiro de 
2020 na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, 
aonde consagrou-se vencedores os Licitantes: UTILISSIMA COMERCIO DE 
VARIEDADES LTDA – ME inscrita no CNPJ N° 08.419.120/0002-10 com 
valor total de R$ 286.264,47,  SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – 
EPP inscrita no CNPJ N° 26.877.656/0001-80 com valor total de R$ 
193.160,04 e MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI inscrita no CNPJ N° 33.955.893/0001-88 
com valor total de R$ 205.247,99. Matupá – MT, 19 de fevereiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

 
 

Simone Machado da Silva
Ipiranga do Norte – MT, 19 de Fevereiro de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
005/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Óleo Diesel Comum), 
para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga do Norte – MT”, 
sagraram-se as vencedoras as seguintes Empresas: 1) AUTO POSTO 
TIBIRISSÁ IPIRANGA DO NORTE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.º 07.295.775/0001-80, localizada na Avenida Rio Branco, S/N, 
Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, 
vencedora dos itens n.° 002 e 003 dos lotes n.° 001 e n.° 002 com valor 
global de R$  214.730,00 (Duzentos e Quatorze Mil, Setecentos e Trinta 
Reais). 2) KIRST TRR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
05.198.812/0001-07, localizada na Avenida Cuiabá, n.° 70-N, Bairro 
Distrito Industrial, na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78.455-
000, vencedora do item n.° 001 dos lotes n.° 001 e n.° 002, com valor 
global de R$ 695.410,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Dez Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 

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: RCM COMERCIAL LTDA-EPP, no valor total de R$ 
518.777,50 (Quinhentos e dezoito mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta 
centavos). Juina-MT, 19 de fevereiro de 2020.  

Marcio Antonio da Silva 
Presidente  da CPL 

Poder Executivo – Juína/MT.  
 Pregoeiro

DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020
INEXIGIBILIDADE N° 001/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 6 
de Fevereiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar para uso na merenda escolar 
nas escolas municipais de ensino fundamental, educação infantil, 
creches municipais, através de chamada pública. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 823672, COOPERATIVA REGIONAL DE 
PRESTACAO DE SERVICO E SOLIDARIEDADE - COPERREDE inscrita 
no CNPJ sob o número 13.783.825/0001-71 no valor de R$ 137.700,00; 
Itens 831338, 835476, 835487, ASCOP - ASSOCIACAO CENTRAL DAS 
COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES inscrita no CNPJ 
sob o número 23.040.383/0001-27 no valor de R$ 80.811,00; Itens 6753, 
187397, 820730, 820731, 823674, 823680, 823682, 823694, 823697, 
823700, 823701, 823714, 823734, 823735, 823746, 823750, 823805, 
831337, 831339, 835475, APREN - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DO ENTORNO DE NOVA MUTUM inscrita no CNPJ sob o 
número 29.556.223/0001-11 no valor de R$ 283.489,00. Foram 
fracassados os itens: 823826, 823828, 823830.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 19 de Fevereiro de 2020.
Rogério Cristóvão da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Aquisição de chapas metálicas e serviços de serralheria e 
metalúrgica. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 04 de março 
de 2020. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo 
site: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 19 de fevereiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 
carteiras escolares para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais. Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  04 de março 
de 2020. Horário:  14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 19 de fevereiro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS
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Circuito Estadual de Tênis
baterá dois recordes em 2020
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Circuito Estadual de 
Tênis de Mato Grosso, uma 
competição organizada pela 
Federação Mato-grossense 
de Tênis (FMTT) e academias 
e clubes afiliados, está com o 
calendário 2020 montado 
e nele consta a previsão de 
bater dois recordes nos in-
dicadores de crescimento da 
competição, o de quantidade 
de torneios por ano e o de 
quantia de cidades-sede para 
receber tais eventos. Um re-
sultado alcançado pelo ár-
duo trabalho de organização 
nos bastidores do tênis.

De acordo com o pre-
sidente da Federação Mato-
-grossense de Tênis (FMTT), 
no segundo mandato con-
secutivo, Rivaldo Barbosa, o 
Circuito Estadual de Tênis 
prevê realizar 18 torneios em 
2020, sendo 17 etapas classi-
ficatórias abertas para a par-
ticipação de todos os tenistas 
e uma última etapa final ex-
clusiva para os oito melhor 
classificados do ranking es-
tadual de cada categoria. 
Uma quantidade de torneios 
80% maior do que 2015 (ano 
marco) e 12,5% maior do 
que 2019. O Circuito Esta-
dual de Tênis era realizado 
com 10 torneios e tinha ou-
tro formato em 2015, mas, 
na época, nos bastidores, a 
FMTT trabalhava para criar 
um novo formato e passou 
a aplicá-lo no ano seguinte, 

HISTÓRICO | Interior do estado terá mais torneios do que a capital pela primeira vez

ESTADUAL

Técnico pede e Mixto 
contrata um meia 
e dois atacantes

FLUMINENSE

Eliminação gera baque financeiro
e anticlímax às vésperas de Fred

EM SÃO PAULO

Santos anuncia acordo por mais jogos no Pacaembu

Foto: AFP

Fluminense foi eliminado pela primeira vez na primeira fase da Copa Sul-Americana 

Foto: AssessoriA

Foto: FernAndo dAntAs

Jogadores foram indicados pelo treinador Carlinhos Alves 

Santos fecha acordo para atuar no Pacaembu 

DA REPORTAGEM
O Mixto tem três novos 

reforços ofensivos para a 
sequência do Campeonato 
Mato-grossense 2020. Um 
meia e dois atacantes, co-
nhecidos do atual técnico, 
que veio do futebol paulista, 
estariam a caminho. O téc-
nico Carlinhos Alves disse 
que o primeiro passo para 
a recuperação era contratar 
alguns reforços para somar 
com o elenco atual, além de 
algumas mudanças discipli-
nares.

Com isso, chegam o meia 
Michel, 28 anos, com pas-
sagens por Nacional, Oeste, 
Grêmio Osasco, Audax Rio, 

DA REPORTAGEM

Um dos principais objeti-
vos do Fluminense em 2020, 
a Copa Sul-Americana saiu 
precocemente do caminho 
tricolor com o empate em 0 
a 0 com o Unión La Calera, 
na terça-feira, no Chile. E 
junto com ela, o clube per-
de uma boa oportunidade 
financeira, que atrapalha os 
planos para a temporada. De 
quebra, provoca um anticlí-
max na torcida, justamente 
às vésperas de um possível 
anúncio de Fred e do imi-
nente lançamento do novo 
programa de sócio-torcedor, 
carro-chefe da gestão para 
alavancar as receitas.

Na parte financeira, dos 
US$ 6,5 milhões de dólares 
(cerca de R$ 27,6 milhões) 
possíveis de ganhar no tor-
neio com premiações, o Tri-
color levou apenas US$ 300 
mil dólares (R$ 1.262.340,00) 
pela participação na primei-
ra fase. A competição era a 
chance de dar um “respiro” 
aos cofres das Laranjeiras, 
mas foi um suspiro de la-
mentação após a eliminação 
precoce. Se tivesse conse-
guido vencer o time chile-
no, o Tricolor já receberia 
mais US$ 375 mil dólares (R$ 
1.577.920,00) só pela classifi-

DA REPORTAGEM

O Santos anunciou na 
manhã desta quarta-feira um 
acordo com a concessionária 
Allegra, administradora do 
Pacaembu, por pelo menos 
10 jogos no estádio em 2020. 
O primeiro deles ocorrerá 
diante do Palmeiras, dia 29, 
pela oitava rodada do Cam-
peonato Paulista. O próxi-
mo pode ser contra o Santo 
André, em 21 de março, no 
11ª compromisso da compe-
tição.

“O Pacaembu faz parte 
da história do Santos Fute-
bol Clube. Nele conquista-
mos títulos de grande ex-
pressão, como nossa última 
Libertadores, e também 
fortalecemos nosso vínculo 

Portuguesa, Noroeste e Pal-
mas, e os atacantes Matheus 
Gomes, 23, que jogou no Ati-
baia, VOCEM e Guarujá, e o 
experiente Daisson, 32, que 
jogou por São Carlos, Operá-
rio-PR, Anápolis, Lagarto-SE 
e Olímpia-SP.

O Mixto ocupa a 8ª colo-
cação do Estadual, com qua-
tro pontos em seis jogos, à 
frente apenas de Luverdense, 
com dois pontos, e Araguaia, 
sem pontuar, ambos com 
um jogo a menos, que será 
reposto em confronto-direto 
no sábado (22). O Alvinegro 
encara o Dom Bosco, no dia 
1º de março, na Arena Panta-
nal.

cação, valor que equivale a 
quase metade da folha sala-
rial do atual elenco.

Neste cenário, o Flumi-
nense aposta alto no novo 
programa de sócio-torcedor, 
embalado com o iminente 
retorno de Fred, para ala-
vancar as receitas em 2020. 
Porém, a eliminação preco-

com nossa torcida localiza-
da na capital e grande São 
Paulo. Equilibrar mandos 
de jogos entre Vila Belmiro 
e Pacaembu é um dos nos-
sos maiores compromissos. 
Movimento importante para 
arrecadação de bilheteria, 
aumento do programa de 
sócios e maior visibilidade 
do clube”, disse o presidente 
José Carlos Peres.

A promessa do presiden-
te José Carlos Peres é dividir 
por igual as partidas entre 
Vila Belmiro e Pacaembu. 
Na prática, porém, a maior 
parte dos jogos ocorre em 
Santos. O maior entrave é a 
Polícia Militar não permitir 
dois grandes eventos espor-
tivos na mesma data na capi-
tal paulista.

em 2016, quando cresceu de 
10 para doze torneios por 
ano. O novo formato deu 
certo, manteve os doze tor-
neios em 2017, avançou para 
treze em 2018 e saltou para 
16 torneios em 2019 (o recor-
de). E, no momento atual, é 
esperado novo crescimento 
para 18 em 2020.

Em paralelo ao aumen-
to de torneios por ano, o Cir-
cuito Estadual também teve 
expansão geográfica ao ele-
var a quantidade de cidades-
-sede. Ele era promovido em 
apenas três cidades em 2015, 
expandiu para quatro em 
2016, manteve as quatro em 
2017, depois avolumou-se 
para cinco em 2018 e alargou 
ainda mais para sete cidades-
-sede em 2019 (o recorde). 
Agora quer alcançar oito ci-
dades em 2020. Uma quan-
tia 167% maior do que 2015 e 
14,3% maior do que 2019.

“A construção do calen-
dário é trabalhosa e depende 
de muita comunicação com 
os clubes e academias. Pre-
cisamos escutá-los, compre-
ender as particularidades de 
cada um deles e ir ajustando 
o esqueleto das datas. Por 
exemplo, a Sinop Academia 
de Tênis, como é muito orga-
nizada, solicitou antecipada-
mente, no final do ano passa-
do, duas datas para torneios 
neste ano. E eles priorizam 
fazer torneios em datas de 
feriados. Já sedes em Cuiabá 
evitam feriados, pois o cuia-
bano gosta de viajar nessas 

Foto: Júnior MArtins

Interior terá mais torneios do que Cuiabá 

ce na Sul-Americana – foi 
a primeira vez que caiu na 
primeira fase do torneio – é 
um balde de água fria para a 
torcida às vésperas do lança-
mento dos tão aguardados 
novos planos e do provável 
retorno do ídolo, que vinha 
gerando um enorme frisson 
entre os tricolores nas re-

datas. Então montamos o ca-
lendário 2020 com base nos 
torneios de Sinop”, conta o 
presidente, Rivaldo Barbosa.

O Circuito Estadual 
de Tênis 2020 tem planeja-

do oito torneios na cidade-
-sede de Cuiabá e mais 10 
nos municípios do interior 
do estado. Será a primeira 
vez da história da modali-
dade em MT que o interior 

receberá mais torneios do 
que a capital. Um resultado 
buscado durante anos pela 
atual gestão da FMTT e que 
foi alcançado agora e confir-
ma a expansão do tênis para 

mais microrregiões de Mato 
Grosso. E as cidades-sedes 
serão: Cuiabá, Alto Araguaia, 
Sinop, Sorriso, Primavera do 
Leste, Rondonópolis, Lucas 
do Rio Verde e Nova Mutum.

des sociais. Caberá ao clube 
saber lidar com a decepção 
momentânea dos tricolo-
res para conseguir trabalhar 
com sucesso o lançamento 
do programa de sócios, que 
tinha repercutido bem entre 
os torcedores após seu anún-
cio em coletiva de Mário Bit-
tencourt no fim de janeiro.
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DA REPORTAGEM

Os maquinários de por-
te médio e pesado e outros 
acessórios rurais flagrados 
na prática de crimes am-
bientais serão removidos do 
local. Mato Grosso será be-
neficiário do serviço contra-
tado pelo Fundo Brasileiro 
da Biodiversidade com re-
cursos do Programa REDD+ 
para Pioneiros (REM-MT, 
da sigla em inglês) para dis-
ponibilização de caminhões 
prancha que farão a retirada 
dos bens.

A empresa contratada, 
Schumacher Transportes de 
Máquinas, terá 24 horas, a 
partir do acionamento feito 
pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema), para 
disponibilizar caminhão-
-prancha na sede do municí-
pio onde ocorreu o flagrante.

Os bens apreendidos se-
rão encaminhados ao polo 
urbano mais próximo ou ou-
tra destinação a ser definida 
pela pasta. O contrato de R$ 
500 mil foi firmado para um 
prazo de dozes meses, pror-

rogável por igual período.

FISCALIZAÇÃO
De acordo com o supe-

rintendente de Fiscalização 
da Sema, Bruno Nascimen-
to, a retirada do maquinário 
do local do crime é mais um 
passo dentro do ciclo de fis-
calização e responsabiliza-
ção por ilícitos ambientais, 
uma vez que a apreensão de 
bens promove a descapitali-
zação do infrator.

A secretária de Estado de 
Meio Ambiente, Mauren La-
zzaretti, explica que o estado 
vem colocando em prática 
um conjunto de ações para 
combater a ilegalidades am-
bientais.

“Nossa premissa é tole-
rância zero aos crimes am-
bientais. Por isso, monitora-
mento diário da cobertura 
vegetal do Estado e ações de 
responsabilização, como a 
apreensão de máquinas em-
pregadas na prática dos cri-
mes, se complementam na 
estratégia da atual gestão em 
combater o desmatamento 
ilegal”, reforça a gestora.

Foto: Divulgação

SINOP

Intensificada limpeza de áreas públicas

SORRIS

Bandido entrega bilhete
para anunciar assalto

L.R.VERDE

Homem morre 
em grave acidente
entre caminhonete 
e carreta

Terrenos são limpos para evitar proliferação do mosquito da dengue 

Foto: Celso Nery

Foto: Celso Nery

Colisão foi registrada próximo ao trecho urbano de Lucas 

Jovem entregou o celular e um anel de ouro para o acusado 

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 
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 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Um assaltante apre-
sentou um bilhete para a 
funcionária de um estabele-
cimento comercial de Sor-
riso, situado na Rua Rober-
to Carlos Braga, no centro, 
anunciando o roubo. 

A vítima, 19 anos, en-
tregou o seu celular e um 
anel de ouro.

O crime foi registra-
do na terça (18). Conforme 
consta no boletim de ocor-
rência, assim que leu o bi-
lhete, a jovem identificou a 
‘ordem’ para agir normal-
mente durante o assalto.

No bilhete constava a 
seguinte mensagem: “Aten-
ção, aja normalmente. Isso 
é um assalto. 

Qualquer reação brus-
ca será considerada uma 
ameaça e eu serei obrigado 
a agir com violência. Fica 
de boa. Quero o celular, di-
nheiro e joias”.

DA REPORTAGEM

Uma colisão envolven-
do uma Toyota SW4, branca, 
e uma carreta Scania aconte-
ceu no início da noite de ter-
ça (18) no Km 693 da BR-163, 
a cerca de dois km do perí-
metro urbano de Lucas do 
Rio Verde, sentido Sorriso. 
Fabrício da Silva Ribeiro, 42 
anos, teve o braço amputado, 
foi socorrido, mas morreu 
logo em seguida num hospi-
tal do município.

A equipe de resgate da 
concessionária que admi-
nistra a rodovia também so-
correu o outro homem que 
estava na SW4. Ele foi enca-

minhado para o hospital e 
não corre risco de morte. Já 
o motorista da carreta não 
ficou ferido e recusou aten-
dimento médico.

De acordo com a as-
sessoria da concessionária, 
a SW4 colidiu na traseira da 
carreta. Em seguida, saiu da 
pista e capotou. Não houve 
interdição da pista, uma vez 
que o veículo parou fora da 
rodovia. As causas do aci-
dente serão apuradas. Fabrí-
cio era empresário do ramo 
de energia solar, era casado 
e deixou duas filhas. O cor-
po foi trasladado para Rio 
Grande, no Rio Grande do 
Sul.

Foto: sema

Empresa terá 24 horas para disponibilizar caminhão no município sede do desmatamento 

Maquinários flagrados em crimes
ambientais serão removidos
TOLERÂNCIA ZERO | Empresa contratada deverá retirar máquinas de médio e grande porte 
conforme orientações

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 

Após entregar o bilhe-
te, o ladrão arrancou o anel 
da jovem e roubou o celu-

lar. 
Segundo a vítima, o 

ladrão permaneceu com 

a mão na cintura, como se 
tivesse armado. O caso está 
sendo investigado.

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.
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REM MT oferta R$ 10 milhões para
projetos de Agricultura Familiar
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Programa Global 
REDD+ para Pioneiros 
(REM MT, da sigla em 
inglês), por meio do Sub-
programa Agricultura Fa-
miliar e de Povos e Co-
munidades Tradicionais, 
lançou o edital para a 
chamada de projetos num 
total de R$ 10 milhões. O 
recurso irá apoiar inicia-
tivas de uso sustentável, 
conservação e recupera-
ção dos recursos naturais, 
promoção e organização 
de cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade da 
fruticultura e da pecuária 
leiteira. Os projetos de-
verão ser replicáveis, de-
monstrar a capacidade de 
gerar cobenefícios e for-
talecer a participação das 
mulheres nos processos 
decisórios e de execução 
dos mesmos.

O foco da chamada são 
iniciativas já em anda-
mento e implementação 
de ações na Amazônia, 
Cerrado e Pantanal Mato-
-grossense. O objetivo é 
apoiar os Agricultores Fa-
miliares (AF), Povos e Co-
munidades Tradicionais 
(PCT’s) e Povos Indígenas 
(PI), através do fortaleci-
mento das cadeias pro-
dutivas que valorizam a 
floresta em pé e ligadas à 
restauração florestal pro-
dutiva. A proposta tam-
bém visa atuar na trans-
formação das atividades 
econômicas de maior im-
pacto nas florestas em ca-

DESENVOLVIMENTO | Um dos objetivos é fortalecer a participação da mulher em processos decisórios
Foto: Divulgação

Verba é para projetos de Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais 

deias de baixo carbono e 
sustentáveis.

A parceria firmada en-
tre o Governo do Estado 
de Mato Grosso, o Ban-
co de Desenvolvimento 
(Kf W) da Alemanha e a 
Secretaria de Negócios, 
Energia e Estratégia In-
dustrial (BEIS) do Reino 
Unido da Grã-Bretanha 
e da Irlanda do Norte e o 
Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade – FUN-
BIO, convida instituições 
do Estado de Mato Grosso 
a apresentarem seus pro-
jetos até o dia 27 de março 
de 2020.

Poderão inscrever pro-
jetos Organizações Não-
-Governamentais (ONGs), 
Associação de Produtores 
Rurais e Cooperativas em 
qualquer grau de consti-
tuição. A organização pro-
ponente deverá ter com-
provada experiência com 
o desenvolvimento de 
ações correlatas aos temas 
propostos.

O PROGRAMA
O Programa REM re-

munera e premia o es-
forço de mitigação das 
mudanças climáticas de 
pioneiros do REDD+(Early 
Movers) a nível estadual, 
subnacional ou nacional 
pretendendo fomentar o 
desenvolvimento susten-
tável, e gerar aprendiza-
dos até que um mecanis-
mo global de REDD seja 
operativo. O principal 
objetivo do programa é a 
valorização da floresta em 
pé. O REM segue todos os 

princípios e critérios da 
Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (UN-
FCCC, na sigla em inglês), 
na qual não ocorre trans-
ferência de créditos de 
carbono. 

O contrato do REM 
Mato Grosso prevê recur-
sos na ordem de 44 mi-

lhões de euros do governo 
da Alemanha por meio 
do Banco Alemão de De-
senvolvimento (Kf W), e o 
governo do Reino Unido, 
por meio do Departamen-
to Britânico para Energia 
e Estratégia Industrial 
(BEIS). A totalidade do re-
curso só será liberado se o 
estado se mantiver o des-

matamento abaixo do li-
mite, chamado de gatilho 
de performance, que é de 
1.788 Km²/ano.

Os recursos do Pro-
grama estão distribuídos 
da seguinte maneira: 60% 
para os subprogramas de 
agricultura familiar, povos 
e comunidades tradicio-
nais na Amazônia, Cerra-

do e Pantanal; territórios 
indígenas; e produção 
sustentável, inovação e 
mercados. Os demais 40% 
são destinados ao fortale-
cimento institucional de 
entidades governamentais 
do Estado e na aplicação e 
desenvolvimento de polí-
ticas públicas estruturan-
tes.


