
SINOP

Caminho das
exportações
aos portos
privados

Turra aponta
falta de
logística e
critica FMF

O presidente Jair Bolsonaro 
inaugurou a pavimentação dos 
últimos 51 Km da BR-163/PA que 
faltavam para ligar, definitiva-
mente, Mato Grosso aos portos de 
Miritituba. A obra contribui para o 
escoamento da safra de grãos que 
sai de Mato Grosso até os portos 
do Pará, de onde são transpor-
tados para os principais centros 
consumidores em todo o mundo.               
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O presidente do Sinop, 
Agnaldo Turra, criticou 
a falta de logística nas 
viagens para os jogos 
fora de casa do clube no 
Estadual e ainda cobrou 
a Federação Mato-gros-
sense de Futebol pelos 
custeios de demandas 
nas ocasiões. No último 
sábado, o Galo empatou 
fora de casa em 1 a 1 com 
o União.
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Divulgação

Divulgação

PREVENÇÃO

SORRISO

713 casos
de hepatites
virais
em 2019

IPTU 2020
vai sortear
160 mil aos
contribuintes

Dentre as abordagens da 
campanha do Governo do Esta-
do voltada para a prevenção de 
doenças sexualmente transmis-
síveis, está um alerta para casos 
relacionados às hepatites virais.
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Com o lançamento de 
43.706 guias de imóveis aptos 
para a cobrança do IPTU, a 
Administração de Sorriso espera 
arrecadar R$ 28.779.821,64 
neste ano. O pagamento do 
IPTU 2020 poderá ser dividido 
em até seis parcelas, com o ven-
cimento da primeira no dia 11 
de maio.                         Página - 3
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Na contramão de outros estados, que aceitam cartão de débito e crédito para 
pagar a tarifa do pedágio, Mato Grosso continua aceitando apenas o pagamento 
em dinheiro em rodovias concedidas a iniciativa privada. O veto do governador 
Mauro Mendes ao projeto foi mantido pela Assembleia Legislativa.        Página  7
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Uma das funções do ensino superior é a dis-
seminação e socialização do conhecimento, 
buscando a integração social, a eficiência e a 
soberania do nosso país

Um dos momentos divinos do norte do 
país é quando nossos olhos chegam perto 
do encontro das águas. Lá a presença de 
Deus é evidente.

Os rios Negro e Solimões; não se mis-
turam, apesar de caminharem juntos, a 
harmonia da natureza transcende em de-
corrência das diferentes temperatura e ve-
locidade, de uma e de outra. O Rio Negro é 
mais quente, menos denso e mais ácido, 
porque ele corre em uma área de formação 
geológica mais antiga. 

Ao seu lado, Solimões majestoso flui com 
ternura fraterna. E um dos assuntos que são 
recorrentes na pauta das discussões, que é 
o sistema de cotas. É um caminho visto por 
alguns como a redução da exclusão e visto 
por outros como uma segunda forma que 
discriminação. Em verdade o conceito mais 
usado é que a suposição de que cotas para 
egressos de escolas públicas vá democrati-
zar a sociedade.

Penso, entretanto, que a solução aponta 
para a melhoria da qualidade da escola pú-
blica e não a derrubada do nível de exigên-
cia da universidade.

Acontece que concurso vestibular ne-
nhum, mede a capacidade de alguém em 
frequentar um curso superior, restringindo-
-se a ser portador da definição de ingresso 
em função das vagas oferecidas. 

E eu posso dizer isso com propriedade 
pois fiz e passei em treze vestibulares, res-
salto que em alguns, com a primeira coloca-
ção, e dez concursos também com o primei-
ro lugar geral e sem cotas, inclusive como 
taquígrafo.

Todavia “o passar ou na passar ”precisa 
ser considerada a razão das circunstâncias 
especiais que o envolve, capazes de provo-

car o nervosismo do candidato, que 
afeta o desempenho dos postulantes 
a vaga, no momento do exame, entre 

diversos outros fatores de instante. Ressalto 
também os exemplos históricos. No Congo 
do século XIX, Hutus e Tutsis se misturavam 
e tendiam a se tornar um único povo, quan-
do de repente o colonizador belga resolveu 
impor cotas em empregos e na educação. 
Foram concedidos documentos raciais dife-
rentes para os dois povos, que começaram a 
desenvolver processos de afirmação étnica 
por oposição entre si.

Passou o tempo e Ruanda, que era um dos 
menores e mais pobres países do mundo, 
transformou-se no terceiro país africano que 
mais importava armas. Entre janeiro de 1993 
e março de 1994, graças ao financiamento 
francês, o país conseguiu da China mais de 
580 mil machetes a preço de liquidação.

Sedimentou-se assim um dos episódios 
mais bárbaros da história da humanidade 
culminando em 1994, quando em apenas três 
meses mais de 800 mil pessoas foram cha-
cinadas em sua maioria a golpes daqueles 
machetes adquiridos. 

 Do processo de independência de Ruan-
da até o genocídio, os conflitos étnicos foram 
frutos da disputa política dentro do país e re-
sultaram no produto das decisões de se dife-
renciar as pessoas. 

Uma das funções do ensino superior é 
a disseminação e socialização do conhe-
cimento, buscando a integração social, a 
eficiência e a soberania do nosso país. Evi-
dentemente este assunto traz em seu bojo a 
complexidade que lhe é peculiar, e advogo 
que este assunto não se esgotará facilmente, 
o que, sem dúvida, trará ainda muito calor a 
discussão.

ROSILDO BARCELLOS É ARTICULISTA

A Abjeção do Opróbrio

ROSILDO BARCELLOS

Resultado da paralisação dos caminhoneiros de 
maio de 2018, a esdrúxula tabela de preços mínimos 
para o frete rodoviário se aproxima de completar dois 
anos sem que haja sinais de maior racionalidade no en-
frentamento do problema.

Neste fevereiro, como havia feito em setembro do 
ano passado, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal, adiou o julgamento de ações que questionam a 
constitucionalidade do dispositivo, movidas por entida-
des do empresariado. Ficou marcada para 10 de março 
uma audiência de conciliação entre as partes.

O ministro do STF atendeu a um pedido do gover-
no Jair Bolsonaro —que está longe de ser um agente de 
moderação nesse debate. Quando presidenciável, Bolso-
naro apoiou de início o movimento dos caminhoneiros. 
Quando já se faziam evidentes os impactos traumáticos 
sobre o abastecimento e a economia, pediu o fim da pa-
ralisação. Sua aliança com a categoria, entretanto, per-
manece.

Ela se reflete, por exemplo, no empenho que o pre-
sidente dedica a investidas temerárias contra multas de 
trânsito e radares de controle de velocidade em estradas, 
felizmente contidas pelo Legislativo e pelo Judiciário.

Neste mês, o populismo rodoviário de Bolsonaro 
se manifestou em um desafio farsesco aos governadores 
pela eliminação simultânea dos tributos federais e esta-
duais sobre os combustíveis —cujo encarecimento man-
tém elevada a insatisfação dos caminhoneiros.

Mais recentemente, o chefe do Executivo fez aceno 
também aos taxistas, com a demissão espalhafatosa do 
comando do Inmetro. “Mandei todo mundo embora”, 
gabou-se, relatando que o órgão federal decidira fazer 
uma imposição —de fato questionável— de troca de ta-
cógrafos.

Esse voluntarismo bravateiro em nada contribui 
para um desfecho sereno dos processos relativos à ta-
bela do frete, ainda mais porque parece provável que a 
medida, digna de uma burocracia soviética, venha a cair 
no STF.

A oficialmente chamada Política Nacional de Pisos 
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas constitui, 
afinal, ingerência do Estado numa atividade essencial-
mente privada, o que só se justifica em situações excep-
cionais como a concessão de serviços públicos ou a for-
mação de oligopólios.

Caminhoneiros têm feito protestos pontuais e es-
peculado sobre nova paralisação em redes sociais. A ne-
gociação é complexa em razão da pulverização de lide-
ranças e do poder de fogo da categoria. Tudo fica mais 
difícil quando o presidente demonstra que seus instintos 
corporativistas e intervencionistas sobrevivem à agenda 
liberal de seu governo.

Editorial

Insuflando ânimos
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EM CIMA
DA META
O governador Mauro Mendes tem agido 

para cumprir uma promessa feita publi-
camente no final do ano passado: desburo-
cratizar os serviços do Estado. Para tanto, 
conforme apurou a coluna, o democrata tem 
feito reuniões constantes e exigido resul-
tados de todas as secretarias e autarquias. 
Aos secretários, Mendes tem dito que a meta 
deste ano é desburocratizar o Estado e todas 
as Secretarias devem apresentar resultados 
nesse sentido.

OBRA DE R$
120 MILHÕES
Ao menos 15 empresas entregaram à Se-

cretaria de Obras, sob comando de Vanderlú-
cio Rodrigues, propostas para a construção 
do chamado Contorno Leste, que ligará o Dis-
trito Industrial à Rodovia Emanuel Pinheiro. 
A obra, dividida em dois lotes, está orçada 
em R$ 120 milhões. Entre as empresas está a 
Construtora Nhambiquaras, ligada à família 
do deputado Eduardo Botelho, Sanches Tri-
polini, Tripolo e Guaxe Construtora, entre ou-
tros. A Pasta analisará a documentação das 
empresas e depois anunciará o vencedor.

“ESQUERDISTA”
O deputado estadual Elizeu Nascimen-

to criticou o prefeito de Rondonópolis, José 
Carlos do Pátio pelas declarações de que o 
eleitorado do Centro-Oeste não soube votar, 
ao dar uma votação expressiva ao presidente 
Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018.  O par-
lamentar chamou Pátio de esquerdista e dis-
se que o Município precisa “renovar a Prefei-
tura”. “Apoiei e votei no presidente Bolsonaro 
e discordo da posição desse cidadão, prefeito 
esquerdista. Apoiei, votei e não me arrepen-
do. Esse representante está na contramão de 
sua cidade “, disparou.

Crédito:Bombeiros-MT

IMAGEM DO DIA

“o populismo rodoviário de Bolsonaro se ma-
nifestou em um desafio farsesco aos governa-
dores pela eliminação simultânea dos tributos 
federais e estaduais sobre os combustíveis

“
Um cachorro foi atacado por uma cobra ao tentar encurralar o animal 

que apareceu dentro de uma casa em Campo Novo do Parecis. Segundo os 
Bombeiros, o cachorro foi picado duas vezes e levado para atendimento 
médico em um veterinário na cidade. Os moradores limpavam o quintal 
quando o cachorro começou a latir indicando a presença da cobra. A cobra 
tinha características de ser peçonhenta e estava escondida.

Sem ler as informações?
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problemas.
Precisamos pensar em algo impor-

tante: a mensagem exibida nem sempre 
é voltada ao usuário. Em muitos casos 
a informação é direcionada ao técnico, 
devidamente qualificado, para que esse 
faça a correção do problema. 

Nesses casos é comum que você não 
consiga interpretar 
corretamente o que 
está ali, mas deve, 
sempre, comunicar 
detalhadamente ao 
profissional qual-
quer mensagem que 
tenha sido exibida.

Não ignore as 
mensagens ou ins-
truções exibidas na 
tela. Elas estão ali 
por algum motivo, e 

vão ajudar (e muito) a solucionar proble-
mas.

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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A leitura das mensagens e instruções exibidas pelos 
dispositivos eletrônicos é fundamental para a solução de 
problemas, sejam eles simples ou complexos, que exijam 
intervenção do usuário ou do técnico. Por vezes a mensa-
gem não é clara o suficiente, mas serve como referência 
e, para alguém que entenda do assunto, é de extrema 
importância e valia. Não ignore as mensagens.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Entre tantas atividades que desen-
volvo atualmente uma delas é na área 
da tecnologia. Paixão antiga, que me 
“fisgou” cedo e me fez começar a escre-
ver artigos especializados e fazer pales-
tras, dentro e fora do país, antes mesmo 
de fazer 18 anos.

A realidade da tecnologia, atualmen-
te, é muito diferente 
da que vivíamos an-
tes. Extremamente 
popularizada ela está 
presente em tudo, 
sendo responsável por 
grandes mudanças 
no mundo moderno. 
É impossível, inclusi-
ve, pensar no mundo 
moderno sem a tecno-
logia.

Uma coisa, porém, 
não mudou desde os primórdios nessa 
área: a “preguiça” de alguns usuários 
para ler informações exibidas na tela. 

Desde 1996 escuto reclamações de 
pessoas com problemas variados nos 
dispositivos e quando pergunto se foi 
exibida alguma mensagem na tela rece-
bo respostas como “apareceu uma men-
sagem aqui, mas nem li”.

Existem, sim, casos em que a men-
sagem exibida não ajuda muito, mas na 
esmagadora maioria das vezes a leitura 
do que foi exibido em tela é um dos pas-
sos mais importantes para solucionar 



CASSADA POR CAIXA DOIS

“TSE teve pressa em me condenar
e portou-se como principiante”
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DA REPORTAGEM

Com o lançamento de 
43.706 guias de imóveis ap-
tos para a cobrança do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), a Adminis-
tração Municipal de Sor-
riso espera arrecadar R$ 
28.779.821,64 neste ano.

Do montante, R$ 
23.198.900,97 referem-se 
efetivamente ao imposto; R$ 
3.605.385,73 são relativos à 
coleta de lixo; R$ 388.562,63 
compõem o Fundo de Re-
equipamento do Corpo de 
Bombeiros (Funrebom) e R$ 
1.586.972,63, a Contribuição 
para Custeio da Iluminação 
Pública (Cosip).

O pagamento do IPTU 
2020 poderá ser dividido 
em até seis parcelas, com o 
vencimento da primeira no 
dia 11 de maio. Quem op-
tar pelo pagamento à vista 
consegue desconto de 20%. 
A exemplo das edições an-
teriores, haverá sorteio de 
prêmios em dinheiro para 
estimular o pagamento do 
imposto em dia.

Serão sorteados três prê-
mios de R$ 30 mil: para 
quem emitir a guia pelo site 
até o dia 21 de abril; para 
quem pagar em cota única; 
e também para quem quitar 
a sexta parcela. Além destes, 
também serão premiados 
com R$ 14 mil cinco con-
tribuintes, pelo pagamento 
da primeira, da segunda, da 
terceira, da quarta e da quin-
ta parcelas. Vale lembrar 

SORRISO | Com o lançamento de 43.706 guias de imóveis, Administração espera arrecadar R$ 28,8 milhões

IPTU 2020 foi lançado ainda neste mês de fevereiro 
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SORRISO

Câmara quer proibir 
empresa de cobrar 
tarifa de esgoto de 90% 
sobre fatura e água

Vereadores se articulam para que concessionária fique 
proibida de cobrar tarifa 

SÓ NOTÍCIAS

Vereadores de Sorriso 
estão se articulando para que 
seja criada uma lei municipal 
e a concessionária de água fi-
que proibida de cobrar a ta-
rifa de esgoto de 90% sobre 
a fatura de água. Inicialmen-
te, foi elaborada uma indi-
cação e discutida em sessão 
ordinária, prevendo que a 
tarifa de esgoto será fixada 
após aprovação de estudos 
operacionais e financeiros, 
pelo Conselho Municipal de 
Saneamento Básico e com 
parecer de auditor indepen-
dente.

A tarifa de esgotamen-
to está sendo cobrada sem o 
parecer do auditor indepen-
dente e os vereadores ale-
gam que não fora cumprido 
o estabelecido na legislação, 
o que torna a cobrança ile-
gal, abusiva e nula. O ques-
tionamento é feito pelos 
vereadores Damiani na TV, 
Toco Baggio (PSDB), Nereu 
Bresolin (DEM), Dirceu Za-

natta (MDB) e Elisa Abrahão 
(Patriota).

Damiani declarou, atra-
vés da assessoria, que são 
inúmeras reclamações de 
moradores dos “bairros onde 
já se encontram instalada 
a rede de esgoto sanitário, 
quanto ao valor da tarifa co-
brada no percentual de 90%, 
sobre o consumo de água 
mensal, elevando as faturas 
a níveis astronômicos e até 
impagáveis”.

OUTRO LADO
A assessoria da Águas de 

Sorriso informou que “atual-
mente a concessionária se-
gue as normas estabelecidas 
pelo contrato de concessão 
realizado em conjunto a pre-
feitura de Sorriso e a câmara 
de vereadores. Vale ressal-
tar que as medidas destaca-
das pelo projeto podem ser 
propostas, desde que sigam 
o equilíbrio proposto pelo 
contrato de concessão para 
que tais alterações não ge-
rem ônus à população”.

Foto: divulgação
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TOMADOS PELO MATO

Proprietários de lotes vagos
são notificados pela Prefeitura

Selma Arruda teve mandato cassado por Caixa 2 e abuso 
de poder econômico 

Lotes foram tomados pelo mato e pela sujeira em Sorriso 

DA REPORTAGEM

A senadora cassada 
Selma Arruda afirmou que 
o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) se portou como 
“principiante” ao determi-
nar a realização da eleição 
suplementar ao Senado em 
Mato Grosso. O pleito está 
marcado para ocorrer em 
26 de abril. Em entrevista 
ao Programa 3 em 1, da Rá-
dio Jovem Pan, na última se-
gunda (24), ela voltou a tecer 
críticas aos ministros que 
cassaram seu mandato pelos 
crimes de Caixa 2 e abuso de 
poder econômico na eleição 
de 2018.

“Houve uma falha do 
TSE, no meu entendimento, 
muito grande nesse sentido. 
Porque essa fase que estou 
enfrentando, agora, no Se-
nado é prevista na Constitui-
ção. E o TSE estava com tanta 
pressa em me condenar, em 
me tirar de lá, e simplesmen-
te esqueceu – do que a Cons-

DA REPORTAGEM

O Núcleo Integrado de 
Fiscalização (NIF) de Sorri-
so alerta os proprietários de 
terrenos baldios para que 
realizem a limpeza dos lotes 
a fim de evitar multas. Nes-
ta semana, uma nova lista 
com nomes de proprietários 
de lotes vagos tomados por 
mato e sujeira foi divulgada 
e pode ser acessada no site 
www.sorriso.mt.gov.br.

Os proprietários, cujos 
nomes estão na lista, devem 
limpar os lotes em um prazo 
de 15 dias a partir da divul-
gação. Caso os terrenos não 
sejam limpos neste prazo, 
será emitida uma multa que 
varia de acordo com o tama-
nho da área (5 a 60 VRFs). Os 
proprietários que efetuarem 
a limpeza devem comprová-
-la por meio de um relatório 
fotográfico que deverá ser 

tituição diz - como se fossem 
principiantes”, afirmou.

O principal questiona-
mento de Selma faz alusão 
ao fato de a Constituição Fe-
deral permitir que ela apre-
sente defesa ao Senado, mes-
mo que a cassação já tenha 
ocorrido na Justiça Eleitoral. 
“Eles já trataram de marcar 
imediatamente uma nova 
eleição. 

Não consigo entender 
como vão fazer essa eleição. 
Se vai ser feita antes de eu 
me defender. Vejo uma pres-
sa muito grande em tudo 
isso”.

RITO NO SENADO
A Mesa Diretora do Se-

nado anunciou no último 
dia 12 que somente decidirá 
no dia 3 de março se dará ou 
não início ao rito de cassação 
de Selma Arruda. Nesta data, 
o colegiado definirá se vai 
aguardar ou não o julgamen-
to dos recursos da defesa da 
senadora nas cortes superio-
res. Isso porque, o advoga-

entregue no NIF, localizado 
no Paço Municipal.

Vale ressaltar que, caso 
estes lotes sofram algum tipo 
de queimada, a multa míni-
ma é de R$ 5 mil. O órgão 
alerta que a limpeza dessas 
áreas é de responsabilidade 
do proprietário. O telefone 
para denúncias de lotes bal-
dios sujos é o 3545 4769, das 
7h às 13h.

A falta de limpeza em 
terrenos baldios pode ge-
rar problemas diversos em 
virtude do acúmulo de lixo 
e entulho e do crescimento 
do mato. Conforme alerta o 
NIF, esses fatores facilitam 
a proliferação de roedores, 
insetos e animais peçonhen-
tos. Além disso, o mato alto 
e o lixo podem viabilizar a 
formação de reservatórios 
de água, que se tornam cria-
douros para o mosquito da 
dengue.

do da congressista, Gustavo 
Guedes, informou aos sena-
dores que há embargos de 
declaração no próprio TSE 
e que ainda deve recorrer ao 

Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ele pediu que a perda 
de mandato só ocorra após 
a análise de admissibilidade 
destes recursos.

IPTU 2020 vai sortear mais de
R$ 160 mil aos contribuintes

que, deste valor do prêmio, 
há desconto de impostos.

Depois do prazo destina-
do exclusivamente para a 
emissão online, as guias po-
derão ser impressas no De-
partamento de Tributação 
da Prefeitura e também em 
outros pontos do município, 
que serão posteriormente 
divulgados.

Os recursos arrecadados 
com o IPTU são revertidos 
em ações que trazem bene-
fício direto à população. No 
ano passado, o município 
arrecadou o valor líquido de 
R$ 16.582.123,36. Se for con-
siderado o valor bruto, sem 
descontos, a cifra sobe para 
R$ 18.511.974,86. Percentual-
mente, o valor corresponde 
a 70,61% do projetado, que 
era de R$ 26.373.102,17. Se 
as isenções forem contabi-
lizadas, o percentual chega 
a 77%.

OBRAS
Entre as obras que foram 

executadas com recursos do 
imposto, estão 31 salas de 
aulas, que foram dispostas 
nas unidades escolares com 
maior demanda por vagas; a 
implementação de quase 59 
mil m² de asfalto e a restau-
ração de quase 350 mil m²; a 
instalação de luminárias de 
LED nas vias de maior movi-
mento do município, assim 
como as ações do Programa 
Revitalização, que promove 
ações reformas e melhorias 
em prédios públicos, praças 
e parques do município.

ISENÇÃO
Estão isentos do pagamen-

to do IPTU: pessoas por-
tadoras de doenças como 
câncer, AIDS, Parkinson e 
Alzheimer; aposentados, 

pensionistas e portadores de 
deficiência física ou mental 
que incapacite para o traba-
lho. Estão também isentos 
do pagamento do IPTU as 
pessoas que completaram 65 

anos até o dia 31 de dezem-
bro do ano passado. Desde 
2018, o munícipe que pre-
enche os requisitos, mora 
em Sorriso, tem apenas um 
imóvel, mas não reside nele, 

também terá direito ao be-
nefício. Já no caso dos que 
tiverem mais de um imóvel, 
será isento do pagamento o 
imóvel onde ele, o benefici-
ário, reside.
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Arco Norte é caminho para as exportações pelos portos privados 

BR-163 viabiliza o caminho das
exportações por portos privados
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro e o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Freitas 
inauguraram neste mês a 
pavimentação dos últimos 
51 Km da BR-163/PA que 
faltavam para ligar, defini-
tivamente, Mato Grosso aos 
portos de Miritituba/PA. A 
obra contribui para o escoa-
mento da safra de grãos que 
sai do centro do país, sobre-
tudo de Mato Grosso, até os 
portos do Pará, de onde são 
transportados para os prin-
cipais centros consumidores 
em todo o mundo.

Segundo o presidente 
da ATP, Murillo Barbosa, a 
rodovia federal representa 
um novo impulso para a eco-
nomia, pois viabiliza o trans-
porte de produtos agrícolas 
pelo Brasil, especialmente 
pelo Arco Norte, o que incre-
menta a exportação.

“A conclusão da BR 163 
vai permitir um fluxo ainda 
maior de caminhões de car-
ga que abastecem os navios, 
levando ainda mais cresci-
mento e desenvolvimento 
para a região Norte do País”, 
afirma. Em suas redes so-
ciais, Bolsonaro destacou 
que “a rodovia, implantada 
em 1976 pelo presidente Gei-
sel, será o principal corredor 
de exportação de grãos. Em 
pouco tempo 20 milhões de 
toneladas chegarão até os 
portos do Arco Norte”.

O Arco Norte tem 

grande impacto no escoa-
mento de grãos, já que um 
terço dos grãos exportados 
no ano passado saiu por es-
ses portos. “Acreditamos que 
a Região Norte tem um alto 
potencial, seja pelo aumen-
to da produção de bauxita e 
de grãos vindos do norte do 
Mato Grosso e de outras re-
giões próximas, como pela 
conclusão da BR 163”, pon-
derou o presidente da ATP, 
Murillo Barbosa.

Segundo dados divul-
gados ontem (12) pela Antaq 
(Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários), a logísti-
ca de escoamento pelo Arco 
Norte cresceu quase 500% 
nos últimos nove anos. Em 
2019, foram 30,1 milhões de 
toneladas de soja e milho a 
mais que o volume expor-
tado pelos portos acima do 
paralelo 16 em 2010. Do total 
de grãos exportados no ano 
passado, 32% passaram por 
essa rota e 68% por portos do 
Sul e do Sudeste. Em 2010, 
essa participação de portos 
do Norte e do Nordeste era 
de 14,4%.

Barbosa considera posi-
tiva a inauguração do trecho 
da rodovia, mas lembra a ne-
cessidade de novos investi-
mentos na região em outros 
modais, como o ferroviário. 
Para ele, a Ferrogrão é um 
bom exemplo para aumen-
tar a eficiência no transpor-
te de cargas. Trata-se de um 
projeto de ferrovia que ligará 
Sinop a Miritituba.

ARCA NORTE | Pavimentação pode contribuir para aumento da competitividade e escoamento de grãos
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

SOJA

Colheita anima os produtores

SISTEMAS INTEGRADOS

IV Encontro Mato-grossense de
ILP acontece em Rondonópolis

Agricultor vendeu saca de 60 kg de soja por cerca de R$ 76 

Importadores chineses pedem para atrasar carregamentos 
de soja brasileira 

Encontro se torna referência no Centro-Oeste 

DA REPORTAGEM

Agricultores estão sa-
tisfeitos com a colheita da 
soja em Mato Grosso, o es-
tado que é o maior produ-
tor nacional, com uma safra 
estimada de 34 milhões de 
toneladas, cerca de 30% do 
que é colhido no Brasil.Com 
a boa qualidade do produ-
to, os preços estão atrativos 
para os sojicultores. É o caso 
dos irmãos Thiago e Rodrigo 
Minuzzi, que cultivaram cer-
ca de mil hectares de soja em 
Campo Verde, no sudeste do 
estado.

REFLEXO

Coronavírus:
“especulação”
desacelera reação 
exagerada
DA REPORTAGEM

Após o mercado inter-
nacional sucumbir na segun-
da-feira com a dispersão do 
Coronavírus por países euro-
peus, nesta terça-feira a espe-
culação desacelerou a reação 
exagerada, recuperando par-
te das perdas do dia anterior. 
Essa é a avaliação da Consul-
toria ARC Mercosul, segundo 
a qual o mercado tem come-
çado a perceber que a “queda 
constante das taxas de juros 
mundiais de países chaves 
para economia não irá refle-
tir um aumento de demanda 
enquanto um tratamento ou 
vacinas de cura forem con-
feccionadas para o Corona-
vírus”.

“Apesar dos efeitos des-
ta doença não serem alar-
mantes, ainda sim o poder de 
infecção do vírus continua 
assustando a especulação. 
Hoje nos bastidores da CBOT 
surgiu boatos de que impor-

DA REPORTAGEM

A quarta edição do En-
contro Mato-grossense de 
Integração Lavoura-Pecuá-
ria (ILP), vai acontecer em 
Rondonópolis nos dias 15 
e 16 de maio, com o tema 
“Integrando Lavoura, Pe-
cuária e Pessoas”. O encon-
tro, que se torna referência 
no Centro-Oeste brasileiro, 
tem a realização da Aliança 
SIPA, que promove e di-
funde o avanço de Sistemas 
Integrados em escala global. 
O roteiro do evento conta-
rá com inovações em todos 
os aspectos, prometendo 
ambiente propício para ne-
gócios e painéis exclusiva-
mente dedicados a gestão 
de fazendas e recursos hu-
manos.

O responsável pela or-
ganização do evento, o pro-
fessor Edicarlos Damacena 
de Souza, que também inte-

tadores chineses estariam 
pedindo para atrasar carrega-
mentos de soja brasileira que 
seriam entregues em março, 
uma vez que a China enfren-
ta problemas logísticos com 
as medidas de contenção da 
epidemia. Os fundos na soja 
continuam posicionados no 
lado da venda, continuando 
sensíveis às reações de rever-
são com qualquer notícia oti-
mista”, apontam os analistas 
da ARC.

CLIMA
Os mapas climáticos 

atualizados trazem a perma-
nência de um padrão chuvo-
so sobre Minas Gerais, norte 
de São Paulo, todo o lado sul 
de Goiás, todo o estado do 
Mato Grosso e Rondônia sul 
do Tocantins e todo o Paraná. 
Os índices pluviométricos 
previstos para os próximos 5 
dias nestas regiões estão num 
raio de 40-70mm acumula-
dos, aponta a ARC Mercosul.

Eles já venderam 60% 
da produção, e o restante 
querem negociar aos pou-
cos, conforme o rendimento 
do que sai da lavoura. Nos 
contratos mais recentes, o 
agricultor vendeu a saca de 
60 kg de soja por cerca de R$ 
76. Em fevereiro do ano pas-
sado, a média de venda que 
ele conseguiu foi de R$ 66.

Para esta safra, eles fi-
zeram um investimento im-
portante: a instalação de um 
armazém. Com a estocagem, 
os agricultores puderam 
aproveitar os momentos de 
melhor preço pelo grão.

gra o departamento técnico 
da Aliança SIPA, destaca que 
a principal novidade para 
esta edição será a mudança 
na dinâmica das palestras, 
que nas edições anterio-
res eram divididas em três 
dias e na atual a programa-
ção será distribuída em três 
grandes painéis.

“Este ano teremos uma 
dinâmica diferente, com os 
painéis de ‘Gestão de Fazen-
das’, ‘Recursos Humanos’ e 
‘Intensificação Sustentável’, 
que estão altamente ligados 
a temática do encontro que 
é Integrando Lavoura, Pecu-
ária e Pessoas. Muitas vezes 
é dado importância à inten-
sificação com técnicas agro-
nômicas e esquecemos que 
são as pessoas que fazem o 
sistema acontecer”, explica.

Segundo Damacena, a 
ILP segue crescendo muito 
no estado, com mais produ-
tores e pecuaristas adotando 

o sistema a cada ano. “Aqui 
em Mato Grosso temos mais 
de 2 milhões de hectares 
com integração, onde pre-
dominantemente são lavou-
ras de soja que depois entra 
pasto. E um dos grandes de-
safios é aumentar a produ-

ção animal na safrinha, que 
está por volta de 5 arrobas 
por hectare e que é muito 
aquém do ideal, e para isso 
temos protocolos de siste-
mas de integração que ba-
tem 16 arrobas por hectares 
na mesma safrinha”, disse.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701300000  96067365120
279002700835700  03354459930
279030300110200  41186699191
279961500001400  03772889182
279002701616700  69466998153
279002800001900  76156311149
279002701376400  03776976136
279002700817900  03677946166
279136200   23679213000197
279799600002600  87448173120
279002701564800  03660306126
279002701249000  01995999121
279002700522100  03034329180

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA ESPECÍFICA

DATA DA ASSEMBLEIA: DIA 01/03/2020 (domingo), ÀS 9:00 horas EM PRI-
MEIRA CONVOCAÇÃO E 9:30 minutos EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, A SE 
REALIZAR No Ginásio de esporte Rua das sete Copas Nº 124-240 Alto da 
Colina, DE NOVA MUTUM/MT

CONVOCAÇÃO: TODOS OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRF S.A., 
UNIDADE DE NOVA MUTUM/MT, REPRESENTADOS PELO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS, DA 
INDÚSTRIA DE RAÇÕES BALANCEADAS E DA ALIMENTAÇÃO DE NOVA 
MUTUM – MATO GROSSO (SINTRATUM).

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Carnes e Deri-
vados, da Indústria de Rações Balanceadas e da Alimentação de Nova Mutum 
– Mato Grosso  (SINTRATUM), inscrito no CNPJ sob o nº 10.424.267/0001-60, 
no uso de suas atribuições Estatutárias previstas no art. 11, § 3º, combinado 
com o art. 17, inciso III, convoca a TODOS OS SINDICALIZADOS E TODOS 
OS TRABALHADORES DA CATEGORIA ACIMA ASSINALADA para a AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA, a ser realizada no dia 
01 (março) de2020, (domingo), às 9:00 horas, em primeira convocação, e, às 
9:30 minutos, em segunda e última convocação, a se realizar no Ginásio de 
esportes, situado na Rua das sete Copas, nº 124-240, Bairro Alto da Colina, 
na cidade de Nova Mutum/MT, com a seguinte pauta:

1º) Leitura da conclusão do laudo pericial técnico contratado pelo Sintratum 
acerca da presença de agentes insalubres nos diversos setores da indústria 
da BRF S.A. em Nova Mutum/MT;
2º) Discussão acerca da existência ou não do direito dos trabalhadores de 
cada setor ao recebimento do adicional de insalubridade;
3º) Medidas a serem tomadas pelo Sintratum;
4º) Assuntos de interesse geral.

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020.

GENTIL CAMPAGNARO
CPF nº 346.123.439-72

Presidente do Sintratum
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ELSON SERPA REFORMA DE IMPLEMENTOS AGRÍ-
COLA RODOVIARIA, CNPJ n° 12.288.045/0001-92, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, 
as Licenças Ambientais de Ampliação – Modalidade: Li-
cença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e a Renova-
ção da Licença de Operação (LO), para atividade: Manu-
tenção e reparação de veículos automotores (automóveis, 
tratores e implementos rodoviários etc.), localizada na Rua 
Valentin Dalastra, N.96,  Bairro Setor Industrial, município 
de SINOP-MT.

Torna-se público que requereu a SEMA a Alteração da 
razão social da empresa SPERANDIO E CARLOS LTDA, 
inscrita no CNPJ 97.531.031/0001-00, Inscrição Esta-
dual 13.429.136-0, para o nome PICA PAU COMERCIO 
DE MADEIRAS LTDA (CAVAQUEIRA PICA PAU), CNPJ 
97.531.031/0001-00, Inscrição Estadual 13.429.136-0 
para a atividade principal de Comércio varejista de madei-
ra e artefatos e atividade secundária de Fabricação de ar-
tefatos diversos de madeira, exceto móveis, no municipio 
de ITANHANGA – MT. Não EIA RIMA

CLINICA ESPECIALIZADA EM VACINAS DE SINOP 
LTDA, CNPJ 35.744.098/0001-76, instalada na Avenida 
das Embaúbas, nº 2098, no Sala 02, Setor Comercial, 
em Sinop-MT, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL DE SINOP, Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade de 
serviços de vacinação e imunização humana. Engenhei-
ra Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: 
(066) 99989-3784.

AMESCLA COMPENSADOS LTDA CNPJ 
No.10.535.784/0001-06 e Inscrição estadual No 
13.365.145-2 com sede empresarial Rodovia BR163, s/n°, 
KM842, BRC01 Bairro: Setor Industrial Município: Sinop.  
UF: MT Torna publico que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA a Renovação da Licença de 
Operação, para a atividade Fabricação de madeira lami-
nada e de chapas de madeira compensada, prensada e 
aglomerada. Não EIA/RIMA.

ANA CRISTINA FREITAS RUST CPF No. 576.831.236, 
Torna público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente–SEMA/MT as Licenças Prévia–LP, de Ins-
talação–LI e de Operação-LO, para Armazém de defen-
sivos na Fazenda Paraíso na coordenada S12⁰25’30,9’’ 
– W54⁰15’37,7’’, município de Nova Ubiratã-MT. Não de-
terminado o Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

CLAUDECIR MONTEIRO SOARES 02097402135 - MEI, 
CNPJ: 18.741.909/0001-66, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para atividades de manutenção e reparação 
de motocicletas e motonetas, localizado na Avenida André 
Antônio Maggi, 7400, Jardim das Azaleias, Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA.

ANA CRISTINA FREITAS RUST CPF No. 576.831.236, 
Torna público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente–SEMA/MT a Renovação da Licença de 
Operação-LO, para Armazenamento de defensivos agrí-
colas, na Fazenda Paraíso na coordenada S12⁰25’53,4’’ 
– W54⁰15’26,5’’, município de Nova Ubiratã-MT. Não deter-
minado o Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

JV DA ROSA MACHADO DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 
07.775.194/0001-46, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas, localizada na AV DOS 
IMIGRANTES, N 1140, JARDIM AURORA, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)
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O Presidente da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do 
Município de Sinop, JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca todos os COOPERADOS, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
em sua sede, sito Rua dos Cajueiros, nº 60, Setor Industrial Norte, CEP 78.550-516, em 
Sinop – MT, dia 28 de março de 2020, às 17h em primeira convocação com a presença de 
2/3 dos Cooperados; 18h em segunda convocação com metade mais um dos cooperados e 
19h em última convocação, com presença de no mínimo 07 Cooperados dos 22 associados 
com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

 
I - Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

1) - Relatório de Gestão 2019; 
2) - Balanço Geral 2019; 
3) - Demonstrativo das sobras apuradas ou rateio das perdas e o Parecer do 

Conselho Fiscal 2019; 
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso 
as parcelas para os Fundos Obrigatórios;  
III - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal, 
V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
VI - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros da 
Direção Executiva, Coordenação e profissionais em reunião de trabalho; 
VII – Ingresso e exclusão de associados. 
 
Cumpra-se, 

Sinop – MT, 21 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

 
 
 

_______________________ 
José Arnaldo Dos Santos 

Presidente da COOPERSINO 
 

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de fevereiro de 2020.

ABERTURA: 11 de março de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 11 de março de 2020, às 08h15min. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de diárias na categoria pedreiro e 
auxiliar de pedreiro, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações 
do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo 
do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de lanches, 
bebidas e polpas de frutas para atender as Secretarias Municipais e suas 
unidades. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 10 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 junto ao 
s i t e  o f i c i a l  d o  
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, no 
e – mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no Departamento 
de Licitação - Horário de Atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 26 de fevereiro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Rogério Cristóvão da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, com interesse da 
Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos 
interessados, a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
( Agricultura Familiar ), tipo menor preço por item, de acordo com as 
especificações contidas no edital, em cumprimento do estabelecido pela 
Lei 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 do Ministério da Educação. Os 
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço, no dia 18 de março de 2020, às 14:00 horas, na sede 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado no 
Departamento de Licitação, localizada na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida 
Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone 
(65)  3308-5400  das  13 :00  h  às  17 :00  h  e  no  s i te :  
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 26 de fevereiro de 2020.

CHAMADA PUBLICA N° 003/2020

Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica que foi publicada erroneamente a data de abertura 
do referido certame, onde se lê: Data de Abertura: 12 de março de 2020. 
Horário: 08:00 horas, deve - se ler: Data de Abertura: 16 de março de 
2020. Horário: 14:00 horas. Nova Mutum – MT, 24 de fevereiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de limpeza, 
higienização, manutenção e conservação das áreas internas e externas 
do Aeroporto Municipal. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 10 
de março de 2020. Horário: 14:00 horas - Local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado no site do 
município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou 
pelo email carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br> ou telefone **65-
3308.5400- Horário de atendimento: Das 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00mins. Nova Mutum – MT, 26 de fevereiro de 2020.

Pregoeiro

Pregoeiro

 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 011/2020 

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 
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO E VASOS 
SANITÁRIOS PARA ATENDER AS CASAS DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
inscrita no CNPJ N° 19.141.275/0001-73 com valor total de R$ 10.744,50. 
Matupá – MT, 24 de fevereiro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 013/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 11 de março 
de 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 023/2020, que está disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 21 de fevereiro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

 
  
 
 

 

AVISO DE RESULTADO 
TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou no dia 24 de janeiro 
2019 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL 
SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se 
vencedor o Licitante J M S CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 32.238.535/0001-91 com valor total de R$ 585.384,49. Matupá – MT, 24 
de fevereiro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  
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Candidatos interessados
procurar a empresa 

na Av. Tarumãs, 2531 
Jd. Maringá, Sinop-MT,

com currículo.
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Agnaldo Turra aponta falta de
logística e critica FMF-MT
DA REPORTAGEM

Só Notícias

O presidente do Sinop, 
Agnaldo Turra, criticou a 
falta de logística nas viagens 
para os jogos fora de casa do 
clube no Estadual e ainda co-
brou a Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMF-MT) 
pelos custeios de demandas 
nas ocasiões. Conforme o 
dirigente, somente com re-
feições o clube desembolsa 
cerca de R$ 1,8 mil a cada 
viagem, além de outros gas-
tos gerando em média por 
confronto R$ 3 mil.

“Não está fácil, infeliz-
mente a tal da logística que 
a FMF propõe é ruim, ‘só 
para inglês ver’. Colocam lá 
que pagam transporte e que 
há organização, de fato pa-
gam, mas a logística em si é 
uma vergonha. Essas viagens 
não estão fáceis”, desabafou 
o treinador em entrevista ao 
site Só Notícias.

Conforme Turra, cada 
viagem são três refeições por 
pessoas, e a delegação, geral-
mente, é composta por 25 
pessoas. “A conta dos clubes 
é simples e cara, cada refei-
ção custa cerca de R$ 25 por 
integrante. Como que faz 
isso? Não é nada fácil”, frisou.

O presidente citou 
como exemplo a viagem do 

SINOP FC | Presidente aponta que são 3 refeições diárias para cada viagem para 25 pessoas

SUL-AMERICANA

R. Ceni pede 
nível de futebol
melhor diante do 
Independiente

PENÚLTIMO COLOCADO

“El Lobo” deixa o Mixto por
descontentamento com técnico

DANÇA DAS CADEIRAS

Atlético-GO demite Cristóvão
Borges, mas admite equívoco

Foto: Divulgação

Jogador viu perda de espaço na equipe 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Time de Ceni perdeu o jogo de ida por 1 a 0 

Treinador venceu 5 dos 7 jogos com o Dragão 

DA REPORTAGEM

Após a derrota diante do 
Confiança por 2 a 0, o téc-
nico do Fortaleza, Rogério 
Ceni, reconheceu que o time 
precisa jogar um nível de fu-
tebol melhor se quiser man-
ter a esperança de avançar 
de fase na Sul-Americana. O 
jogo diante do Independien-
te será nesta quinta (27), na 
Arena Castelão, às 20h30. No 
primeiro confronto, o Leão 
saiu com derrota de 1 a 0.

“Que sirva de alerta para 
a gente. Essa é a realidade do 
nosso campeonato. Copa do 
Nordeste, Campeonato Ce-
arense, esses são os campe-
onatos que o Fortaleza está 
acostumado a participar, 
além do Campeonato Brasi-
leiro. 

E no jogo contra o Inde-
pendiente a torcida vai estar 
muito ao nosso lado. Mas é 
um jogo que nós temos de 
prestar muita atenção. Se 
postar bem. Hoje foi um 

DA REPORTAGEM

O atacante Magno “El 
Lobo” Costa pediu dispensa 
do Mixto nesta semana e não 
faz mais parte do elenco que 
disputa o Campeonato Ma-
to-grossense 2020. Segundo 
o empresário Ricardo Alves, 
o jogador estava insatisfei-
to com o recém-contratado 
técnico Carlinhos Alves por 
tê-lo deixado como opção 
entre os reservas nos treina-
mentos desde a última der-
rota, contra o Sinop, no Gi-
gante do Norte.

“Depois que o novo trei-
nador chegou, ficou muito 
claro que ele não contava 
com o Magno, e o Magno 
ficou um pouco insatisfeito, 
porque a torcida abraçou de 
forma calorosa, e o cara cor-
responde dentro do campo, 
seja com técnica, com von-
tade, com raça. Ele estava 
chateado porque o treinador 
não contava mais com ele, 
começou a ser colocado na 
reserva nos treinos, pouco 
utilizado, até mesmo como 
substituto”, afirmou Alves.

Vindo do futebol bolivia-
no, o carioca Magno Costa, 
27 anos, fez seis jogos e um 

DA REPORTAGEM

O presidente do Atlético 
Goianiense, Adson Batista, 
admite que demitir um téc-
nico depois de apenas sete 
jogos indica erro de quem 
contratou. “Dou a mão à pal-
matória. Eu errei”, diz o di-
rigente goiano. Também ex-
plica que precisa montar um 
time reativo, que defenda de 
maneira agressiva, porque 
será assim sua necessidade 
no Campeonato Brasileiro. 
“Não posso errar”, afirma.

A contradição está pos-
ta, porque o erro já foi ad-
mitido. Cristóvão Borges 
assumiu o Atlético-GO, foi 
acompanhado do assistente 
português, José Quadros, fez 
sete partidas no comando, 
ganhou cinco, empatou uma 
e perdeu só uma, com time 
misto contra o Jaraguá. Ti-
nha um time montado para 
atacar.

bom teste na bola parada 
defensiva. Nós defendemos 
bem. O Confiança teve muito 
escanteio a favor. Nós conse-
guimos defender bem. Mas 
criamos muito pouco. Vamos 
ter que jogar um nível de fu-
tebol melhor”, afirmou.

Na escalação diante do 
Confiança, Ceni mandou a 
campo muitos dos titulares 
que atuaram na Argentina, 
no primeiro jogo da Sul-
-Americana. Sem poupar 
muitos atletas, crê que o re-
vés deste sábado pode ser 
um combustível para rever-
ter o placar em casa.

“Se neste sábado foi difí-
cil, pode ter certeza que na 
quinta será muito mais difí-
cil. Às vezes, ter uma derro-
ta faz com que a gente pare 
e repense algumas coisas. E 
quem sabe com o apoio da 
torcida e machucados com 
essa derrota, que isso sirva de 
combustível para buscar algo 
extraordinário quinta que é 
buscar nossa classificação”.

gol pelo Alvinegro no Esta-
dual. 

O atacante está apalavra-
do e com dias contados para 
jogar pelo Aquidauanense/
MS, que disputa o Estadual e 
a Série D no restante da tem-
porada.

“O Aquidauanense-MS é 
muito provável que seja, eles 

Não é proibido trocar de 
técnico. Há até casos relâm-
pagos na Europa, como Juan 
Antonio Camacho, dispensa-
do após três jogos e 117 dias, 
no Real Madrid, em 2004, 
dezesseis anos atrás. Se fosse 
a exceção, como na Espanha, 
o caso brasileiro não inco-
modaria.

Quando se troca de técni-
co após sete partidas, troca-
-se o trabalho e, portanto, 
perde-se tempo. Quando se 
troca o técnico de 17 de 20 
equipes de um campeonato, 
como na Brasileirão do ano 
passado, o risco é de não ter 
nenhum trabalho. Cristóvão 
Borges ficou em Goiânia por 
31 dias e permanece na capi-
tal do estado de Goiás para 
assinar a rescisão do contra-
to de aluguel do apartamen-
to que nem chegou a morar 
de verdade.

Enquanto isso, Jesualdo 
Ferreira parece ameaçado 

time até Rondonópolis, no 
último final de semana. “Sa-
ímos daqui antes do con-
fronto, aí na estrada paga-
mos o almoço e jantar. Em 
seguida, tomamos café da 
manhã, que a Federação diz 
que é por conta dela, mas na 
verdade não, é uma cortesia 
dos próprios hotéis. A FMF 
paga apenas um almoço. Aí 
para virmos embora tivemos 
outro jantar, que ficou por 
nossa conta”, declarou. Vale 
destacar que a distância entre 
Sinop e Rondonópolis é de 
aproximadamente 700 km, 
em uma viagem que dura 
mais de 10 horas de ônibus.

OUTRO LADO
O assessor da FMF-MT, 

Higor Vinícius Ramos, infor-
mou que a forma como fun-
cionaria a divisão das despe-
sas foi definida no congresso 
arbitral com os clubes. “Foi 
acertado que a Federação 
pagaria o transporte dos jo-
gos foram de casa, uma diá-
ria no hotel para 25 pessoas 
e uma alimentação. Na oca-
sião, levantamos a situação 
do custeio e passamos para 
os clubes que toda verba se-
ria para pagar somente isso 
que foi combinado, ou seja, 
transporte, uma hospeda-
gem e alimentação para 25 
integrantes”.

Foto: Divulgação

Longe de casa, Sinop arrancou empate com o União 

nos fizeram proposta oficial 
pelo jogador. Falta definir 
algumas coisas, dia da ida, 
base salarial, mas provavel-
mente deve ser concretizado 
nos próximos dias”, cravou 
Ricardo Alves.

Os atacantes Eduardo 
Romarinho e Renan Romá-
rio, e o meia Josemar, tam-

bém estão de partida do Ti-
gre. Conversas de bastidores 
confirmam racha no elenco 
Alvinegro. No Estadual, a 
equipe está na zona do rebai-
xamento, com apenas quatro 
pontos. O próximo confron-
to é contra o Dom Bosco, do-
mingo (1º), às 15h, na Arena 
Pantanal.

no Santos. O comitê gestor, 
composto por oito conse-
lheiros e mais o presidente 
José Carlos Peres, está divi-

dido sobre sua permanência. 
São sete jogos no comando. 
As demissões são sempre jus-
tificadas pela nossa cultura.
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DA REPORTAGEM

Na contramão de ou-
tros estados, que aceitam 
cartão de débito e crédito 
para pagar a tarifa do pe-
dágio, Mato Grosso con-
tinua aceitando apenas o 
pagamento em dinheiro 
em rodovias concedidas 
a iniciativa privada. O 
veto do governador Mau-
ro Mendes ao projeto foi 
mantido pela Assembleia 
Legislativa.

O projeto, que visava 
permitir o pagamento de 
pedágios em cartões de 
crédito e débito, é de auto-
ria do deputado estadual 
Silvio Fávero. No texto, o 
parlamentar observa que 
o modelo de cobrança não 
está isento de problemas, 
uma vez que os usuários e 
outros estudiosos do setor 
criticam a falta de opção.

Na prática, o projeto 
de lei altera e acrescen-
ta dispositivos à Lei nº 
8.620/2006, que institui 
tipos restritos de cobran-
ça. Fávero afirma que é 
necessário facilitar a vida 
dos consumidores. A pro-
posta estabelece também 
que as concessionárias 
operadoras das rodovias 
estaduais ficam obrigadas 
a emitir e armazenar ele-
tronicamente Nota Fiscal 
(NFS-e) relativa ao serviço 
prestado.

De acordo com dados 
do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SBC) de 2017, o 
cartão de crédito e débito 
é a opção de pagamen-
to preferida de 4 a cada 
10 brasileiros. A falta de 

opções no pedágio, por 
exemplo, pode pegar os 
motoristas de surpresa.

Foi o que aconteceu 
com a empresária Elisan-
dra Curvo, que costuma 
dirigir bastante em estra-
das. “Se tivesse cartão, fa-
cilitaria a nossa vida. Por-
que às vezes a gente não 
tem a grana ou esquece, 
como aconteceu comi-
go, que várias vezes já me 
esqueci de sacar e passa 
aperto”, aponta.

Quando o motorista 
não tem o valor exato da 
tarifa, precisa retornar ou 
esperar que alguém lhe 
empreste dinheiro, o que 
gera transtornos. Elisan-
dra relembra que há cerca 
de um mês, de passou por 
essa situação, na estrada 
de Jangada.

“Já aconteceu lá em Jan-
gada, em que esqueci e fi-
quei esperando um rapaz, 
que me emprestou o di-
nheiro e depois disse para 
depositar”. Sobre o valor 
cobrado, a empresária re-
conhece o serviço presta-
do pela Rota do Oeste, na 
BR-163. 

“Quando eu precisei do 
trabalho deles foi muito 
rápido. Às vezes a gente 
reclama, mas eles foram 
bem eficientes”.

Ela já precisou da ajuda 
da concessionária, quan-
do o motor do seu veícu-
lo estragou a caminho de 
Rondonópolis. “Meu ce-
lular não funcionou e um 
rapaz ligou para a Rota. 
Em 10 minutos levaram 
o guincho e foram muito 
educados”, disse.

Foto: Divulgação

PREOCUPANTE

Mais de 580 mulheres já usaram 
o botão do pânico em Mato Grosso

SORRISO

Profissionais de saúde recebem
capacitação sobre o coronavírus

C.N.PARECIS

Cobra aparece em entulho 
dentro de casa, ataca 
cachorro e é capturada

Recurso é utilizado como medida protetiva às vítimas de violência doméstica 

Foto: Divulgação

Cachorro foi atacado por cobra ao encurralar animal em 
entulho de casa 

DA REPORTAGEM

Desde que o botão do 
pânico passou a ser adotado 
como uma das medidas pro-
tetivas de vítimas da violên-
cia doméstica, mais de 580 
mulheres usaram o meca-
nismo em Mato Grosso. O 
uso destes equipamentos foi 
implantado em Mato Gros-
so, em 2014. Atualmente, o 
serviço é coordenado pela 
Gerência de Monitoramento 
Eletrônico da SESP.

Com apenas um acio-
namento, a polícia consegue 
chegar até o agressor. A uni-
dade de rastreamento por-
tátil, que é o nome técnico 
para o botão do pânico, sem-
pre está ligada a uma torno-
zeleira. A distância entre ví-
tima e agressor é estipulada 
pelo juiz. Em caso de perigo 
ela aciona o botão e em três 
segundos a central de mo-
nitoramento toma as provi-
dências.

Segundo Emanoel Flo-
res, secretário adjunto ad-
ministração penitenciária, 
a central de monitoramen-
to entra em contato com o 
agressor para que ele saia do 
local. “Ele não saindo do lo-
cal é acionado a PM que vai 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sorriso realizou na úl-
tima semana uma capaci-
tação para profissionais da 
rede de saúde a respeito do 
Coronavírus (COVID-19). A 
palestra faz parte do crono-
grama prevenção e orienta-
ções a respeito do protocolo 
de notificação para a inves-
tigação de casos suspeitos 
do vírus. Os envolvidos re-
ceberam as instruções con-
tidas no Plano Nacional de 
Contingência do Coronaví-

DA REPORTAGEM

Um cachorro foi ataca-
do por uma cobra na última 
segunda-feira (24) ao tentar 
encurralar o animal que apa-
receu dentro de uma casa 
em Campo Novo do Parecis. 
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o cachorro foi pica-
do duas vezes e levado para 
atendimento médico em um 
veterinário na cidade.

Os bombeiros e o Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) foram 

chamados no começo da 
noite no bairro Jardim das 
Palmeiras. 

Os moradores limpa-
vam o quintal quando o ca-
chorro começou a latir indi-
cando a presença da cobra. 

A cobra, de acordo com 
os bombeiros, tinha carac-
terísticas de ser peçonhenta 
e estava escondida em um 
local com muito entulho e 
madeiras. O animal foi cap-
turado com auxílio de uma 
pinça e levado para uma área 
de natureza.

Foto: Divulgação

Tarifa do pedágio, por enquanto, segue apenas sendo paga no dinheiro 

AL não derruba veto e pedágios não 
aceitarão cartões como pagamento
SÓ EM DINHEIRO | O veto do governador Mauro Mendes ao projeto foi mantido pela Assembleia Legislativa

rus, que é preconizado pelo 
Ministério da Saúde.

“Precisamos estar pre-
parados, pois se houver al-
guma suspeita nossa equipe 
sabe o que fazer e como 
agir. Temos a necessidade 
de replicar o conhecimento 
e seguir procedimentos pa-
dronizados, com base nas 
orientações do Ministério 
da Saúde. Todas as equipes 
das Unidades de Saúde da 
Família foram capacitadas, 
receberam informações so-
bre diagnóstico, protocolos 
de atendimentos, fluxo e 

acompanhamento do pa-
ciente suspeito. Estão pre-
parados se caso surgir al-
guma suspeita”, explicou a 
organizadora Cátia Freitas 
Luciano. O Brasil teve, na 
terça (25), o primeiro tes-
te positivo de Coronavírus, 
confirmado pelo Ministério 
da Saúde. Trata-se, segundo 
o Ministério da Saúde, de 
um homem de 61 anos, re-
sidente em São Paulo, com 
histórico de viagem para a 
Itália. Em todo o Brasil, já 
foram descartados 54 casos 
suspeitos, Mato Grosso não 

tem nenhum caso suspeito.
A infecção humana 

pelo Coronavírus foi de-
clarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e 
Ministério da Saúde (MS) 
como uma emergência de 
saúde pública devido a sua 
mortalidade e transmissi-
bilidade pessoa a pessoa. A 
transmissão e tratamento, 
as pesquisas recentes apon-
tam que o período de trans-
missibilidade é de sete dias 
e o tempo de sobrevivência 
na superfície ainda é desco-
nhecido.

até o perímetro identifica-
do”, explicou.

A mulher ela recebe o 
dispositivo como se fosse 
um celular, um pouquinho 
maior. O dispositivo tem 
que ser carregado por ela. 

Caso não seja carregado, o 
Centro Integrado de Ocor-
rências e Segurança Pública 
(Ciosp) também é acionado 
a Secretaria de Segurança 
Pública (Sesp) informa que a 
mulher não está carregando.

O homem também tem 
carregar a tornozeleira. De 
acordo com a Sesp, no ano 
passado 221 mulheres utili-
zaram o botão do pânico em 
Mato Grosso. Neste ano, até 
agora, 87 são monitoradas.
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Mato Grosso teve 713 casos
de hepatites virais em 2019
DA REPORTAGEM

Dentre as abordagens da 
campanha do Governo do 
Estado voltada para a pre-
venção de doenças sexual-
mente transmissíveis, está 
um alerta para casos rela-
cionados às hepatites virais. 

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT), por 
meio do setor de Vigilância 
em Saúde, registrou 15 ca-
sos de hepatite A, 499 casos 
de hepatite B e 199 casos de 
hepatite C em Mato Gros-
so, apenas no ano de 2019.

A hepatite é a inflama-
ção do fígado, que pode ser 
causada por vírus ou pelo 
uso de alguns remédios, ál-
cool e outras drogas, assim 
como por doenças autoi-
munes, metabólicas e ge-
néticas. 

Os sintomas mais co-
muns das hepatites A e B 
são: dor ou desconforto 
abdominal; dor muscular; 
fadiga; náusea e vômitos; 
perda de apetite; febre; uri-
na escura e o amarelamen-
to da pele e olhos.

Em alguns casos, são 
doenças silenciosas, que 
nem sempre apresentam 
sintomas. De acordo com 
a técnica especializada em 
hepatites virais da SES, Re-
gina Nascimento, o diag-
nóstico e o tratamento 
precoces podem evitar a 
evolução da doença para 
cirrose ou câncer de fígado 
– por isso é tão importan-
te fazer os exames. A con-
firmação pode ser feita por 
testes rápidos, que apon-
tam o resultado em uma 
hora, sendo que também 
existem exames feitos em 
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Secretaria reforça prevenção e tratamento das hepatites virais 

laboratório.
A servidora também re-

forçou que o Sistema Único 
de Saúde (SUS) oferece tra-
tamento para todos os tipos 
de hepatites, independen-
temente do grau de lesão 
do fígado.

PREVENÇÃO
A vacina é uma forma de 

prevenção contra as hepati-
tes do tipo A e B, entretanto, 
quem se vacina para o tipo 
B também estará protegido 
da hepatite D. A vacina está 
disponível e é gratuita pelo 
SUS. Para os demais tipos 
de vírus, não há vacina e o 
tratamento é indicado pelo 
médico.

A prevenção à hepatite 
C pode ser feita evitando o 
contato com sangue conta-
minado, sexo desprotegi-
do e compartilhamento de 
objetos cortantes; o trata-
mento é medicamentoso e 
há cura em mais de 95% dos 
casos. 

As hepatites B e D têm 
tratamento e podem ser 
controladas, evitando a 
evolução para cirrose e 
câncer. Já a hepatite A é 
uma doença aguda e o tra-
tamento se baseia em dieta 
e repouso.

Pelo SUS, a imunização 
está disponível para crian-
ças de 15 meses a 5 anos 
incompletos (4 anos, 11 
meses e 29 dias) e também 
no Centro de Referência 
para Imunobiológicos Es-
peciais (Crie), para pessoas 
de qualquer idade que te-
nham: hepatopatias crôni-
cas de qualquer etiologia 
incluindo os tipos B e C; 
coagulopatias; diagnostica-

das com HIV; portadores 
de quaisquer doenças imu-
nossupressoras; doenças 
de depósito; fibrose císti-
ca; trissomias; candidatos 
a transplante de órgãos; 
doadores de órgãos, cadas-
trados em programas de 
transplantes ou com hemo-
globinopatias.

HEPATITE A
A hepatite A é uma doen-

ça contagiosa, causada pelo 
vírus A (HAV) e também 
conhecida como “hepatite 
infecciosa”. Sua transmis-
são é fecal-oral, por conta-
to entre indivíduos ou por 
meio de água ou alimentos 
contaminados pelo vírus. 
A melhor forma de evitar 
a doença é melhorando as 
condições de saneamen-
to básico e de higiene nas 
moradias. Os sintomas cos-
tumam aparecer de 15 a 50 
dias após a infecção.

HEPATITE B
A hepatite B é uma do-

ença infecciosa, está pre-
sente no sangue, no esper-
ma e no leite materno; é 
considerada uma doença 
sexualmente transmissível. 
Entre as causas de trans-
missão estão: relações se-
xuais sem camisinha com 
uma pessoa infectada; en-
tre mãe infectada e filho 
durante a gestação, parto 
ou amamentação; transfu-
são de sangue contamina-
do; compartilhamento de 
material para uso de dro-
gas (seringas, agulhas, ca-
chimbos), higiene pessoal 
(lâminas, escovas de dente, 
alicates de unha ou outros 
objetos que furam ou cor-

tam) ou de confecção de 
tatuagem e colocação de 
piercings.

HEPATITE C
A hepatite C é causa-

da por vírus, está presente 
no sangue e a transmissão 

ocorre por: transfusão de 
sangue; compartilhamen-
to de material para uso de 
drogas (seringas, agulhas, 
cachimbos, entre outros), 
higiene pessoal (lâminas, 
escovas de dente, alicates 
de unha ou outros objetos 

que furam ou cortam) ou 
para confecção de tatua-
gem e colocação de pier-
cings; entre mãe infectada 
e filho durante a gravidez 
(mais rara); sexo sem cami-
sinha com uma pessoa in-
fectada (mais rara).
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