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SORRISO

População
mato-grossense
teme o
coronavírus
Mato Grosso já sente os 
reflexos da confirmação do 
primeiro caso de corona-
vírus (Covid-19) no Brasil. 
População se divide entre 
os que têm medo da rápida 
circulação da doença e os 
que acreditam que dificil-
mente o vírus chegue ao 
estado.
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A Câmara de Sorriso nomeou uma comissão que ficará responsável pelo plebiscito que será 
organizado para ouvir a população sobre a denominação da última rua do bairro Rota do Sol de 
Yanh Gabriel Correa Batista.                                   Página  -3

Plebiscito para mudar nome de rua

HUMILHAÇÃO

REFLEXO

Atlético:
seu maior
vexame na
Copa BR

Legumes e
verduras
mais caros

Que vexame! E para o 
Afogados, equipe do interior de 
Pernambuco e de nome excên-
trico, prato cheio para piadas. 
Depois de buscar o empate após 
estar perdendo duas vezes, o 
Atlético-MG foi eliminado ainda 
na segunda fase da Copa do 
Brasil nos pênaltis, por 7 a 6, 
pelo acanhado time de Série D, 
que tem folha salarial de R$ 100 
mil.                           Página -6

A enchente que atingiu a 
Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo 
(Ceagesp) na semana passada, 
causando prejuízo estimado de 
R$ 24 milhões na maior central 
atacadista da América Latina, 
também trouxe impactos nega-
tivos a Cuiabá e região.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Oficialmente 
delator, Riva
desiste de todos 
os recursos
A defesa do ex-deputado José Riva, 
mais novo delator premiado, protocoli-
zou petição desistindo de todos os re-
cursos em ações criminais e de impro-
bidade administrativa. A desistência 
faz parte dos termos celebrados junto 
ao Ministério Público.  Página - 3
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“Chinês é tudo porco. Não é à toa que as do-
enças vêm de lá”, advertia um indivíduo em altos 
brados em uma mesa povoada de funcionários de 
alguma empresa de tecnologia com seus crachás 
à mostra. Não houve discordância, pelo contrário. 
Todos balançaram a cabeça efusivamente sincro-
nizados com o noticiário que veiculava as últimas 
notícias da China. Imagens mudas, apenas com as 
legendas que enfatizavam o número de mortos e 
hospitalizados.

Algumas pessoas que saiam do restaurante 
também paravam diante da televisão com um ar 
de perplexidade, como se estivessem à beira do 
precipício. A tragédia humana, quando se transfor-
ma em show midiático, amplifica os pensamentos 
mais lúgubres, do tipo será que é dessa vez que eu 
vou embarcar?

Otto Friedrich tratou do tema de forma brilhan-
te ao escrever O Fim do Mundo, no qual descreve 
as catástrofes que se abateram sobre a humanida-
de, desde os tempos bíblicos ao holocausto nucle-
ar, cujo medo ancestral é ressuscitado a cada vez 
que os bárbaros forçam os portões e teme-se que 
as muralhas não resistam a cada tempestade, ter-
remoto ou epidemia, seja a peste negra ou a Aids. 
(Editora Record, 2000)

Enquanto esperava na fila parta pagar a conta, 
já com certo mal-estar pelas reflexões, outros cra-
chás com seus celulares a tiracolo chegavam para 
ocuparem as mesas recém esvaziadas, em uma 
dança ininterrupta e frenética. Naquele instante, 
quando o silêncio se tornou absurdo, da matilha 
uma voz de barítono ecoou: “os chineses só servem 
para fazer pastel e encher os camelôs de bugigan-
gas”. Risadas generalizadas planando pelo salão.

Pronto! Uma epidemia que vem se espalhando, 
segundo os meios de comunicação, em progressão 
geométrica, transformou os chineses em inimigos 
públicos número 1. O bom selvagem ficou para trás, 
desde que Edgar Allan Poe nos mostrou com A Nar-
rativa de Arthur Gordon Pym (Editora LP &M, 2002) 
a faceta sinistra dos nossos antípodas. É isso!

Como a maioria desconhece e jamais irá viajar 
pela Ásia, é preferível imaginar o modelo ances-
tral, em que milhares de bicicletas se espremem 
entre carros e ônibus, em uma verdadeira alego-
ria dos horrores. Essa é a visão, creio eu, que deve 
vigorar no imaginário coletivo. A escola de Mani-
queu deu frutos!

Essas elucubrações foram interrompidas 
quando a moça do caixa insistia em me perguntar 
se era no crédito ou débito, embora eu fosse pagar 
em dinheiro. O meu celular recebeu uma mensa-
gem. Os crachás resolveram sair na mesma hora, 
se acotovelando na fila, paralisada por mim, visto 
que não havia troco. Com o impasse resolvido ga-

nhei as ruas, entrei em uma cafeteria para recupe-
rar o fôlego a fim de retornar ao escritório.

Para minha surpresa, a mensagem que havia 
recebido era um alerta de um amigo meu sobre os 
últimos acontecimentos na China em primeira 
mão, pois o Governo estaria impedindo que a verda-
de fosse divulgada. “É para evitar pânico!”, alegava 
a narrativa, acompanhada de um vídeo no qual as 
pessoas, como em um filme do M. Night Shyamalan, 
sem qualquer motivação aparente, de súbito caiam 
no chão, como se fossem abatidas em um jogo de 
videogame.

Se eu fosse imprudente ou mecânico, trataria 
de imediatamente disparar as mensagens a todos 
aqueles que eu reputasse importantes para com-
partilhar o fim do mundo. Mas antes de disparar o 
gatilho, preferi fazer uma busca rápida na internet. 
E voilá! O vídeo era uma farsa e não guardava ne-
nhuma relação com o vírus demoníaco.

Pedi ao amigo que me enviou que fizesse uma 
crítica antes de replicar mensagens de cunho apo-
calíptico. Ele resumiu com um emoji, gargalhando. 
Fiquei sem entender se ele estava reconhecendo o 
vacilo ou se escarnecia, porque o fim estava próxi-
mo, e eu era um incrédulo. O fato é que viajo para 
Ásia há mais de 20 anos e, ao longo desse tempo, 
pude acompanhar a evolução dos países, nos seus 
diversos aspectos, e a verdade é que estão a passos 
largos a caminho do século XXI, enquanto o nosso 
País estagnou.

O gigantismo da China é realmente impressio-
nante, e os amigos chineses com quem mantenho 
contato me asseguraram que estão bem, e que a his-
teria coletiva é passageira. Não será dessa vez que o 
mundo irá acabar. A lucidez do diálogo com pessoas 
que nasceram e vivem lá me tranquilizou. Afinal, 
somos produtos do meio.

Lembro que em um encontro com chineses, sa-
bedores da minha residência no Rio de Janeiro, que-
riam entender como bandidos sorriam impunemen-
tes nas favelas portando fuzis de última geração, e 
porque eu não tinha medo. Que eu saiba, não fizeram 
nenhuma piada com a minha origem e nacionalida-
de, atestando que o “brasileiro serve somente para o 
futebol, samba e caipirinha”. No último gole de café, 
olhei ao redor para me certificar que todos estavam 
absortos em seus celulares, inclusive os atendentes. 
Sísifo está no meio de nós! Fui para o escritório a fim 
de ouvir Leonard Cohen cantar Everybody Knows.

ALPER TADEU ALVES PEREIRA É ADVOGADO 
E AUTOR DO LIVRO “MARTE MORREU PORQUE OS 
MARCIANOS QUISERAM”, LANÇADO EM 2019

Coronavírus e o imaginá-
rio brasileiro sobre países 
como a China

ALPER TADEU ALVES 
PEREIRA

Com dificuldades para conter o crescimento acele-
rado de despesas e dívidas de seus estados, governadores 
correram nos últimos meses para mudar as regras das apo-
sentadorias dos servidores.

Na esteira da reforma da Previdência promulgada no 
ano passado, 14 dos 26 estados aprovaram mudanças em 
suas leis nos últimos meses, de acordo com levantamen-
to da Folha. Outros 9 se preparam para atacar o problema 
neste ano.

Estados e municípios foram excluídos do projeto 
aprovado pelo Congresso porque deputados e senadores 
não queriam o ônus político de contrariar o funcionalismo 
em suas bases, às vésperas da campanha eleitoral deste ano 
—ainda mais enquanto governadores de oposição reluta-
vam em apoiar publicamente a proposta. 

Nova emenda constitucional foi apresentada com o 
objetivo de estender às demais unidades da Federação as 
regras adotadas para o governo federal e o setor privado, o 
que poderia facilitar sua adaptação pelos governos locais. 

A resistência dos funcionários públicos às mudanças 
nas aposentadorias é particularmente vigorosa nos estados, 
por causa da concentração de categorias que ainda recebem 
tratamento especial, como professores e policiais. 

Mas as chances de aprovação da emenda no curto pra-
zo se tornaram remotas diante da desarticulação entre o go-
verno Jair Bolsonaro e o Congresso, além da proximidade 
das eleições. Assim, os governadores tiveram de se mexer. 

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) não 
só conseguiu atualizar as regras das pensões como obteve 
a aprovação da Assembleia para mudanças profundas nas 
carreiras dos servidores do estado. Em São Paulo, João Do-
ria (PSDB) propôs aumento da idade mínima para aposen-
tadoria e das alíquotas das contribuições previdenciárias. 
Aprovada em primeiro turno, a reforma ainda precisa ser 
confirmada numa segunda votação. 

Na Bahia, Rui Costa (PT) logrou aumentar a idade exi-
gida para aposentadoria de professores, aproximando-a do 
limite definido na esfera federal. Seu pacote foi aprovado 
pelos deputados estaduais após duas semanas de discussão. 

Essas iniciativas encontraram ferrenha oposição em 
toda parte. O tumulto em uma das sessões na Assembleia da 
Bahia foi de tal ordem que um policial chegou a sacar uma 
arma dentro do plenário, sendo logo felizmente contido. 

É um sinal encorajador que políticos de diferentes 
partidos, todos com ambições de maior protagonismo no 
cenário nacional, tenham se empenhado para aprovar essas 
mudanças apesar dos custos políticos que elas representam.

No mundo inteiro, reformas previdenciárias são exer-
cícios de paciência, que exigem ajustes constantes e dispo-
sição para contrariar interesses. O realismo demonstrado 
pelos governadores indica que a penúria orçamentária tor-
nou essa percepção incontornável.

Editorial

Sem tempo a perder

Ranking dos Políticos - Facebook

SEDE
A Prefeitura de Várzea Grande pretende 

gastar R$ 407 mil com a compra de garra-
fões de água mineral de 20 litros. A empresa 
Finíssima Distribuidora de Água Ltda ga-
nhou o contrato com a Prefeitura, por meio 
do pregão eletrônico 06/2020. O certame foi 
adjudicado e homologado no dia 19 de feve-
reiro. O contrato foi assinado pelo secretário 
Municipal de Administração, Pablo Gustavo 
Moraes Pereira.

NA SAPUCAÍ
Um vídeo que circula nas redes sociais e 

que foi publicado no Instagram do senador 
Romário mostra o presidente da Assembleia 
Legislativa Eduardo Botelho curtindo o Car-
naval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Ja-
neiro. O parlamentar aparece no Camarote da 
Itaipava – espaço exclusivo para convidados 
- no momento em que a Escola Acadêmicos 
do Salgueiro desfilava na avenida. A grava-
ção foi feita na segunda (24), último dia de 
desfiles das escolas do grupo especial do Rio.

SEM APOIO
O ex-governador Pedro Taques não dis-

putará a eleição suplementar ao Senado, 
que acontece em abril próximo. Ele não tem 
respaldo do partido, e não aceitaria disputar 
as convenções contra o ex-deputado Nilson 
Leitão. “Na verdade, Taques gostaria de dis-
putar essa eleição para tentar diminuir sua 
alta rejeição. Ele sabe que não teria chances 
de vencer, mas utilizaria o palanque para 
tentar amenizar o desgaste de sua imagem”, 
disse uma fonte. Por não encontrar respaldo 
no PSDB, Taques também deve anunciar, em 
breve, sua filiação ao Solidariedade.

Crédito:Portal Sorriso

IMAGEM DO DIA

“É um sinal encorajador que políticos de dife-
rentes partidos, todos com ambições de maior 
protagonismo no cenário nacional, tenham se 
empenhado para aprovar essas mudanças apesar 
dos custos políticos que elas representam

“
Três jovens furtaram uma caminhonete S10, prata, na madrugada da 

última terça (25) na região central de Sorriso e atropelaram ao menos cin-
co pessoas durante práticas de direção perigosa na Avenida Blumenau, no 
Jardim dos Ipês. Um adolescente de 15 anos foi apreendido e os demais 
envolvidos no crime continuam sendo procurados. De acordo com a PM, 5 
pessoas foram atropeladas pelos menores e encaminhadas à UPA.

Sem nudes?
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nha preocupação é menor. A questão é 
quando crianças e adolescentes se ex-
põem, aí a coisa é, realmente, muito sé-
ria.

Em uma luta para evitar isso alguns 
desenvolvedores buscam soluções para 
evitar os famosos “nudes”. Com base na 

inteligência artificial 
a ideia é evitar que 
o usuário registre e 
envie fotos estando 
sem roupa.Precisa-
mos ter em mente 
que esse tipo de coi-
sa não vai acontecer 
de forma automática, 
e por mais que haja 

interesse e evolução em software e har-
dware nesse setor, o controle “humano”, 
feito pelos pais ou responsáveis, é fun-
damental e insubstituível.

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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É bem improvável que venha a existir alguma ferramen-
ta realmente eficaz contra o envio de nudes a partir de 
dispositivos tecnológicos. Orientação, controle e monito-
ramento são palavras que devem fazer parte da vida dos 
pais ou responsáveis, para evitar exposição indevida de 
crianças e adolescentes.
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Com pouca preocupação em tomar 
“pedradas” eu faço o “desafio”: quem 
nunca enviou nudes alguma vez na vida 
que atire a primeira pedra. Pois é, em 
uma época onde a tecnologia facilita a 
vida dos mais “atirados”, um nude está 
a apenas algumas palavras de distância.

Tem gente que 
gosta e manda di-
reto, tem gente 
mais “reservada”, 
mas que ainda as-
sim envia. E é por 
essas e outras que, 
vira e mexe, encon-
tramos esse tipo de 
imagem “vazada” 
na internet. A recomendação, claro, é a 
de que você não deve, de forma alguma, 
enviar para alguém arquivos que pos-
sam, de alguma forma, comprometer 
sua imagem. Logo, enviar nudes está 
longe de ser uma boa ideia.

A pessoa que você confia hoje pode, 
amanhã, estar “tirando vantagem” dos 
arquivos que você enviou, ou, mesmo 
durante a relação de confiança, pode re-
solver mostrar para alguém, o que, evi-
dentemente, não é uma boa ideia.

Quando estamos falando de pessoas 
adultas e donas do próprio “nariz” mi-



SORRISO

Câmara fará plebiscito para mudar
nome de rua e homenagear criança
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DA REPORTAGEM

A defesa do ex-deputado 
estadual José Riva, mais 
novo delator premiado em 
Mato Grosso, protocolizou 
petição desistindo de todos 
os recursos em ações crimi-
nais e de improbidade ad-
ministrativa. A desistência 
faz parte dos termos cele-
brados junto ao Ministério 
Público (MPE).

Conforme apurado, o do-
cumento datado de quarta 
(26) é assinado pelos advo-
gados Almino Afonso Fer-
nandes e Gustavo Lisboa 
Fernandes. Alvo de centenas 
de processos, por muitos 
anos o ex-parlamentar ficou 
conhecido como o político 
com a maior ficha-suja do 
Brasil. A desistência trará 
agilidade na resolução dos 
casos.  

Endereçada ao desem-
bargador Marcos Machado, 
responsável por homologar 
a delação premiada no Tri-
bunal de Justiça (TJMT), a 
mesma peça em que Riva 
solicita desistência de recur-
sos também pede que novas 
notificações de processos se-
jam expedidas somente em 
nome de Almino e Gustavo.

Riva observou sua delação 
premiada ser homologada 
no dia 20 de fevereiro. O ex-
-deputado se comprometeu 
a indenizar a sociedade em 
R$ 92 milhões. 

A primeira parcela deve 
ser paga até o fim fevereiro. 
Somente o “mensalinho”, 
que teria ocorrido desde 
1995, movimentou R$ 175 
milhões. Riva também deve 
cumprir prisão domiciliar.

OFICIALMENTE DELATOR | Ex-presidente da Assembleia Legislativa é réu em ações criminais e de improbidade

Riva é somente delator e cumpre prisão domiciliar 

Foto: Cleiton isidoro

Foto: divulgação

ESPECULAÇÃO

Ex-governador 
admite conversas
e avalia candidatura 
ao Senado

Taques terá que “brigar” internamente com 
Nilson Leitão

SÓ NOTÍCIAS

O ex-governador Pedro 
Taques afirmou que analisa a 
possibilidade de se candida-
tar à eleição suplementar ao 
Senado Federal, que ocor-
rerá no próximo dia 26 de 
abril. Ele admitiu que che-
gou a conversar sobre o plei-
to com ex-deputado federal 
Nilson Leitão, que já afirmou 
publicamente querer con-
correr ao cargo pelo PSDB. 
Entretanto, Taques disse 
que ainda não definiu sobre 
a candidatura. “Estou sendo 
procurado por muitas pes-
soas, mas ainda não resolvi. 
Como dizem os políticos: ‘O 
futuro a Deus pertence’”, dis-
se o ex-governador.

Para oficializar a can-
didatura, Taques precisará 
disputar internamente com 
Leitão, que já tem trabalha-
do o projeto eleitoral. O vi-
ce-presidente do PSDB, Pau-
lo Borges, disse ainda não ter 
sido procurado pelo ex-go-
vernador para tratar sobre 

uma eventual candidatura.

RACHA
TUCANO
Assim que houve a de-

cisão por parte da Justiça 
Eleitoral pela cassação da 
senadora Selma Arruda e a 
determinação para realizar 
nova eleição, Nilson Leitão 
se colocou à disposição do 
partido. Ele já havia tentado 
o mesmo cargo nas eleições 
de 2018, quando terminou 
em quinto lugar.

Com a possibilidade 
de Taques querer encabeçar 
uma chapa, o partido está ra-
chado. Leitão tem dito à im-
prensa contar com o apoio 
de ao menos 50 prefeitos do 
Estado. Em um episódio re-
cente, o ex-governador teve 
que “brigar” com a sigla na-
cional para seu nome ser in-
cluído em uma pesquisa com 
viés eleitoral. A decisão, no 
entanto, de um nome deve 
sair na convenção partidária 
do PSDB, que ocorrerá no 
dia 11 de março.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

BENESSES DO PODER

A vida boa do presidente da AMM

Menino foi atingido por veículo e morreu em 2017 

Neurilan Fraga ganha hoje mais de R$ 25 mil 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Câmara de Sorriso 
nomeou uma comissão que 
ficará responsável pelo ple-
biscito que será organizado 
para ouvir a população sobre 
a denominação da última 
rua do bairro Rota do Sol de 
Yanh Gabriel Correa Batis-
ta. A mudança foi definida 
em Projeto de Lei aprovado 
pelos parlamentares, no ano 
passado, e homenageia o 
menino de 3 anos, morto em 
acidente em 2017.

A portaria determinan-
do a comissão especial foi 
assinada pelo presidente do 
legislativo, Cláudio Oliveira, 
e atende a uma lei munici-
pal de 2014. A legislação es-
tabelece que a mudança será 
considerada aprovada “se o 
nome originário não tiver 
significância maior, depois 
de obtida a concordância de 
2/3 dois terços dos mora-
dores daquele logradouro, 
mediante plebiscito”. Desta 
forma, poderão votar neste 
plebiscito os moradores com 
título de eleitor e que resi-
dam no bairro Rota do Sol. 
Atualmente, a rua que pode-
rá levar o nome de Yanh não 
tem denominação.

O projeto para home-
nagear o menino foi apre-
sentado por seis vereadores, 
no ano passado. “Desde o 

DA REPORTAGEM

RD News

Neurilan Fraga, que usa 
em demasia a estrutura da 
AMM para se projetar po-
liticamente - primeiro ten-
tou, sem êxito, candidatura 
a deputado federal em 2018 
e agora sonha em concorrer 
ao Senado -, elevou o pró-
prio salário. Inicialmente, 
ganhava menos de R$ 18 mil. 
Agora, mais de R$ 25 mil.

Mesmo à frente de uma 
entidade que arrecada cerca 
de R$ 1 milhão mensal de 
contribuição das prefeituras, 
portanto, oriunda de dinhei-
ro público, a AMM não pres-
ta contas. O menu Trans-
parência, em destaque no 

nascimento, aprendemos 
o que é certo e errado, mas 
infelizmente a sociedade pa-
rece trilhar para um cami-
nho perigoso caso insista em 
fechar os olhos para a perda 
dos valores e que essa home-
nagem para o pequeno Yanh 
nos faça refletir sobre o nos-

portal, é uma afronta às leis. 
Não disponibiliza nenhuma 
informação.

Sob suas regras mono-
cráticas, embora exista uma 
diretoria, Neurilan usufrui 
de uma série de regalias na 
presidência autorizadas a si 
próprio. Tem à disposição 
aeronave, uma caminhone-
te luxuosa e com motorista 
e praticamente todas des-
pesas custeadas pela AMM, 
incluindo diárias, telefone e 
hospedagem.

Não é à toa que, de ma-
nobras em manobras, Neuri-
lan está no terceiro mandato 
consecutivo e, mesmo não 
sendo mais prefeito, preten-
de se perpetuar na presidên-
cia.

so papel dentro da sociedade 
e sobre a conscientização no 
trânsito”, disseram os parla-
mentares.

O CASO
Yanh foi atingido por 

uma GM Montana, preta, na 
rotatória das avenidas Porto 

Belo e Blumenau, no bairro 
Rota do Sol. A vítima chegou 
a ser socorrida e encaminha-
da para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), mas não 
resistiu aos ferimentos. Ele e 
o irmão, também atingido, 
estavam em um piquenique 
com a família.

Riva desiste de todos os recursos
DELAÇÃO
A colaboração premia-

da de José Riva apresenta 
lista com 38 nomes de ex-
-deputados e deputados que 
supostamente receberam 
mensalinho na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso. 
Os fatos tiveram início em 
1995 e alcançaram montante 
aproximado de R$ 175 mi-
lhões.

Riva também disse ao Mi-
nistério Público (MPE) que 
desde 1995 os deputados 
estaduais gastaram aproxi-
madamente R$ 40 milhões 
durante negociações para as 
eleições da Mesa Diretora. 
Para comprovar os crimes, o 
ex-parlamentar apresentou 
transferências bancárias, de-
pósitos, notas promissórias e 
testemunhas.

No dia 11 de fevereiro, o 
desembargador Marcos Ma-
chado realizou audiência de 
ratificação dos termos do 
acordo de colaboração pre-
miada. 

O encontro contou com 
a presença do colaborador, 
advogados e o procurador-
-Geral de Justiça, José Antô-
nio Borges Pereira, na quali-
dade de custos legis.

A audiência teve por finali-
dade avaliar a regularidade, 
legalidade e, principalmen-
te, a voluntariedade do acor-
do de colaboração premia-
da. O colaborador também 
foi advertido sobre a pos-
sibilidade de retratação da 
proposta, caso queira, bem 
como inclusões de fatos 
eventualmente ocultados ou 
não revelados integralmen-
te.
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Valor ficou até 50% maior na Grande Cuiabá 

Enchente em SP faz preço de
legumes e verduras aumentar
DA REPORTAGEM

A enchente que atingiu 
a Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp) na semana 
passada, causando prejuízo 
estimado de R$ 24 milhões 
na maior central atacadista 
da América Latina, também 
trouxe impactos negativos a 
Cuiabá e região. Em apenas 
uma semana, os preços de 
verduras e legumes registra-
ram aumento superior a 35%, 
na Central de Abastecimento 
de Cuiabá.

Segundo o técnico da 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura Familiar (Seaf), Luiz 
Henrique Carvalho, como 
boa parte da reposição dos 
produtos hortifrutigranjei-
ros em Cuiabá vem da Ce-
agesp, o impacto da chuva 
por lá aumentou o preço dos 
produtos aqui.

“Como compramos 
muitos produtos que vem de 
São Paulo, qualquer proble-
ma que lá ocorra, nos atinge 
aqui. A Ceagesp abriga 30% 
de tudo que comercializado 
em centrais de abastecimen-
to de todo o país, e, portanto, 
qualquer impacto negativo 
lá, irá atingir não somente 
a Cuiabá, mas praticamen-
te em todo o país”, comen-

ta Carvalho. O engenheiro 
agrônomo explica que com a 
oferta reduzida e a demanda 
em alta, os preços dos pro-
dutos acabaram sendo ele-
vados.

Segundo levantamen-
to de preços realizado pela 
Seaf, os itens com alta signi-
ficativa nos preços são: abo-
brinha, berinjela, chuchu, 
jiló, pimenta de cheiro, va-
gem e a cenoura. O jiló, a pi-
menta-de-cheiro e a berinje-
la subiram 40%. A cenoura e 
o chuchu 50%, a vagem 33%, 
e a abobrinha 27%.

Há sete dias a cenoura 
e o chuchu eram vendidos a 
R$ 40 a caixa com 22kg. Hoje 
essa mesma quantidade vale 
R$ 60. O jiló e a pimenta-
-de-cheiro custavam R$ 50 a 
caixa com 15kg e 8kg, respec-
tivamente. Passados sete dias 
subiram para R$ 70. Já caixa 
com 12 kg de berinjela tinha 
o valor de R$ 25, e nesta se-
mana passou para R$ 35. A 
vagem saltou de R$ 60 para 
R$ 80 a caixa com 12kg, e a 
abobrinha de R$ 40 para R$ 
50 a caixa com 19kg.

Com a normalização do 
funcionamento da Ceagesp, 
que ficou dois dias fechada 
para o serviço de limpeza, a 
estimativa é pela normaliza-
ção do preço dos hortifruti 

REFLEXO | Os aumentos foram superiores a 35% no preço de diversos alimentos
Foto: Luciana cury/assessoria seaF
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MILHO

Nova onda de demanda dispara preços

ALGODÃO

Redução no custo de produção
favorece cotonicultor em MT

Pequenas granjas e fábricas de ração voltaram às compras 

Estado tem o maior rebanho do país 
Imea divulgou relatório do custo de produção de algodão 

para a safra 20/21 

DA REPORTAGEM

A quinta-feira (27) 
marcou uma forte ele-
vação de 1,07% nos pre-
ços médios do milho em 
Campinas, principal pon-
to de referência do milho 
no país.  Com isso a saca 
foi para R$ 52,15 (contra 
R$ 51,60 da média ante-
rior). O preço do cereal já 
acumula alta, somente em 
fevereiro, de 2,56%, segun-
do o Cepea. “As pequenas 
granjas e fábricas de ra-
ção tinham se prevenido 
com estoques suficientes 
para enfrentar os quatro 
ou cinco dias de carnaval 
em que tudo está fechado, 
mas, passado este perío-
do, voltaram às compras, 
porque sua capacidade de 
armazenagem e financeira 
é bem limitada. Por isto, 
também, está em desvan-
tagem no mercado tendo 
que aceitar os preços pe-
didos pelos vendedores, 

CARNE BOVINA

Mato Grosso deve 
voltar a exportar 
para os EUA
DA REPORTAGEM

Mato Grosso pode vol-
tar a exportar carne bovina 
para o exterior a partir deste 
mês. O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) divulgou que 
o país pode voltar a exportar 
carne in natura para os Esta-
dos Unidos.

Devido à abertura do 
mercado de exportação, o 
estado deve ser beneficiado, 
já que é o maior exportador 
de carne bovina do país. Em 
2019, ao todo, foram produ-
zidas 428,11 mil toneladas de 
carne, o que corresponde a 
um aumento de 21,89% em 
comparação com 2018. O es-
tado conta atualmente com 
um rebanho de mais de 30 
milhões de animais.

Segundo o Mapa, as 
compras de cortes bovinos 
do país foram suspensas pe-
los Estados Unidos em 2017, 
devido às repercussões pro-
vocadas pela vacina contra a 

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agrope-
cuária (Imea) divulgou rela-
tório do custo de produção 
de algodão em Mato Grosso 
para a safra 20/21, referente 
ao mês de janeiro de 2030, 
que registrou uma redução 
de 3,73% no custo operacio-
nal em relação à safra 19/20, 
que agora passa a ser de R$ 
8.749,60/ha.

Essa diferença deve-se 
às modificações na tecnolo-
gia empregada nas fazendas 
modais acompanhadas pelo 
Imea, o que reflete a cons-
tante melhora na eficiência 

febre aftosa nos rebanhos. A 
previsão de retomada das ex-
portações não foi divulgada, 
mas, segundo o Ministério, a 
comercialização pode come-
çar a partir da divulgação.

De acordo com a mi-
nistra Tereza Cristina, a no-
tícia foi recebida com muita 
satisfação e estava sendo es-
perada há muito tempo pela 
pasta. “Uma notícia que es-
perávamos com ansiedade há 
algum tempo e que hoje eu 
tive a felicidade de receber. 
É uma ótima notícia, porque 
isso traz o reconhecimento 
da qualidade da carne bra-
sileira por um mercado tão 
importante como o america-
no”, afirmou.

O Departamento de 
Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (Dipoa) do 
Ministério, antes de começar 
as exportações, deve enviar 
uma lista atualizada de esta-
belecimentos que estão aptos 
e certificados a comercializa-
ção.

sem quase nenhum poder 
de barganha para negocia-
ção, ao contrário dos gran-
des compradores, que tem 
forte poder de barganha”, 
explicam os analistas da 
T&F Consultoria Agroeco-
nômica.

CLIMA
De acordo com a ARC 

Mercosul, um corredor de 
umidade se formou desde 
o litoral paulista até o cen-
tro da região amazônica: 

“Índices pluviomé-
tricos entre 35-75mm são 
oferecidos nestes próxi-
mos 5 dias para todo o es-
tado de São Paulo, lado sul 
de Minas Gerais, todo o 
Goiás, Mato Grosso, Ron-
dônia e o Tocantins. 

Além do mais o oeste 
da Bahia e o centro-sul do 
Piauí também serão rega-
dos no mesmo período 
por totais mais sucintos 
variando entre 25-40mm 
acumulados”.

destas propriedades no esta-
do. Além disso, o custo com 
micronutrientes (fertilizan-
tes) recuou 0,19%, aliado a 
modificação do pagamento 
do tributo (Funrural), que 
por sua vez, era pago sobre 
o faturamento da fazenda e 
agora passa a ser feito pela 
folha salarial.

Diante desse cenário, 
para cobrir seus custos é 
necessário que o cotonicul-
tor venda sua pluma a um 
preço médio de R$ 77,50/@, 
o que pode ser uma notícia 
boa para a cadeia, visto que 
os preços da fibra avança-
ram 1,07% na comercializa-
ção do mês de janeiro.

em Cuiabá na próxima se-
mana.

 
COTAÇÃO
A cotação de preços dos 

69 principais itens produzi-
dos pela agricultura familiar 
é realizada semanalmente, 
por técnicos da Seaf, Empre-
sa Mato-grossense de Pes-

quisa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) e Prefeitura 
de Cuiabá. 

A pesquisa de preço 
leva em conta o preço míni-

mo, mais comum, e o preço 
máximo dos produtos en-
contrados nas barracas em 
três horários distintos du-
rante o período matutino.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020
Tipo: Menor Preço Por Item, A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Nes-
te Ato Representada Por Sua Pregoeira Oficial, Designada Pela Portaria Nº. 
015/2019 De 02 De Janeiro De 2019 Torna Público Aos Interessados Que 
Realizará Licitação No Dia 13/03/2020, Às 08h00, Para Contratação De Em-
presa Especializada Para Aquisição De Veiculo Do Tipo Caminhão Caçamba, 
Em Atendimento Da Secretaria Municipal De Agropecuária, Comércio E In-
dústria Do Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme Especificações Do Edital 
De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta 
Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, 
Onde Poderão Obter Maiores Informações Das 07h00min Às 11h00min E No 
Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 27 
De Fevereiro De 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Vagas de Emprego
1-Técnico em refrigeração, com ensino médio 
completo, experiência em concerto de refrige-
radores, CNH AB;
2-Vendas, com experiência mínima de 01 ano, 
bom relacionamento interpessoal; 
3-Consultor de vendas, com experiência;
4-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
5-Auxiliar de farmácia, ensino superior con-
cluído ou cursando;
6-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
7-Motorista / Entregador, CNH C, com experi-
ência, com disponibilidade para viagem; 
8-Entregador, CNH AB ou AC, com experiên-
cia;
9-Motorista entregador, CNH AC, com experi-
ência, curso do MOPP;
10-Operador de Munck, com experiência, CNH 
C, D ou E, com disponibilidade para viagem; 
11-Supervisor de vendas, com experiência em 
liderança;
12-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
15-Designer gráfico, com experiência;    
16-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
17-Auxiliar de instalador de esquadrias, com 
experiência em esquadrias, fachadas ou 
estruturas metálicas;
18-Vendas, interesse na linha esportiva; 
19-Técnico em Enfermagem, com COREN;
20-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
21-Operador (a) de ponte rolante;
22-Escrita fiscal, com experiência;
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

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 

 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701261900  04648816170
279002701591300  03314544162
279002701549200  81593392168
279002700922200  98661094100
279002700430900  00549791108
279172600   16687286000165
279002800888700  36573167953

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:
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SAVAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 
04.287.898/0001-81. Torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente SEMA a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), de uma Serraria com desdobramento de madeira em 
bruto, localizada em Peixoto de Azevedo – MT.

ANDRE LUIZ MULLER & CIA LTDA , CNPJ n° 
08.950.113/0001-60, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínio 
Multifamiliar ou conjuntos habitacionais (Condomínio Ver-
tical Plurifamiliar com 64 unidades) denominado de Resi-
dencial Mónaco. Localizada na Rua Guanabara, N. 792, 
Quadra 11, Lotes 28/29/30/31/32, Residencial Ipanema, 
município de SINOP-MT.

UBIRATÃ MADEIRAS EIRELI – EPP com CNPJ N° 
05.484.416/0001-46 e Inscrição estadual No. 13.217.142-
2, torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Re-
novação da Licença de Operação - LO para desenvolver a 
serraria com desdobramento de madeiras, beneficiamento 
e fabricação de Cavaco no Município de NOVA UBIRATÃ/ 
MT. 

MS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 
35.829.717/0001-25, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativi-
dade de 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de 
construção em geral / 46.79-6-01 - Comércio atacadista 
de tintas, vernizes e similares / 46.79-6-99 - Comércio 
atacadista de materiais de construção em geral / 47.41-5-
00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 
localizada na AV Noemia Tonello Dalmolin, N 1614, Flor 
do Cerrado, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

GUSTAVO VIGANO PICCOLI, CPF 346.463.531-72, torna 
público que requer à SEMA, a Renovação da Licença de 
Operação n° 312519/2016, para a atividade de Irrigação 
por Pivô Central, com área total irrigada de 263,5 ha, insta-
lado na Fazenda Pluma I, localizada na Zona Rural do Mu-
nicípio de Nova Ubiratã-MT. Não Foi Realizado EIA/RIMA.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a REVOGAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial 
RP nº 011/2020, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de tubos de concreto (manilhas) para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Para 
adequações no processo.
Campo Novo do Parecis, 27 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
REVOGAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL RP N° 011/2020

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 28 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 
006/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais de Expediente para as diversas secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte”, as seguintes Empresas: 1)SOMA 
COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n.º 26.877.656/0001-80, localizada na Av. Alzira Santana, s/,  Bairro 
Ikaray, Quadra 17, Lote 02, na Cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 
78.130-634, vencedora dos itens n.° 2, 3, 8, 12, 15, 17, 20, 24, 26, 29, 33, 
34, 35, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 57, 60, 62, 64, 67, 73, 74, 76, 77, 80, 
81, 85, 88, 89, 90, 101, 107, 130, 131, 135, 136, 145, 146 e 152, lotes n.° 
001 e 002, com valor total de R$ 72.341,99 (Setenta  e Dois Mil, Trezentos 
e Quarenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos). 2) MARIA ALICE DA 
SILVA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.°14.284.593/0001-
70, localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº 1.408, Bairro Centro Sul, na 
Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.020-290, vencedora dos itens n.° 94 e 
95, lotes n.° 001 e 002, com valor total de R$  71.255,44 (Setenta e Um 
Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e  Quarenta  e Quatro 
Centavos); 3) BELAFORTE COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º 24.296.486/0001-15, localizada na Rua Genésio Roberto 
Baggio, n.º 155, Sala 02, Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-
000, vencedora dos itens n.° 1, 5, 10, 14, 19, 22, 23, 25, 28, 32, 38, 39, 43, 
47, 54, 71, 72, 79,  87, 91, 93, 96, 100, 103, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 133, 134, 141 e 142, lotes n.° 001 e 
002, com valor total de R$ 48.608,11(Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e 
Oito Reais e Onze Centavos). 4) MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO 
E ELETRONICOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
26.148.070/0001-85, localizada na Rua Comandante Costa, N° 14, 
Bairro Centro Sul, no município de Várzea Grande– MT, CEP: 78.125-
499,vencedora dos itens n.° 4, 7, 11, 13, 16, 21, 27, 30, 31, 36, 44, 50, 52, 
53, 58, 66, 69, 70, 75, 78, 86, 92, 97, 98, 102, 104, 105, 108, 109, 121, 127, 
128, 137, 140, 144, 148, 151, 153, 155, 156 e 157, lotes n.° 001 e 002, 
com valor total de R$ 65.131,28 (Sessenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e 
Um Reais e Vinte e Oito Centavos); 5) Os itens n.° 6, 9, 18, 37 ,41, 56, 59, 
61, 63, 65, 68, 82, 83, 84, 99, 123, 124, 125, 129, 132, 138, 139, 143, 147, 
149, 150, 154,158,159 e 160 dos lotes n.° 001 e 002 restaram frustrados.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 

 E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 001/2020 
A Prefeitura Municipal De Peixoto De Azevedo, Estado De Mato Grosso, Através De Seu 
Pregoeiro, Nomeado Pela Portaria Municipal Nº 505/2019, Faz Saber Que Foi Realizado 
Alteração No Edital Pregão Presencial Nº 001/2020, Regido Pela Lei Federal 10.520/2002 
E 8.666 De 21 De Junho De 1993 E Posteriores Alterações, E Pelas Condições 
Estabelecidas Em Edital, Para Seleção Da Melhor Proposta Pelo Menor Preço Por Item 
Objetivando: “Registro De Preços Para Futura E Eventual Contratação De Empresa 
Habilitada Para Prestação De Serviços De Locação De Banda, Palco, Sonorização, 
Iluminação, Banheiros Químicos E Tendas Para Eventos E Festividades Do Municipio De 
Peixoto De Azevedo/Mt, Conforme Termo De Referência”.  Para Acesso Ao Edital 
Complementar 001/2020 Os Interessados Deverão Baixar No Site 
Www.Peixotodeazevedo.Mt.Gov.Br E Maiores Informações No Setor De Licitações De 
Segunda A Sexta–Feira, No Horário Das 12h Às 18h Ou Pelo Fone (66) 3575-5100. Em 
Atendimento Ao Disposto No Artigo 21 § 4º Da Lei 8666/93 Fica Reaberto O Prazo 
Inicialmente Estabelecido, Ficando Marcada A Sessão Pública Para Às 13:30hs Do Dia 11 
De Março De 2020, Na Sala De Licitações, No Paço Municipal Milton José Santana. 
Peixoto De Azevedo, 27 De Fevereiro De 2020. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

Nova Mutum- MT, 27 de Fevereiro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Objeto: registro de preços para futura e eventual fornecimento de serviços 
visando a disponibilização de cães de guarda para o período noturno, nos 
prédios públicos das Secretarias Municipais. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura:  11 de março de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas. Nova Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
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, 27 de fevereiro de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 21 
de Fevereiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual aquisição de móveis planejados para a 
Escola Nova, para o CMEBI Cora Coralina, CMEBI Cecília Meireles e 
para o CMEBI  Carlos Drummond de Andrade, da qual foi vencedora a 
Empresa: Lote 001 - Itens 829816, 829817, 829825, 835752, 835754, 
835755, 835756, 835757, 835759, 835761, 835763, 835764, 835765, 
835766, 835767, 835768, 835769, 835770, 835771, 835772, 835773, 
835774, 835775, 835776, 835777, 835778, 835779, 835780, 835781, 
835782, 835783, 835793, 835799, 835800, 835801, 835804, 835807, 
835809, 835810, 835812, 835813, 835815, 835816, 835817, 835818, 
835820, Lote 002 - Itens 835822, 835823, 835824, 835827, 835828, 
836113, 836114, 836115, 836116, 836119, Lote 003 - Itens 835829, 
835830, 835831, 835832, 835833, 835834, 835835, 835836, Lote 004 - 
Itens 836117, 836118, NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 19.165.753/0001-85 no valor de R$ 
259.900,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais).

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 012/2020 TENDO COMO 

OBJETO O “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM LOCAIS E PRÉDIOS 

PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  

SOLICITANTE(S)” CONFORME A SEGUIR: T. S. DE SOUSA & CIA 

LTDA, CNPJ Nº 34.282.882/0001-47 –  ITEM SERVIÇO DE PODA DE 

ÁRVORE GRANDE PORTE VALOR UNITÁRIO R$ 189,00 VALOR 

TOTAL R$ 40.800,00; VILMAR VIEIRA EIRELI, CNPJ Nº 

20.252.889/0001-01 – IITEM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE MÉDIO 

PORTE VALOR UNITÁRIO R$ 120,00, VALOR TOTAL R$ 66.150,00.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

REGÃO PRESENCIAL N° 012/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE e 
consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT ATRAVÉS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ) E MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO 
MODIFICADA COM POLÍMERO, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura 
ocorrerá às 09H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 18 DE 
MARÇO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida 
Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá 
ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 
3545-4700.

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020

Miraldo Gomes de Souza

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

AVISO DE RESULTADO

Ari Genézio Lafin

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 12 DE MARÇO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
ATRAVÉS DE LED EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CICLOVIA NO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido 
junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E 
AUTORIZADA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS PARA ATENDER PERÍODO DE REVISÕES DE TRATOR DA 
MARCA LANDINI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada para garantir a manutenção, 
reparo e revisão de trator do fabricante LANDINI, utilizado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, que está dentro do prazo de 
garantia e que deve ser reparado por empresa devidamente autorizada 
pelo fabricante. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XVII, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: BORGES & DURIGON LTDA, 
CNPJ Nº 01.140.699/0001-58. VALOR GLOBAL: R$ 16.904,42 
(Dezesseis mil, novecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente 
de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o 
parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente 
Processo de Dispensa n.º 006/2020.

Prefeito Municipal

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 9/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E 
REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES PARA O DISTRITO DE BOA 
ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)' CONFORME A SEGUIR 
DANIEL DOUGLAS GOSSLER - ME CNPJ/CPF Nº 23.502.142/0001-52 
LOTE VENCEDORA - LOTE 1 VALOR TOTAL R$ R$11.400,00, DANIEL 
DOUGLAS GOSSLER - ME CNPJ/CPF Nº 23.502.142/0001-52 LOTE 
VENCEDORA - LOTE 2 VALOR TOTAL R$ R$10.712,00, VALOR TOTAL 
GERAL R$22.112,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

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

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 

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

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

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
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Atlético é eliminado pela 2ª
vez no ano e demite técnico
DA REPORTAGEM

Que vexame! E para o 
Afogados, equipe do interior 
de Pernambuco e de nome 
excêntrico, prato cheio para 
piadas. Depois de buscar o 
empate após estar perdendo 
duas vezes, o Atlético-MG foi 
eliminado ainda na segunda 
fase da Copa do Brasil nos 
pênaltis, por 7 a 6, pelo aca-
nhado time de Série D, que 
tem folha salarial de R$ 100 
mil. Poucas horas depois da 
derrota, a diretoria do Atlé-
tico anunciou uma verdadei-
ra “faxina” na cúpula de seu 
departamento de futebol. 
Através da assessoria de im-
prensa, o presidente Sergio 
Sette Câmara anunciou a 
demissão do técnico Rafael 
Dudamel, do diretor de fute-
bol Rui Costa e do gerente de 
futebol Marques.

O ano mal começou e 
o Atlético já dá adeus a duas 
competições que a diretoria 
de Sette Câmara colocava 
como objetivos. Na sema-
na passada, o alvinegro caiu 
diante do Unión Santa Fé, 
da Argentina, na Sul-Ame-
ricana. Em seu décimo jogo 
no comando da equipe, o 
técnico venezuelano Rafael 
Dudamel não conseguiu dar 
uma cara à equipe.

Agora, o Atlético-MG 
tem em todo o restante da 
temporada apenas a disputa 
do Campeonato Mineiro e 
do Campeonato Brasileiro. 
Pois é, agora não existe mais 
graça nenhuma em zoar o 
Cruzeiro, com o time dando 
ainda mais vexames que o ri-
val, que disputará de forma 

HUMILHAÇÃO | Afogados arrancou empate no tempo normal e tirou desvantagem nos pênaltis

LUTO
Morre Valdir Espinosa, 
campeão carioca pelo 
Botafogo em 1989 e do 
mundo pelo Grêmio em 1983

ESTADUAL 2020

FMF sorteará carro zero km para
torcedores que forem ao estádio

CLÁSSICO

Luxemburgo costuma se dar bem
pelo Palmeiras contra o Santos

Foto: Divulgação

Cupons preenchidos e depositados nas urnas concorrerão a um Fiat Mobi 

Foto: vitor Silva/BotaFogo

Foto: CeSar greCo

Valdir Espinosa em sua volta ao BotafogoLuxemburgo tem bom retrospecto em clássicos contra o Santos 

DA REPORTAGEM

Morreu nesta quinta-
-feira Valdir Espinosa, aos 
72 anos de idade. Submetido 
a uma cirurgia na região do 
abdômen no dia 17, ele foi 
internado novamente no dia 
20 e não se recuperou. Ele 
ocupava o cargo de gerente 
de futebol do Botafogo, clu-
be com o qual tinha grande 
identificação pela conquista 
do Campeonato Carioca de 
1989. 

Nascido em Porto Alegre, 
Espinosa começou sua car-
reira no futebol como joga-
dor do Grêmio. Atuou por 
oito anos como profissional, 
passando por CSA, Esporti-
vo e Caxias. Parou em 1978 e 
no ano seguinte já iniciou no 
cargo de treinador do Espor-
tivo.  Desde então, construiu 
uma carreira sólida, com o 

DA REPORTAGEM

A partir deste final de se-
mana, todos os torcedores 
que comprarem ingresso e 
comparecerem aos jogos do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020 poderão ganhar um 
Fiat Mobi 0km, que será sor-
teado na final da competição.

Em todos os estádios que 
recebem os jogos do Estadu-
al haverá uma urna. 

Quando o torcedor com-
prar o ingresso, receberá 
também um cupom para 
preencher os seus dados e 
depositá-lo dentro da urna. 
“Portanto, quanto mais ve-
zes o torcedor for ao estádio 
desta rodada até o final, mais 
chances ele terá de colocar 
cupons na urna, consequen-
temente mais chances terá 
de ganhar”, explicou o pre-
sidente da Federação Mato-
-grossense de Futebol (FMF), 
Aron Dresch.

DA REPORTAGEM

Vanderlei Luxemburgo 
costuma se dar bem pelo 
Palmeiras em clássicos con-
tra o Santos. E o técnico terá 
mais uma chance de enfren-
tar o Peixe neste sábado (29), 
às 15h, no Pacaembu, pela oi-
tava rodada do Campeonato 
Paulista.

Na quinta passagem pelo 
Verdão, Luxa tem 11 vitórias 
contra o Alvinegro, além de 
dois empates e seis derrotas 
– aproveitamento de 61,4%. 
Na soma de todos os traba-
lhos pelo Palmeiras, Luxem-
burgo tem o Santos como 
principal “algoz” entre os 
quatro grandes de São Paulo.

O Verdão é o segundo co-
locado do Grupo B do Pau-
listão, com 16 pontos e dois 
atrás do Santo André. O Pei-
xe é líder do Grupo A, com 11 
somados.

auge em 1983, quando co-
mandou o Grêmio campeão 
da Libertadores e do Mun-
dial. Na época, o time conta-
va com jogadores como Re-
nato Gaúcho, De León, Paulo 
César Caju e Mário Sérgio. 
Em 1989, Espinosa aceitou o 
convite do Botafogo, que não 
conquistava o Campeonato 
Carioca havia 20 anos. Com 
um gol de Maurício na final 
contra o Flamengo, o time 
celebrou o título invicto da 
competição e criou mais um 
momento histórico para a 
carreira do treinador.

Espinosa rodou o Brasil 
como treinador e teve expe-
riências internacionais. Ele 
trabalhou no Cerro Porteño, 
do Paraguai, no Al-Hilal, da 
Arábia Saudita, e no Tokyo 
Verdy, do Japão. Também 
teve uma rápida passagem 
pelo Las Vegas City.

De acordo com o presi-
dente da entidade máxima 
do futebol mato-grossense, 
o sorteio do carro será feito 

inédita a Série B nesta tem-
porada.

O JOGO
Na quarta-feira, em 

Afogados da Ingazeira, no 
sertão de Pernambuco, o 
treinador manteve o esque-
ma com três zagueiros, libe-
rando os laterais para atacar 
mais. Fundado há apenas seis 
anos (por coincidência, no 
dia 18 de dezembro de 2013, 
quando o Galo registrou uma 
de suas mais duras derrotas, 
para o Raja Casablanca, no 
Mundial de Clubes), o time 
da casa não quis saber de res-
peitar a centenária equipe 
mineira. O primeiro tempo 
teve, ao menos, três lances 
de frisson. 

Sem criatividade, a bola 
na trave de Guilherme Ara-
na foi o máximo que o Galo 
conseguiu na primeira etapa. 
No segundo tempo, o Atléti-
co parecia ter acordado, mas 
foi o time pernambucano 
quem abriu o placar: Candi-
nho, aos 16. Já com Savarino 
em campo, o alvinegro vol-
tou a acertar a trave, de novo 
com Arana, e achou o empa-
te, com Gabriel, aos 20.

Logo depois, o Afoga-
dos teve um jogador expulso, 
deixando o embate nas mãos 
do Galo. Engano. Em lance 
individual, Philip fez 2 a 1 
aos 27. Há 16 jogos sem ba-
lançar as redes, Ricardo Oli-
veira foi para o jogo e deixou 
tudo igual, aos 33. No fim do 
tempo normal, Hyoran re-
cebeu o vermelho e deixou 
tudo igual no número de jo-
gadores em campo.

Na decisão por pênal-

Foto: Divulgação

Galo foi ‘afogado’ na Copa do Brasil 

no intervalo da final da com-
petição. 

Para o Mato-grossense 
deste ano, além do sorteio, 

a FMF custeou aos clubes 
as despesas com hotelaria, 
transporte e arbitragem, fei-
to inédito na competição.

tis, o Galo perdeu por 7 a 
6. Otero, Ricardo Oliveira, 
Savarino, Guga, Guilherme 
Arana e Igor Rabello fize-
ram para a equipe mineira, 

mas Allan, Nathan e Gabriel 
desperdiçaram. Diego Ceará 
e Douglas Bomba foram os 
únicos que não converteram 
pela equipe da casa. Thali-

son, Willian Gaúcho, Philip, 
Rodrigo, Eduardo Erê, Diego 
Teles e Heverton garantiram 
a vitória histórica do Afoga-
dos, que disputa a Copa do 

Brasil pela primeira vez na 
história. Na próxima fase, 
o Afogados encara quem 
passar de Ponte Preta e Vila 
Nova.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso já sente os 
reflexos da confirmação do 
primeiro caso de corona-
vírus (Covid-19) no Brasil. 
População se divide entre os 
que têm medo da rápida cir-
culação da doença e os que 
acreditam que dificilmente o 
vírus chegue ao estado.

Enquanto isso, estoques 
de máscaras cirúrgicas e ál-
cool gel estão zerados nas 
farmácias e em empresas 
de distribuição de produtos 
médicos locais. Apesar dis-
so, especialistas afirmam que 
ainda não é necessário o uso 
do equipamento e observam 
que cuidados simples como 
a higienização do aparelho 
celular e manter distância de 
um metro de pessoas que es-
tejam tossindo ou espirran-
do, são fundamentais na pre-
venção contra o Covid-19.

O movimento na tarde de 
ontem (27) era grande no Ae-
roporto Internacional Ma-
rechal Rondon, sendo o flu-
xo maior no desembarque. 
A estudante Sonayra Vaina 
Santos, 31 anos, chegou de 
Criciúma/SC com a filha de 
3 anos e conta que fez uma 
conexão de 4 horas no Aero-
porto Internacional de Gua-
rulhos, em São Paulo, estado 
onde foi confirmado o pri-
meiro caso de Covid-19.

Questionada se já adotou 
alguma medida de preven-
ção, ela disse que não, mas 
que a partir de agora deve 
cuidar mais da higienização 
dela e da filha. “Para ser sin-
cera, achei que a doença não 
chegaria ao Brasil, mas, com 
a confirmação, tomarei mais 
cuidado, especialmente com 

a minha filha, porque criança 
pega em tudo e sempre leva 
a mão à boca”.

No Terminal Rodoviá-
rio de Cuiabá o movimento 
também era intenso neste 
final de feriado de Carnaval. 
Os estudantes Willian Luis, 
João Gabriel e Otávio Silva, 
todos com 16, que aguarda-
vam o ônibus para seguir 
para a Serra de São Vicen-
te, onde estudam, revelam 
que não acompanham as 
informações sobre a doença 
e muito menos têm hábitos 
de higienização corriquei-
ramente. “Nunca usei álcool 
gel na minha vida e lavar as 
mãos é algo que faço apenas 
antes das refeições”, disse 
Willian. Otávio afirmou que, 
ao espirrar, tem o costume 
de virar o rosto ou usar o 
antebraço para que as gotí-
culas não atinjam outras pes-
soas. “É mais por educação 
do que por prevenção”. João 
Gabriel, por sua vez, diz que 
desconhece as instruções de 
prevenção para evitar a con-
taminação pelo coronavírus.

CHEGADA
PREVISÍVEL
A infectologista Soraya 

Rezende Rossi diz que já se 
esperava que o coronavírus 
chegaria no Brasil por con-
ta da grande circulação de 
pessoas entrando e saindo 
do país. Segundo ela, a pre-
ocupação inicial era com 
relação aos países onde há a 
transmissão sustentada, ou 
seja, quando o vírus já circu-
la livremente, sendo trans-
mitido de pessoa para pessoa 
sem que uma delas tenha 
viajado para países onde há 
casos confirmados ou tenha 

Foto: Divulgação

SINOP

Parceria oferece curso gratuito de hidroponia

PROUNI

Selecionados na segunda chamada
podem comprovar dados até hoje

SINOP

Carro sai de estrada 
vicinal e homem é 
encontrado morto 
com tiro

Técnica consiste em cultivo sem utilizar a terra 

Foto: Drielkson ribeiro

Foto: Divulgação
Área em torno do veículo foi isolada 

Documentação deve ser apresentada às instituições de 
ensino 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Sinop, o Sindicato Rural e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) ofe-
recem curso gratuito de hi-
droponia nos dias 2 a 6 de 
março. São, apenas, 15 vagas 
e as inscrições podem ser re-
alizadas no Sindicato Rural, 
localizado na avenida das 
Embaúbas, 330, das 7h30 às 
11h30 e das 13h às 17h. É ne-
cessário levar os documen-
tos pessoais.

O objetivo é ensinar os 
participantes sobre este tipo 
de cultivo que não utiliza a 
terra, como instalar e man-
ter um sistema hidropônico, 
produção e a comercializa-
ção dos produtos ou para o 
uso pessoal.

Dentre o conteúdo pro-
gramático está a montagem 
de estrutura hidropônica; 

DA REPORTAGEM

Os estudantes selecio-
nados em segunda chama-
da para o Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
têm até esta sexta-feira (28) 
para comprovar as infor-
mações fornecidas no ato 
da inscrição. A documen-
tação deve ser apresentada 
diretamente às instituições 
de ensino. As bolsas de es-
tudo não solicitadas serão 
destinadas aos participantes 
da lista de espera. O prazo 
para se inscrever na lista de 
espera é de 6 a 9 de março 
e a divulgação será feita no 
dia 12 de março.

Neste semestre, o 
ProUni está oferecendo 
252.534 bolsas. O sistema 
registrou mais de 1,5 milhão 
de inscrições, feitas por 
782.497 estudantes. O nú-
mero de inscrições é maior 
que o de inscritos porque 

DA REPORTAGEM

Um homem foi en-
contrado morto na noite de 
quarta (26), dentro de um 
Fiat Fiorino, prata, na Estra-
da Selene, na zona rural de 
Sinop. O carro saiu da via e 
ficou às margens da pista. O 
Corpo de Bombeiros foi cha-
mado para o resgate, mas, ao 
chegaram, constataram que 

o condutor estava sem vida. 
Sua identidade ainda não foi 
confirmada.

O sargento Edivan Cas-
siano, dos Bombeiros, con-
firmou que o condutor do 
carro foi atingido por tiro 
no tórax e que havia arma 
dentro do veículo. Foi feito 
o isolamento do local para a 
Polícia Civil tomar as provi-
dências.

Foto: Divulgação

Cuidados simples são fundamentais 

População teme o coronavírus;
faltam máscaras e álcool gel
VÍRUS CHEGOU | Especialistas afirmam que ainda não é necessário o uso do equipamento

cada participante pode es-
colher até duas opções de 
instituição, curso e turno.

O ProUni é um progra-
ma do Ministério da Edu-
cação que oferece bolsas 
de estudos, integrais e par-
ciais (50%), em instituições 
particulares de educação 
superior. Podem participar 
estudantes que tenham cur-
sado todo o ensino médio 
na rede pública, ou na rede 
particular na condição de 
bolsista integral; estudantes 
com deficiência; professo-
res da rede pública de ensi-
no, no efetivo exercício do 
magistério da educação bá-
sica, integrantes de quadro 
de pessoal permanente de 
instituição pública.

Para concorrer às bol-
sas integrais, o estudante 
deve comprovar renda fa-
miliar bruta mensal, por 
pessoa, de até um salário 
mínimo e meio. Para as 

parciais, a renda familiar 
bruta mensal deve ser de até 
três salários mínimos por 
pessoa. Só pode se inscrever 
no ProUni o estudante que 
não tiver diploma de curso 

superior, que tenha partici-
pado do Enem mais recente 
e obtido, no mínimo, 450 
pontos de média das notas, 
e nota acima de zero na re-
dação.

sistemas de cultivo; nutrição 
mineral de plantas; solução 
nutritiva para hidroponia: 
cálculo, preparo e manejo; 
produção de mudas; identi-

ficação e controle de pragas 
e doenças; cultivo hidropô-
nico da alface; cultivo hidro-
pônico do tomateiro; cultivo 
hidropônico de cheiro-ver-

de; colheita (embalagem, 
armazenamento e transpor-
te); noções de gestão (admi-
nistração, comercialização e 
marketing).

convivido com indivíduos 
contaminados.

“Essa não é a nossa reali-
dade. O caso confirmado se 
trata de um brasileiro que es-
teve em um dos países onde 
há um grande número de ca-
sos confirmados e até mortes 
registradas. A população não 

precisa se desesperar”.
Rossi salienta que o mais 

importante no momento é 
adotar as medidas preventi-
vas já que não há vacina e um 
tratamento propriamente 
direcionado à doença. Ações 
elencadas na chamada eti-
queta respiratória são tidas 

como as mais importantes 
nesse caso. “Lavar sempre 
as mãos, cobrir a boca com 
o antebraço quando for tos-
sir ou espirrar, ter sempre o 
álcool gel por perto, pois ele 
pode ser usado na falta de 
um local para lavar as mãos”.

Segundo ela, mesmo a 

confirmação do caso de Co-
vid-19 tendo ocorrido em 
São Paulo, a população ma-
to-grossense deve se man-
ter alerta para a doença. “É 
um vírus circulante e, assim 
como a H1N1, pode chegar 
aqui. Por isso, devemos nos 
prevenir sim”.
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Trabalho de reeducandos em
obras beneficia população
DA REPORTAGEM

A mão de obra de 14 re-
educandos da Cadeia Pú-
blica de Nobres tem sido 
fundamental para o de-
senvolvimento da região. 
Além de ser uma forma de 
ressocialização, os municí-
pios de Nobres e de Rosário 
Oeste têm recebido melho-
rias, como a reforma de ba-
talhões policiais, pavimen-
tação de vias, reformas de 
pontes, entre outros.

A cada três dias de tra-
balho, os reeducandos di-
minuem um dia da pena. O 
salário recebido no final do 
mês auxilia no sustento das 
famílias das pessoas priva-
das de liberdade. A parce-
ria entre a Fundação Nova 
Chance (Funac) com a Pre-
feitura de Nobres possibili-
ta que estas pessoas tenham 
uma segunda oportunidade 
de fazer uma nova história, 
beneficiando a sociedade.

Quem chega na cidade 
de Nobres, destino mui-
to procurado pelos turis-
tas, logo vê um pórtico 
desejando boas-vindas. A 
maioria destas pessoas não 
imagina que este foi um 
trabalho auxiliado por re-
educandos da cadeia local. 
A ampliação da avenida da 
entrada da cidade também 
recebe mão de obra.

Obras de manilhamen-
to, recuperação de pontes 
municipais e até mesmo 
serviços de jardinagem dei-
xam a cidade ainda mais 

NOBRES | Ao todo, 14 recuperandos estão trabalhando na pavimentação e ampliação de vias
Foto: AssessoriA sesp-Mt

Recuperandos também trabalham na reforma de bases policias e outros serviços 

bonita. Outro trabalho 
igualmente fundamental é 
a reforma do 7º Batalhão da 
Polícia Militar de Rosário 
Oeste, que vai gerar econo-
mia aos cofres públicos, já 
que utiliza a mão de obra 
de reeducandos.

“Todas essas atividades 
fazem com que nossos re-
cuperandos façam parte 
do desenvolvimento destes 
municípios”, destacou o di-
retor da Cadeia Pública de 
Nobres, Misael José de Al-
meida.

IMPORTÂNCIA
O trabalho de reedu-

candos nas secretarias esta-
duais de Mato Grosso gera 
economia superior a R$ 1 
milhão aos cofres públicos. 
O projeto piloto, que cau-
sou o impacto positivo na 
folha de pagamento, foi de-
senvolvido pela Secretaria 
de Fazenda (Sefaz-MT) em 
julho de 2015, que contra-
tou recuperandos para os 
serviços de manutenção.

A iniciativa deu tão cer-
to, que hoje grande parte 
de órgãos estado, além de 
outras instituições públicas 
e privadas, aderiram à ideia 
e passaram a contar com o 
auxílio dos apenados para 
manter suas estruturas.

Os apenados que traba-
lham extramuros passam 
por uma seleção rigorosa 
seguindo a legislação de 
execução penal, que defi-
ne as regras para permitir 
o trabalho externo, e são 

escolhidos por uma equi-
pe multidisciplinar que 
leva em conta informações 
como perfil, aptidão e con-

duta do preso na unidade. 
A autorização é concedida 
pelo juiz da Vara de Execu-
ções Penais.Para conquistar 

o benefício, o reeducando 
precisa preencher pré-re-
quisitos entre eles ter bom 
comportamento, ter cum-

prido 1/6 da pena, já ter tra-
balhado dentro da unidade 
penitenciária e usar torno-
zeleira eletrônica.


