
MATO-GROSSENSE 2020

Com os resultados da 7ª rodada do Campeonato Mato-grossense, disputa-
da toda no domingo, mais três equipes garantiram matematicamente sua 
classificação à fase quartas de final, juntando-se a Cuiabá, Operário e União 
Rondonópolis.                                     Página -6

CIOPAER

EXTORSÃO

Atuação na 1ª UTI Aérea

Silval diz: “MPE não fez nada”

A Secretaria de Estado de Segurança Pública realizou nesta 
segunda a aula inaugural para o início da operação da UTI Aérea em 
Mato Grosso. Até sexta, pilotos, copilotos e profissionais de saúde 
serão capacitados para o trabalho operacional.        Página - 8

No depoimento, o ex-governador disse ter sugerido ao ex-
-procurador que gravasse a ação dos parlamentares no ato do recebi-
mento de propina, mas que o plano acabou não sendo colocado em 
prática. O ex-procurador-geral é concunhado de Emanuel Pinheiro.                       
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6 JÁ CLASSIFICADOS

A Austrália confirmou no domingo (1º) a primeira morte no país por Covid-19 — a doença causada pelo 
novo coronavírus. Trata-se de um homem de 78 anos que estava no navio de cruzeiro Diamond Prin-
cess. O caso foi registrado em Perth, no oeste do país da Oceania, cidade onde reside o advogado Leo-
nardo Perim de Paula, de Sinop, que mora com a esposa na Austrália.                                      Página -7

NA AUSTRÁLIA

Sinopense relata situação após
primeira morte por coronavírus

Iniciada
pesquisa de
estoques
privados
Produtores e armazenadores 
de arroz nos estados de Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina começam a 
receber as senhas de acesso ao 
Sistema de Pesquisa de Esto-
que Privados (Sipesp). Essa é a 
primeira etapa para a pesquisa 
de estoques privados de arroz 
realizada pela Conab.       Página  -4
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Já são pelo menos 700 mil audiências que 
resultaram na concessão de 280 mil liberdades 
provisórias

As audiências de custódia, mecanismo 
pelo qual uma pessoa é levada a um juiz após 
ser presa, completaram cinco anos na segun-
da-feira (24). Iniciadas na gestão do ministro 
Ricardo Lewandowski a partir de tratados 
internacionais aprovados pelo Congresso Na-
cional, e posteriormente confirmadas pelo Ju-
diciário (ADPF 347) e pelo Legislativo (pacote 
anticrime), é inegável que o instituto se con-
solidou nas 27 unidades da federação.

Já são pelo menos 700 mil audiências que 
resultaram na concessão de 280 mil liberda-
des provisórias. No entanto, a desinformação 
sobre seus objetivos e funcionamento alimen-
tam polarizações prejudiciais à noção de se-
gurança pública eficiente. 

Primeiramente, é preciso desarmar o ba-
tido chavão “polícia prende, Justiça solta”. É 
papel da polícia recolher pessoas que come-
teram infração. Porém, é dever do Judiciário 
analisar o contexto em que se deu a prisão, 
avaliando, segundo as leis, se a pessoa res-
ponderá ao processo presa ou em liberdade, ou 
ainda se a prisão foi executada corretamente. 
Não é o juiz, e sim nossa Constituição, que 
determina a liberdade como regra enquanto 
corre o processo —o que está longe de signifi-
car impunidade, pois, se condenada, a pessoa 
cumprirá a pena devida.

Também exige mais reflexão a afirmação 
de que as audiências de custódia soltam pre-
sos perigosos. Prisões em flagrante raramen-
te alcançam os crimes mais graves, como 
homicídio e estupro, que em geral demandam 
tempo e atividade de investigação policial. 
No Rio de Janeiro, por exemplo, estudo da 
Defensoria Pública indica que a maioria dos 
flagrantes envolvem crimes sem violência. Se 
homicidas e estupradores pouco chegam às 
audiências de custódia, é fato que não serão 
colocados em liberdade quando esses crimes 
venham a acontecer, pois o Judiciário é rigo-
roso nessas situações, assim como nos casos 
de reincidência. 

Outro tema polêmico, a reincidência pós-
-audiência de custódia também demanda 
evidências à luz dos casos que vez ou outra 
repercutem na imprensa e nas redes sociais. 
Dados recentes de tribunais do Distrito Fede-

ral, de Mato Grosso e do Maranhão, por 
exemplo, indicam que menos de 15% dos 

presos em flagrante liberados em audiência de 
custódia voltam a ser presos.

A ideia de que as audiências de custódia 
incentivam mais crime, igualmente, não se 
sustenta diante do quadro nacional. Enquanto 
a redução nas taxas de crimes vem sendo ce-
lebrada nos últimos anos, nunca se realizaram 
tantas audiências de custódia no país, com 
um aumento de 56% de audiências entre 2017 
e 2019.

Para os críticos da audiência de custódia 
como controle da superlotação carcerária, su-
giro uma dose de pragmatismo. Entre 2009 e 
2019, 300 mil pessoas ingressaram em nossas 
prisões, mas apenas 182 mil vagas foram cria-
das, descompasso que não deve se resolver em 
um futuro próximo dada a crise fiscal no país. 
Vale lembrar que a superlotação e as péssimas 
condições de cumprimento de pena no Brasil 
foram o gatilho para o surgimento das facções 
criminosas, e que ao enviarmos pessoas en-
volvidas em crimes não violentos ao encontro 
desses grupos, estamos fornecendo mão de 
obra barata para o crime organizado.

As audiências de custódia, ademais, pro-
movem racionalização do gasto público ao evi-
tarem prisões ilegais ou desnecessárias, uma 
vez que o custo de manutenção de um preso é, 
segundo estimativas, de cerca de R$ 3.000 por 
mês, enquanto a criação de cada nova vaga 
custaria cerca de R$ 50 mil. Essa afirmação se 
reforça na evidência de que pelo menos 37% 
dos presos provisórios acabam soltos após de-
cisão judicial, como já divulgado pelo Ipea (Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 

Nos Estados Unidos, onde vários estados 
já adotam o desencarceramento como estraté-
gia de segurança pública, a ideia do “tough on 
crime” vem sendo substituída pelo conceito 
“smart on crime”, que preconiza políticas mais 
eficientes para o controle da criminalidade. 

Longe de representarem um risco, as audi-
ências de custódia são um importante passo 
nesse sentido e, sobretudo, a convicção de uma 
Justiça presente no país.

DIAS TOFFOLI É PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL

Audiência de custódia: 5 
anos

DIAS TOFFOLI 

O governo Jair Bolsonaro flerta com a crise ao atu-
ar de modo hesitante —para usar um termo benigno— no 
caso dos policiais militares amotinados no Ceará. No sába-
do (29), o ministro Sergio Moro da Justiça, disse o óbvio: o 
movimento é ilegal, dado que a Constituição veda expres-
samente a greve de militares. Ainda assim o fez cheio de 
dedos e ressalvas. “Claro que o policial tem de ser valori-
zado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira 
nenhuma como um criminoso.”

Com boa vontade, a declaração pode ser interpretada 
como esforço conciliatório. Outros sinais oriundos de Bra-
sília, entretanto, indicam afinidades corporativistas com os 
rebelados.

Na quinta-feira (27), Bolsonaro sugeriu que poderia 
não prorrogar a operação de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO) por meio da qual as Forças Armadas e a Força Na-
cional de Segurança Pública estavam mobilizadas no Ceará 
desde o dia 21. “GLO não é para ficar atendendo eterna-
mente a um ou mais governadores”, pontificou. Adicional-
mente, o presidente cobrou do Congresso a aprovação de 
projeto que abranda penas para agentes que matem em ca-
sos tidos como legítima defesa.

A sinalização de complacência do Palácio do Planalto 
despertou, felizmente, pronta reação de outras forças po-
líticas e institucionais. Governadores e os presidentes da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo 
Tribunal Federal discutiram, já no dia seguinte, alternativas 
de ação.

Rio de Janeiro, Bahia, Piauí e Maranhão acenaram 
com a possibilidade de auxiliar o Ceará com suas forças de 
segurança. Cogitou-se ainda a hipótese de obter a prorro-
gação da operação federal no STF. Diante da pressão, Bol-
sonaro capitulou e manteve a GLO.

O governador cearense, Camilo Santana (PT), que an-
tes do motim já havia proposto expressivo reajuste salarial 
à PM, tem pela frente uma negociação espinhosa. O movi-
mento quer aumento do salário inicial dos soldados de R$ 
3.475 para R$ 4.932 mensais; o estado oferece R$ 4.500 em 
altas parceladas. A categoria demanda ainda anistia para os 
que participaram do movimento ilegal —como tem sido a 
praxe irresponsável no país em mais de duas décadas.

As trágicas consequências da baderna armada não se 
limitam ao grotesco episódio em que o senador Cid Gomes 
(PDT-CE) foi baleado ao investir com uma retroescavadeira 
contra os amotinados. O número de homicídios disparou 
no estado, até onde se pôde contar —os dados deixaram de 
ser informados diariamente.

Não é só problema de um governador (e desafeto po-
lítico), à diferença do que diz Bolsonaro. Um precedente 
perigoso pode ser criado, enquanto policiais manifestam 
insatisfações em outros estados. Se optar por omissão ou 
conivência, o mesmo governo que reivindica os créditos 
pela redução das taxas nacionais de criminalidade semeará 
insegurança pública.

Editorial

Hesitação perigosa

Ranking dos Políticos - Facebook

DEFESA DA
AMAZÔNIA
O presidente da OAB Nacional, Felipe 

Santa Cruz, aderiu à campanha para que o 
cacique Raoni, de Mato Grosso, receba o prê-
mio Nobel da Paz pela defesa da Amazônia 
e da causa indígena. Ele enviou uma men-
sagem de apoio ao indígena a comitê que 
define o vencedor. A informação foi divul-
gada pelo jornalista Ancelmo Góis, do Globo. 
Segundo ele, este tipo de manifestação nem 
sempre influi na decisão sobre o prêmio.das 
ocasionavam.  

MENOS BRASÍLIA
Pré-candidato ao Senado, o vice-gover-

nador Otaviano Pivetta voltou a criticar o 
chamado orçamento impositivo, que deve 
destinar R$ 30,6 bilhões para emendas de 
senadores e deputados federais. Em uma pu-
blicação em suas redes sociais, Pivetta clas-
sificou a medida como excrescência. “Essas 
emendas impositivas são uma excrescência 
e, segundo afirmação aí do deputado Eduardo 
Bolsonaro, foi vontade da família Bolsonaro 
também. Vergonha Nacional. ‘Mais Brasil e 
bem menos Brasília’, isso, sim, vai melhorar 
a vida do povo brasileiro”, afirmou.

HARMONIA E
RESPEITO
O ministro Gilmar Mendes, do STF, usou 

as redes sociais para fazer uma defesa das 
instituições, após o presidente Jair Bolso-
naro enviar um vídeo a seus contatos com a 
convocação para um grande ato no dia 15 de 
março. “A Constituição Federal de 1988 ga-
rantiu o nosso maior período de estabilidade 
democrática. A harmonia e o respeito mútuo 
entre os Poderes são pilares do Estado de Di-
reito, independentemente dos governantes 
de hoje ou de amanhã. Nossas instituições 
devem ser honradas por aqueles aos quais 
incumbe guardá-las”, escreveu Gilmar no 
Twitter.

Crédito:Divulgação

IMAGEM DO DIA

“Adicionalmente, o presidente cobrou do 
Congresso a aprovação de projeto que abranda 
penas para agentes que matem em casos tidos 
como legítima defesa

“
Uma onça morreu após ser atingida por um caminhão baú, no Km 

46 da MT-242, sentido Nova Ubiratã. A onça foi colocada às margens da 
rodovia e o trânsito não precisou ser interditado. As autoridades res-
ponsáveis foram acionadas para iniciar os procedimentos necessários. 
Infelizmente, o atropelamento de animais silvestres tem sido cada vez 
mais comum nas rodovias mato-grossenses.

Vendendo enciclopédias digi-
tais
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possibilidades de grandes ameaças, afinal, 
o que poderia mudar a realidade de algo tão 
expressivo como o crescimento tecnológi-
co? As pessoas estavam fascinadas pelos 
computadores e isso iria se tornar algo cada 
vez mais consistente.

Mas a própria tecno-
logia se encarregou de 
complicar a vida dos ven-
dedores de enciclopédias 
digitais: a chegada da 
internet passou a permi-
tir pesquisas em níveis 
mundiais com apenas 
alguns cliques, sem a ne-
cessidade de comprar ou 
mesmo instalar alguma 

coisa.
Hoje em dia pouco se vê sobre comprar 

enciclopédias para o dia a dia, afinal, uma 
pequena pesquisa no Google responde a 
maior parte das perguntas, e dá acesso à ma-
teriais que podem ser utilizados como base 
em boa parte das pesquisas. E a maior parte 
dos usuários, claro, se contenta com isso.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Algumas enciclopédias tradicionais, como Barsa e Delta, 
lançaram versões eletrônicas, tentando manter seu lugar 
no mercado. É importante ter em mente que houve uma 
mudança no comportamento e na forma que as pesso-
as encaram os estudos e as pesquisas. Tais materiais 
sempre foram referência, porém, com apenas alguns 
cliques, você pode ter acesso ao “mundo”. Difícil tentar se 
“limitar”.
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Falei sobre o extinto vendedor de Barsa, 
um dos mais icônicos personagens da famo-
sa “venda porta em porta”. Só que, como falei 
naquele texto, a tecnologia tirou tal vende-
dor de cena, pois as pesquisar via compu-
tador se mostraram mais 
rápidas e atraentes, espe-
cialmente para uma gera-
ção que busca praticidade 
acima de qualquer coisa.

Por um período de 
tempo as enciclopédias 
se tornaram eletrônicas, e 
você continuava tendo que 
“comprar” a sua. Nesse mo-
mento parecia estar sur-
gindo a reinvenção do vendedor de Barsa, 
o vendedor de enciclopédia digital. E esse 
camarada, por algum tempo, tentou fazer 
exatamente a mesma coisa que seu ante-
cessor, oferecendo as mais variadas opções 
digitais, de tudo que se possa imaginar. Al-
guns vendiam exclusivamente um produto, 
outros ofereciam um pouco de tudo. E, claro, 
por algum tempo a ideia deu certo.

Um grande obstáculo surgiu na vida 
desse pessoal: a pirataria. No início da popu-
larização da tecnologia as “proteções” eram 
limitadas, basicamente, à inserção de uma 
chave que poderia, sem qualquer problema, 
validar várias instalações.

Mas mesmo assim as vendas aconte-
ciam. O terreno parecia fértil e não se via 



ALÉM DA INTERNET

Contribuintes contarão com novos locais
para negociar débitos em dívida ativa 
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A CPI do Paletó que ocor-
re na Câmara Municipal de 
Cuiabá ouviu na manhã de 
ontem (02), o ex-governador 
Silval Barbosa. Ele afirmou 
em depoimento que comu-
nicou ao ex-procurador-ge-
ral de Justiça, Paulo Prado, 
de ter supostamente sido 
vítima de uma extorsão por 
parte deputados estaduais.

A Comissão investiga uma 
suposta quebra de decoro 
e obstrução da Justiça por 
parte do prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB). 
Na ocasião dos fatos, Pinhei-
ro foi filmado recebendo 
maços de dinheiro dentro 
de um escritório do Palácio 
Paiaguás. 

No depoimento, o ex-go-
vernador disse ter sugerido 
ao ex-procurador que gra-
vasse a ação dos parlamen-
tares no ato do recebimento 
de propina, mas que o plano 
acabou não sendo colocado 
em prática. O ex-procura-
dor-geral é concunhado de 
Emanuel Pinheiro.

“Não estou vinculando 
grau parentesco de nada. 
Não foi negado audiência. 
Quando um governador 
quer conversar com um pre-
sidente, não precisa deslo-
car, você convida e ele vem 
no gabinete. Foi o que foi 
feito. Em uma reunião com 
o doutor Paulo [Prado], eu 
falei o que estava acontecen-
do. Expliquei bem que não 
era só ali [Assembleia Legis-
lativa], eram outros que es-
tavam, como o Tribunal de 
Contas. Eu relatei que estava 

DELAÇÃO DE SILVAL | Silval teria alertado o MPE sobre extorsão por parte dos parlamentares e nada foi feito

Silval disse ter pago R$ 15 mi por ano de propina 

Foto: Secom
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NOVA MUTUM

Prefeitura lança 
campanha de IPTU
e prevê arrecadar 
R$ 10,5 milhões

A estimativa de arrecadação é de R$ 10,5 milhões 

ASESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Nova 
Mutum lançou, a Campanha 
de arrecadação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), referente ao ano de 
2020. A estimativa de arreca-
dação é de R$ 10,5 milhões.

A novidade em relação 
aos anos anteriores é que o 
contribuinte poderá optar 
por três datas de pagamento 
em cota única, sendo a pri-
meira opção para 10 de feve-
reiro, com 14% de desconto 
para quem fizer a emissão 
online através do portal ofi-
cial do município (www.no-
vamutum.mt.gov.br).

Quem optar pelo paga-
mento online, em cota única, 
para 10 de março terá 12% de 
desconto. Já os contribuintes 
que desejarem pagar em cota 
única em 10 de abril, o des-
conto será de 10%.

O intuito da Prefeitura 
é incentivar os contribuintes 
à acessarem as plataformas 
digitais que estão disponí-
veis. “Estamos com essa no-
vidade este ano, é uma situ-

ação que gera comodidade e 
agilidade para nossos contri-
buintes e é um mecanismo 
que atualmente está sendo 
usado por 80% das pessoas”, 
destaca Agenor Darci, secre-
tário Municipal de Finanças 
e Orçamento.

Os contribuintes tam-
bém podem optar pelo paga-
mento parcelado em até cin-
co vezes. A primeira parcela 
será paga dia 10 de abril, sen-
do as demais sempre no dia 
10 dos meses subsequentes.

A chefe do departamen-
to de Tributos da Prefeitura, 
Terezinha Arissava explica 
que os carnês impressos se-
rão distribuídos apenas para 
quem optar pelo pagamen-
to em cota única para 10 de 
abril. “Fazemos esse lembre-
te aos contribuintes para que 
não haja nenhuma dúvida e 
ao mesmo fiquem informa-
dos que o carnê impresso 
não será entregue neste pri-
meiro momento”, explica.

A estimativa da Secre-
tária de Finanças é arrecadar 
entre 60 e 70% do valor lan-
çado com as três opções de 
pagamento em cota única.

Foto: ASSeSSoRiA 
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PEC

Governo faz últimos ajustes 
na reforma administrativa

Novos postos estarão prontos até abril 

Data de envio ao Congresso ainda não foi definida

DA REPORTAGEM

Em breve, os contri-
buintes mato-grossenses 
sem acesso à internet, terão 
mais opções de atendimento 
quando forem quitar suas dí-
vidas. Além da sede da Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE), em Cuiabá, de sete 
unidades do Ganha Tempo 
e seis agências fazendárias 
em municípios do interior, 
outras quatro agências fa-
zendárias (Cuiabá, Várzea 
Grande, Barra do Garças e 
Rondonópolis) estarão aptas 
a atendê-los até o final de 
abril.

Segundo o procurador-
-geral do Estado, Francis-
co Lopes, se o contribuinte 
não tem acesso à internet – 
“muitos vêm à PGE por cau-
sa disso” – é preciso levar o 
Estado, no caso, a PGE, até 
ele. “Como não temos como 
levar um posto avançado em 
cidades polos, temos como 
firmar convênio para que as 
agências fazendárias façam 
o atendimento por nós”, afir-
ma o procurador-geral.

“Por outro lado, embo-
ra muitos casos possam ser 
resolvidos com um simples 
acesso à internet, há contri-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso se-
gue nos preparativos para a 
eleição suplementar ao Sena-
do, que ocorre no próximo 
dia 26 de abril.

Uma das ações é o pla-
nejamento que está em de-
senvolvimento junto ao 
Exército Brasileiro para ma-
pear os pontos de ação du-
rante o pleito eleitoral.

Durante a reunião, um 
dos pontos abordados foi o 
acesso à localidades de difí-
ceis acesso.

“A contribuição e parce-
ria da Justiça Eleitoral com o 
Exército Brasileiro sempre é 
muito satisfatória. São os sol-
dados que atuam nos locais 
de difícil acesso,  absorvendo 

buintes que se sentem mais 
seguros e mais confiantes, 
se deslocando até à PGE, a 
uma agência fazendária ou 
ao próprio Ganha Tempo, 
para ser atendido por um 
servidor público”, completa 
Lopes. “Desta forma, não po-
demos nos furtar desta obri-
gação. Precisamos entender 
também a necessidade do 
contribuinte. Se ele está com 
dificuldades em resolver seu 

com maestria essa necessi-
dade da democracia. Muitas 
vezes utilizam transporte 
aérea, aquático, ou mesmo 
terrestre em trilhas para che-
gar a cada eleitor do Estado. 
É um trabalho indispensável 
para o Tribunal”, destacou 
o coordenador do Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI), 
Lídio Modesto. O o coronel 
da 13ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, Renato Rodgers, 
apresentou também duran-
te a reunião a forma como o 
Exército vai colaborar com 
a Justiça Eleitoral durante a 
eleição suplementar.

“Existe uma linha que 
norteia nossas ações durante 
a eleição, onde vamos atuar 
nos locais mais remotos do 
Estado. O TRE já levantou al-
gumas áreas que precisam do 
nosso apoio, e agora vamos 

problema acessando a inter-
net, não há como menospre-
zar esta situação. O resultado 
desejado por nós é a satis-
fação do contribuinte e, em 
contrapartida, incrementar a 
arrecadação estadual. Quan-
do bem atendido, mesmo 
sendo um simples atendi-
mento, ele vê o retorno da-
quilo que está pagando”, 
conclui.

Atualmente, além do 

atendimento virtual (via in-
ternet), o contribuinte em 
débito é atendido na sede 
da PGE em Cuiabá, nas uni-
dades do Ganha Tempo de 
Cuiabá (Praça Ipiranga e CPA 
I), de Várzea Grande (bairro 
Cristo Rei, Barra do Garças, 
Cáceres, Rondonópolis e Si-
nop; e nas agências fazen-
dárias de Tangará da Serra, 
Nova Mutum, Sinop, Sorri-
so, Colíder e Juara.

Sobrou para o Ministério Público Estadual
passando por uma série de 
problemas, com dificulda-
des das mais perversas para 
executar os programas de 
Governo”, disse Silval.

O ex-governador revelou 
ainda no depoimento que 
chegou a pagar R$ 15 mi-
lhões anuais de mensalinho 
aos parlamentares da As-
semblei Legislativa para que 
os andamentos das obras da 
Copa do Mundo e do Pro-
grama Integra MT não fos-
sem atrapalhados.

“Quando começou a sair 
recurso foi um inferno na 
administração. Começou 
extorsão de todo lado, da 
Assembleia Legislativa, do 
Tribunal de Contas do Esta-
do. Depois de várias reuni-
ões, cada deputado pediu R$ 
1 milhão. Fechamos em R$ 
600 mil, em 12 vezes de R$ 
50 mil ao mês”, contou.

RESPOSTA
DE PRADO
Depois de tomar ciência 

do depoimento de Silval 
Barbosa na CPI do Pale-
tó, o ex-procurador-geral 
confirmou se reuniu com o 
ex-governador e que teria 
orientado Silval a oficializar 
a denúncia de extorsão ao 
MPE.

“Numa reunião que eu 
tive como procurador-geral 
no gabinete do governador 
para discutir vários assun-
tos de trabalho, o Silval no 
final chegou para mim e fa-
lou que estava sendo muito 
pressionado por deputados 
estaduais. Eu falei para ele 
chamar toda a assessoria 
dele para preparar um docu-

mento, uma representação, 
porque de boca você há de 
convir né...”, disse.

Em sua defesa, Prado dis-
se que orientou Silval sobre 
como proceder, mas que no 

final de tudo, o ex-governa-
dor nunca chegou a proto-
colar nenhum tipo de do-
cumento sobre o assunto no 
Ministério Público Estadual.

“Falei para ele preparar 

um documento circunstan-
ciado dizendo o que estava 
acontecendo e, em seguida, 
protocolasse no MPE que 
nós íamos tomar as provi-
dências. Inclusive, cheguei a 

dizer para ele gravar, porque 
a lei ampara filmagens em 
caso de ameaças. Ele nunca 
fez isso. Ele nunca protoco-
lou documento nenhum no 
MPE”, acrescentou.

verificar as tropas necessárias 
para isso. Queremos sempre 
que a eleição aconteça da 
melhor forma possível”. 

Ao todo, cerca de 2,2 
milhões de eleitores estão 
habilitados para votar nos 141 
municípios mato-grossenses.
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Essa é a primeira etapa da pesquisa de estoques privados de arroz 

Conab inicia pesquisa 
de estoques privados
DA REPORTAGEM

Desde a última sexta 
(28), produtores e armaze-
nadores de arroz nos esta-
dos de Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul e Santa Ca-
tarina começam a receber 
as senhas de acesso ao Sis-
tema de Pesquisa de Esto-
que Privados (Sipesp). Essa 
é a primeira etapa para a 
pesquisa de estoques pri-
vados de arroz realizada 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). 
A abertura do sistema para 
início da pesquisa foi feita 
nesta segunda (2), e o pre-
enchimento das informa-
ções deverá ser feito até o 
dia 22, com a posição dos 
estoques em 29 de feverei-
ro de 2020.

Aqueles que não pos-
suem cadastro no Sipesp 
e não receberam as senhas 
de acesso, poderão baixar 
o formulário Boletim de 
Levantamento de Estoque 
– Arroz – 2020, disponí-
vel no site da Companhia. 
Com as informações pre-
enchidas, o documento 
deverá ser enviado para o 
e-mail estoque-privado@
conab.gov.br, respeitando a 
data limite da pesquisa.

Os volumes devem ser 
informados separadamen-

te, por unidade armazena-
dora, cadastrada ou não, e 
por tipo (casca ou beneficia-
do), sem incluir os estoques 
da nova safra. Mesmo que o 
produtor ou armazenador 
não tenha estoques na data 
de referência indicada, o 
formulário deve ser preen-
chido. Além dos dados do 
produto, também deverá 
ser informado o segmento 
de armazenadores e as ca-
racterísticas das unidades 
onde é feita a conservação 
do arroz.

Vale ressaltar que neste 
ano a Conab implementou 
algumas melhorias e sim-
plificações no Sipesp, que 
vão desde o acesso, passan-
do pelo preenchimento dos 
dados e a possibilidade da 
extração daquilo que foi in-
formado ao sistema.

Realizada anualmente 
pela Conab, a pesquisa de 
estoques privados de arroz 
contribui para o planeja-
mento governamental e 
para a formulação de polí-
ticas públicas de fomento à 
produção e à produtivida-
de agrícola e que garantam 
regularidade do abasteci-
mento alimentar. O levan-
tamento é feito nos estados 
onde se concentra a maior 
parte da produção nacio-
nal.

ARROZ | Apesar de ter diminuído o fluxo, chuva não cessou e há precipitação diariamente
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

IMPOSTO DE RENDA

Receita começa a receber declarações

EXPLICANDO

Evite cair na malha fina

Quem entregar no início do prazo terá prioridade 
na restituição

Agricultores relatam transtornos causados pelo excesso de 
umidade 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O prazo para entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
2020 começou nesta segun-
da (2), às 8h, e termina às 
22h59min59s de 30 de abril. 
As pessoas que entregam a 
declaração no início do pra-
zo têm prioridade para re-
ceber a restituição, caso não 
a preencham com erros ou 
omissões. Na mesma situa-
ção, estão incluídas pessoas 
com mais de 60 anos, por-
tadoras de moléstia grave 
ou com deficiência física ou 
mental.

Este ano, cerca de 32 
milhões de contribuintes de-
vem prestar contas ao Fisco. 
A multa por atraso de en-
trega é estipulada em 1% ao 
mês-calendário até 20%. O 
valor mínimo é R$ 165,74. As 
novidades para a entrega da 
declaração neste ano estão 
disponíveis na página da Re-
ceita.

Entre as principais mu-
danças, estão a antecipação 

COLHEITA PARADA

Chuvas encharcam 
lavouras e máquinas 
atolam no campo
DA REPORTAGEM

A sequência de chuvas 
tem dificultado a colheita da 
soja em algumas regiões de 
Mato Grosso. Lavouras estão 
encharcadas e os casos en-
volvendo o atoleiro de má-
quinas no campo começam 
a se tornar frequentes. Foi o 
que aconteceu na Fazenda 
Negrinho do Pastoreio, em 
Canarana. A colheitadeira fi-
cou parcialmente enterrada, 
gerando transtornos e pre-
ocupação extra para o agri-
cultor Anderson Matte. Dos 
2000 hectares cultivados, ele 
conseguiu colher apenas 45% 
até aqui.

Na Fazenda Sapezal, 
também em Canarana, o 
agricultor Cleber Henrique 
vive situação semelhante. 
Dos 950 hectares de soja, 
500 ainda não foram colhi-
dos. Por lá, também houve 
atoleiros no campo. Além de 
uma colheitadeira, tratores 
e um pulverizador também 
ficaram “afundados” na terra 
úmida.

Em São José do Rio 
Claro, no Médio Norte, a 
chuva também tem tirado 
o sono dos agricultores. Na 
Fazenda Bertamoni, a lavou-

DA REPORTAGEM

Com o início do prazo 
para a entrega da Declara-
ção do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF), os 
contribuintes devem ficar 
atentos para o preenchi-
mento dos dados do docu-
mento e, assim, evitar cair 
na malha fina. A Receita 
Federal consegue detectar 
erros ou omissão de infor-
mações por meio de cruza-
mento de dados dos contri-
buintes com, por exemplo, 
dos prestadores de serviço, 

ra amanheceu encharcada. 
Sem condições de colheita, 
o maquinário está parado no 
campo. Dos mil hectares de 
soja, 300 hectares ainda não 
foram colhidos.

O tempo úmido tem 
mantido as máquinas paradas 
na Fazenda Helena, em Jusci-
meira – na região sudeste. O 
agricultor Oswaldo Pasqua-
lotto até reforçou o maqui-
nário para tentar aproveitar 
os momentos de sol, mas os 
trabalhos seguem atrasados. 
Pelo cronograma da proprie-
dade, 80% dos 3500 hectares 
já deveriam estar colhidos. 
Só que até agora, as máqui-
nas colheram apenas 50% da 
lavoura.

Já em Sorriso, princi-
pal município produtor de 
soja do Brasil, a colheita já 
terminou segundo o Sindica-
to Rural. O desempenho foi 
satisfatório em muitas pro-
priedades. Na Fazenda San-
ta Ernestina, por exemplo, a 
produtividade média ficou 
em 67 sacas por hectare, duas 
a mais que no ano passado. 
Agora o foco é na lavoura de 
milho, que já está 100% plan-
tada e com um bom desen-
volvimento até aqui.

no cronograma de restitui-
ção, cujo pagamento come-
çará no fim de maio e ter-
minará no fim de setembro 
e o fim da dedução da con-
tribuição para a Previdên-
cia Social dos trabalhadores 
domésticos. Pela primeira 
vez, os contribuintes com 
certificação digital recebe-
rão a declaração pré-preen-
chida no programa gerador. 
Até agora, eles tinham de 
entrar no Centro Virtual de 
Atendimento da Receita (e-
-CAC), salvar o formulário 
pré-preenchido no compu-
tador e importar o arquivo 
preencher a declaração. Nes-
te ano, também está disponí-
vel a doação, diretamente na 
declaração, de até 3% do im-
posto devido para fundos de 
direito dos idosos.

PROGRAMA
GERADOR
O programa gerador da 

declaração do Imposto de 
Renda no computador está 
disponível para download 
desde o dia 20 na página da 
Receita na internet. Quem 

como médicos e dentistas. 
Quando caem na malha 
fina, as restituições ficam re-
tidas até a correção de erros 
ou omissões.

Em dezembro, quando 
foi concluído o processa-
mento das Declarações do 
IRPF 2019 e saiu o último 
lote de restituição do ano 
passado, a Receita Federal 
informou que 700.221 de-
clarações estavam retidas 
na malha, devido a incon-
sistências nas informações 
prestadas. Essa quantidade 
corresponde a 2,13% do to-

tal de 32.931.145 declara-
ções entregues. Desse total 
de declarações retidas em 
malha, 74,9% apresentaram 
imposto a restituir; 22,4% 
tinham imposto a pagar e 
2,7%, saldo zero.

Segundo a Receita Fe-
deral, as principais razões 
pelas quais as declarações 
foram retidas no ano passa-
do foram: omissão de ren-
dimentos do titular ou seus 
dependentes (35,6%); des-
pesas médicas: (25,1%); di-
vergências entre o IRRF in-
formado na declaração e os 

dados da DIRF (23,5%); de-
dução de previdência oficial 
ou privada, dependentes, 
pensão alimentícia e outras 
(12,5%). Neste ano, o pro-
cessamento das declarações 
terminará mais cedo. Isso 
porque a Receita Federal 
antecipou o pagamento dos 
lotes de restituição do Im-
posto de Renda Pessoa Físi-
ca (IRPF). Tradicionalmente 
paga em sete lotes, de junho 
a dezembro, a restituição 
deste ano será paga em cin-
co lotes, do fim de maio ao 
fim de setembro.

optar por dispositivos mó-
veis, como tablets ou smar-
tphones, poderá baixar o 
aplicativo Meu Imposto de 

Renda nas lojas Google Play, 
para o sistema operacional 
Android, e App Store, para o 
sistema operacional iOS.



Vagas de Emprego
1-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto 
de refrigeradores, 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 
concluído ou cursando;
6-Repositor, com experiência, conhecimen-
to em rotina de mercado, disponibilidade 
no período noturno;
7-Motorista / Entregador, CNH C, com 
experiência, com disponibilidade para 
viagem; 
8-Entregador, CNH AB ou AC, com expe-
riência;
9-Motorista entregador, CNH AC, com 
experiência, 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 conheci-
mento 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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A Empresa BRUMEL COMÉRCIO DE ESQUADRIAS 
LLTDA - ME, CNPJ: 03.162.414/0001-05 localizada na 
Chácara 574-D-2, Gleba Celeste 3 parte no município de 
Sinop/MT torna público que requereu junto à SEMA/MT a 
Renovação da Licença de Operação - LO. Não foi deter-
minado EIA/RIMA.

Anacleto Brunetta, CPF 480.313.999-72 e RG 391.562 
SESP/SC, vem requerer junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA-MT a OUTORGA de direito de uso 
de recursos hídricos de 52 m³/dia, para abastecimento de 
água na atividade de Pecuária da Fazenda Santa Rita, 
Município de Porto Alegre do Norte, captação subterrânea, 
Coordenadas Geográfica Latitude 10º42’48,56”S e Longi-
tude 52º01’01,66”W.

WAGNER DA SILVA – ME, CNPJ: 21.988.534/0001-48, 
torna público que requereu Junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Mu-
nicípio de Sinop-MT,  ampliação da Licença Prévia – LP, 
ampliação Licença de Instalação – LI e renovação da Li-
cença de Operação – LO, para atividades de serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automoto-
res, localizada na Avenida São Gonçalo, 2255, Residencial 
Moria, Sinop-MT. Não EIA/RIMA.

SANTOS TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-
FICANTES LTDA, CNPJ nº 17.748.604/0001-13, sediada 
na Rua das Sálvias, n° 178 - Sala 01, Jd. Primaveras – 
Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), as Licenças 
Ambientais na Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativi-
dade: Transporte rodoviário de produtos perigosos.  Eng. 
Fernanda Oliveira – Assessoria e Projetos Ambientais (66) 
9 9998 - 6898.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ - MT, 
CNPJ 01.614.521/0001-00, torna público que requereu à 
Sema/MT, LICENÇA DE MINERAÇÃO para extração de 
Cascalho na zona rural do município de Nova Ubiratã/MT.

Anacleto Brunetta, CPF 480.313.999-72 e RG 391.562 
SESP/SC, vem requerer junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA-MT a OUTORGA de direito de uso 
de recursos hídricos de 76,1m³/dia, para abastecimen-
to de água na atividade de Pecuária, Fabrica de Ração 
e Uso doméstico da Fazenda Santa Rita, Município de 
Porto Alegre do Norte, captação subterrânea, Coorde-
nadas Geográfica Latitude 10º42’41,979”S e Longitude 
52º00’28,207”W.

ESTOFADOS NORTÃO LTDA, inscrito no CNPJ n° 
04.765.035/0001-72, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-
-MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para a atividade de Fabricação 
de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 
e Serviços de capotaria. Localizada na Rua Iraí, n° 570, 
Industrial 2° Etapa, Município de Sorriso/MT. Não foi deter-
minado o EIA-RIMA.

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) 

VENDAS 3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

IMÓVEIS RURAIS-MT
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

Fazenda, 7.475ha, c/ armazém, silos, moegas,
 balança, barracão, guarita, casa, entre outras benfs. 

INICIAL R$ 97.465.075,00

CÁCERES/MT
Fazenda, 2.574ha (parte ideal). 

INICIAL R$ 13.913.806,00

DIAMANTINO/MT
Fazenda, 395ha (parte ideal), c/ casa, barracão,
 pocilga, alojamento, entre outras benfs. 1.847m².

 INICIAL R$ 8.037.784,00

Fazenda, 220ha. INICIAL R$ 2.574.000,00 

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO!

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE – COACEN 
CNPJ 07.572.351/0001-16 - NIRE 51400007161 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA 

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE – COACEN, 
por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente em seu Art. 
21, convoca todos os Associados, que nesta data totalizam 219 (duzentos e dezenove) 
membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 
2020, no auditório da sede da Cooperativa, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, 
Loteamento Valo, em Sorriso – MT, às 15:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 16:00 horas, 
com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 17:00 horas 
com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes. No mesmo local e data, será 
realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 19:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 20:00 
horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 21:00 
horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
Sociedade; 
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 
e) Parecer do Conselho Fiscal; 
f) Parecer da auditoria independente. 

2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução 
dos fundos obrigatórios; 
3) Orçamento para 2020; 
4) Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva; 
5) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; 
6) Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
7) Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:  
1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa. 

Sorriso – MT, 10 de fevereiro de 2020. 
 

EDUARDO ZORZI  
PRESIDENTE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

CNPJ: 35.099.956/0001-77 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO 

GROSSO - COANORTE, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que 
nesta data totalizam 75 (setenta e cinco) membros, para a Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 19 de março de 2020, na sede do sindicato Rural 
de Sinop, sito à Av. das Embaúbas, nº. 330, Bairro Setor Comercial, no Município 
de Sinop, Estado do Mato Grosso, às 17:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 18:00 horas, 
com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 19:00 
horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 

1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
Sociedade; 
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 
e) Parecer do Conselho Fiscal; 

2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a 
dedução dos fundos obrigatórios; 
3- Orçamento para 2020; 
4- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse; 
5- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
6- Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Sorriso – MT, 20 de fevereiro de 2020  
ANDRÉ LUNARDI 

PRESIDENTE 
Rua Colonizador Ênio Pipino nº 6865 

 Setor Industrial Norte, CEP: 78550-000, Sinop/MT. 
03,04,05/03/2020 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em exercício, MAURICIO 
FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente 
sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Licitação n°: 008/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 17/02/2020 
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES MÉDICAS, EM 
ATENDIMENTO AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS 
LEGAIS. 
e) Fornecedores e Itens Vencedores: 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ 
QTDE DE 

ITENS 
VALOR 

317 
KRUASE COM. DE 

ART. ORTOPÉDICOS E 
IMPLANTES LTDA 

03.219.062/0001-87 85 R$ 320.925,06 

 TOTAL   R$ 320.925,06 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2020. 

______________________________________ 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PRESIDENTE DO CISVP 

 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 16 DE 
MARÇO DE 2020, às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
011/2020, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, constantes no Termo 
de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de segunda 
a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de março de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: contratação de empresas para futura e eventual prestação de 
serviços de limpeza de caixa coletora de águas pluviais (Bocas de Lobo) e 
descarte dos resíduos retirados destes locais no perímetro urbano, Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 13 de março de 2020. 
HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 02 de março de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020
O Município de Nova Mutum, torna público que em virtude da 
necessidade de retificar e complementar as especificações do item nº 04, 
banco de madeira plástica para jardim (código 820615), no Anexo I, 
quadro 3.1, resolve retificar o descritivo do item, passando a ter a seguinte 
redação: onde se lê: medindo 1,50 de comprimento X 30 cm de largura X 
35mm de espessura, lei - a - sê: medindo 1,50 m de comprimento X 30 cm 
de largura X 22mm de espessura (no mínimo)  para as tábuas do assento 
e do encosto. Acrescenta-se a obrigatoriedade de possuir, no mínimo: 3 
pés de prolipropileno; 3 mãos francesas para estruturar o banco e possuir 
capacidade de suporte de no mínimo 400Kg. Os ajustes são necessários 
para garantir qualidade mínima na aquisição.
Nova Mutum/MT, 02 de março de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
transformadores. Tipo Encerramento: ABERTO E FECHADO Disputa: 
menor preço por item - Data de abertura: 13 de março de 2020. Horário: 
09h00min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no 
site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail: eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 02 de março de 2020.

Pregoeiro

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 014/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 16 de março 
de 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações 
através do Edital nº. 027/2020, 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, 02 de março de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
  
 
 

Marisete Marchioro Barbieri

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E CALÇADAS NA PRAÇA DO DISTRITO 
DE PRIMAVERA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 19 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 005/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
PASSEIO E CALÇADAS NA PRAÇA DO DISTRITO DE PRIMAVERA, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. 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.

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020
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6 times já estão classificados
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Com os resultados da 
7ª rodada do Campeonato 
Mato-grossense, disputada 
toda no domingo (1º), mais 
três equipes garantiram ma-
tematicamente sua classifi-
cação à fase quartas de final, 
juntando-se a Cuiabá, Ope-
rário e União Rondonópolis. 
Lembrando que das 10 equi-
pes que disputam o estadual, 
as oito melhores avançam 
aos mata-matas e os dois 
piores são rebaixados.

O Sinop recebeu o Lu-
verdense, que está sem situ-
ação delicada neste Estadual. 
E não teve dó da crise do ri-
val. O Galo do Norte venceu 
por 5 a 3, e até chegou a abrir 
quatro gols de diferença. Ro-
binson foi o destaque mar-
cando duas vezes e chegou 
a sete na artilharia do cam-
peonato, ao lado de Maxwell, 
do Cuiabá. Juliano Fogaça 
também fez o dele, enquanto 
Braga e Rhuan do LEC fize-
ram contra. Alan Fabrício (2) 
e Samuel descontaram para 
o Verdão do Norte.

Já o Dom Bosco fez o 
Clássico Vovô contra o Mix-
to na Arena Pantanal e se 
deu bem. Fernando fez dois 
gols para o Azulão, mas Na-
tan descontou no segundo 
tempo. Já nos minutos finais, 
Jangada recebeu na área e fu-
zilou para o gol. Placar final: 
3 a 1 Dom Bosco, classificado. 
O Mixto tem 4 pontos e está 

MATO-GROSSENSE 2020 | Sinop, Dom Bosco e Nova Mutum garantiram vaga entre os oito melhores para o mata-mata

NOVELA

Atlético contrata 
Jorge Sampaoli 
como treinador

LIBERTADORES

São Paulo deve 
ter dupla de volta 
para estreia 

SANTOS

Jesualdo se preocupa com recuperação
e “inteligência” na Libertadores

Foto: Divulgação

São Paulo venceu Ponte e vai embalado para a Libertadores 

Foto: Divulgação

Foto: ivan Storti

Sampaoli fechou com o Atlético-MG 

Felipe Jonatan e Alison viraram dúvidas para estreia do 
Santos 

DA REPORTAGEM

O argentino Jorge Sam-
paoli é o novo treinador do 
Atlético-MG. Na tarde de 
domingo, por meio de uma 
publicação em seu perfil no 
Twitter, Sérgio Sette Câma-
ra, presidente da agremia-
ção, anunciou a chegada do 
técnico estrangeiro. “Tá con-
firmado. Sampaoli é o nosso 
novo técnico!”, escreveu Set-
te Câmara no Twitter, com 
uma foto de si próprio ao 
lado do treinador argentino. 
Logo depois, o perfil oficial 
do Atlético-MG na rede so-
cial replicou a postagem feita 
pelo presidente para anun-
ciar a contratação.

O Atlético-MG estava em 
busca de um novo coman-
dante desde a saída do téc-
nico Rafael Dudamel. Após 
a queda vexatória contra o 
modesto Afogados-PE na 
Copa do Brasil, a diretoria 

DA REPORTAGEM

O São Paulo deve contar 
com uma dupla que ficou de 
fora da partida de domin-
go, contra a Ponte Preta, no 
Morumbi, para a estreia na 
Libertadores. Antony e Ju-
anfran, poupados por causa 
de entorse no tornozelo e 
dores na panturrilha, respec-
tivamente, vão para o jogo 
contra o Binacional, agen-
dado para quinta-feira, no 
Peru. “Em princípio, os dois 

DA REPORTAGEM

Depois do empate sem 
gols com o Palmeiras no sá-
bado, o Santos não terá mui-
to tempo para mudar a chave 
e focar na estreia da Liberta-
dores. O Peixe terá pela fren-
te o Defensa y Justicia, na Ar-
gentina, nesta terça-feira (3), 
às 18h15, na primeira partida 
da competição continental.

Na entrevista concedida 
após a partida contra o Pal-
meiras, Jesualdo Ferreira fa-
lou sobre as peculiaridades 
da Libertadores. Além disso, 
o treinador mostrou preocu-
pação em relação ao curto 
tempo de recuperação dos 
atletas entre os dois jogos. 
Vale lembrar que Felipe Jo-
natan e Alison tiveram trau-
mas identificados e passaram 
a ser dúvidas para a partida 
contra a equipe equatoriana.

encabeçada por Sette Câma-
ra decidiu dispensar o vene-
zuelano.

Jorge Sampaoli fez uma 
boa campanha pelo Santos 
em 2019 e terminou com o 
vice-campeonato brasileiro, 
mas deixou o time em de-
zembro de forma conturba-
da. Procurado pelo Palmei-
ras, o argentino não chegou 
a um acordo e estava livre no 
mercado desde o fim de sua 
passagem pela equipe do li-
toral.

Eliminado de forma pre-
coce na Copa Sul-Americana 
e na Copa do Brasil, o Atléti-
co-MG tem 14 pontos e ocu-
pa o quinto lugar do Cam-
peonato Mineiro. Na noite 
de domingo, o time ficou no 
empate por 1 a 1 contra o 
Boa, no Estádio Municipal 
de Varginha. A temporada 
só terá, além do Estadual, o 
Campeonato Brasileiro para 
ser disputado.

retornam na quinta e vão fi-
car à disposição para jogar”, 
avisou o técnico Fernando 
Diniz. Além deles, Igor Go-
mes e Vitor Bueno, que fo-
ram substituídos no segundo 
tempo diante da Macaca por 
dores, também não devem 
ser problemas. “Igor Gomes, 
absolutamente nada. Vitor 
Bueno teve uma torção no 
tornozelo, vai avaliar ama-
nhã, mas, a princípio, vai 
para o jogo”, resumiu o co-
mandante são-paulino.

na zona de rebaixamento.
Outro que garantiu sua 

classificação diante de um 
ameaçado foi o Nova Mu-
tum. A equipe sofreu mais do 
que previa, mas fez 2 a 1 no 
Araguaia, jogando em casa, e 
se garantiu nas quartas. Ca-
beça e Diego fizeram para o 
NMEC, enquanto Cleyton 
descontou para o Araguaia, 
lanterna da competição sem 
um ponto sequer.

EMPATES
A rodada ainda foi fina-

lizada com mais dois empa-
tes em 1 a 1. Em Rondonó-
polis, Edu Amparo abriu o 
placar para o União, mas João 
Guilherme empatou para o 
Operário-VG. Em Poconé, 
a equipe da casa aproveitou 
a expulsão de um zagueiro 
do Cuiabá logo no primei-
ro tempo para dominar as 
ações e abrir o placar com 
Wagner. Na segunda etapa, 
Maxwell empatou e deu nú-
meros finais à partida. Com 
os resultados, o Cuiabá segue 
líder com 17 pontos, seguido 
por União Rondonópolis (15), 
Sinop (13), Operário-VG (12), 
Dom Bosco e Nova Mutum 
(11). Perto de se garantir, pre-
cisando de apenas mais uma 
vitória em dois jogos está o 
Poconé, com 8 pontos. Lu-
tando diretamente contra o 
rebaixamento estão Luver-
dense (5), Mixto (4) e Ara-
guaia (0), este já praticamen-
te sacramentado na segunda 
divisão de 2021.

Foto: Divulgação

Dom Bosco venceu o Mixto e deixou o rival na zona de rebaixamento 

“A Libertadores tem uma 
fase com seis jogos. Não 
se pode errar muito, não é 
como o Paulista e o Brasilei-
rão. Temos que conquistar 
pontos para passarmos de 
fase. É um jogo na Argen-
tina, agora vamos estudar 
melhor o adversário, embo-
ra já tenhamos visto algu-
mas coisas. É um time que 
já jogou 21 jogos, tem mais 
ritmo do que nós. Vamos lá 
para ganhar o jogo. Agora, 
vamos ver como nos recu-
peramos desse esforço, se 
os lesionados se recuperam”, 
afirmou o treinador. Por fim, 
Jesualdo também respondeu 
sobre qual comportamento 
espera que seus comandados 
tenham na Libertadores. O 
técnico destacou que os jo-
gadores do Peixe precisam 
entrar em campo conscien-

tes da importância de ter um 
equilíbrio emocional.

“Eu não encarei a Liber-
tadores ainda, agora vou 
encarar. Será seguramente 
um jogo diferente deste. É 
um mini-campeonato, te-
mos que ter atenção para 
conquistarmos pontos em 

seis jogos. Vai ser uma par-
tida muito dura, contra uma 
equipe com muita agressi-
vidade. Temos que respon-
der no mesmo nível, temos 
que ser menos emocionais e 
mais inteligentes do que eles 
na forma de decidir o jogo”, 
finalizou.
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A Austrália confirmou no 
domingo (1º) a primeira mor-
te no país por Covid-19 — a 
doença causada pelo novo 
coronavírus. Trata-se de um 
homem de 78 anos que esta-
va no navio de cruzeiro Dia-
mond Princess, colocado em 
quarentena no Japão.

De acordo com autorida-
des de saúde australianas, a 
mulher do paciente — uma 
idosa de 79 anos — também 
estava no navio e contraiu o 
novo coronavírus. Ela ainda 
está isolada em tratamento 
um hospital e passa bem.

O caso foi registrado em 
Perth, no oeste do país da 
Oceania, cidade onde reside 
o advogado Leonardo Perim 
de Paula, de Sinop, que mora 
com a esposa na Austrália há 
menos de seis meses.

Segundo ele, já são mais 
de 27 casos confirmados em 
todo o país, mas esse foi o 
primeiro óbito. Ele conta 
que as autoridades australia-
nas têm tomado medidas de 
para conter o avanço da do-
ença. “O governo fechou os 
aeroportos para quem vem 
da China. Todos os aviões 
têm que ir para uma ilha e 
ficam 15 dias em observa-
ção, e só depois podem en-
trar. Entretanto, agora tem 
que se preocupar com quem 
vem de outros países”, conta 
Leonardo, com ao Diário do 
Estado MT.

Apesar do estado de aten-
ção, o WA Premier – espécie 
de governador da região – 

pediu para que os cidadãos 
continuem suas vidas nor-
malmente. “Mas encontrar 
máscaras e álcool em gel já 
está difícil, porque muitos 
chineses compraram e en-
viaram para familiares em 
seu país, pois lá não estão 
encontrando mais”, explica.

Questionado sobre algum 
possível caso de xenofobia 
– medo ou rejeição a estran-
geiros –, os principais alvos 
de burocracia hoje são os 
chineses, já que o coronaví-
rus teve início justamente na 
China. “Eles estão sofrendo 
quanto ao visto, todos estão 
sendo recusados no momen-
to e os que aplicaram para 
residência estão agora em 
stand by”, completo.

PELO MUNDO
Outro país a informar sua 

primeira vítima fatal por Co-
vid-19 foi a Tailândia, mais 
de um mês após se tornar a 
primeira nação fora da Chi-
na a reportar a infecção. Ao 
longo do fim de semana, 
Armênia, Irlanda, Luxem-
burgo, Equador e Catar rela-
taram suas primeiras infec-
ções. Em todo o mundo já 
são mais de 2,9 mil mortos e 
86 mil infectados.

A China reportou neste 
domingo novas 35 mortes e 
mais 573 casos da infecção, 
elevando o número de víti-
mas fatais a 2.870 e um total 
de 79.824 infectados. Entre 
os mortos contabilizados 
está um médico de Wuhan 
que foi infectado durante o 
combate ao vírus, informou 
o hospital local.

Foto: Christiano antonuCCi

EDUCAÇÃO

Parceria com universidade garante
cursos EaD para reeducandos de MT

EM 2019

nOito maiores desmatadores
receberam R$ 72 mi de multas

TAPURAH

Bandidos assaltam 
fazenda e levam 
estoque de defensivos

Alunas da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto 
May em aula 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Bandidos passaram quatro horas no local 

Fazendeiro de Cláudia recebeu 3 multas no total 
de R$ 14,7 mi 

DA REPORTAGEM

Reeducandos do siste-
ma penitenciário de Mato 
Grosso terão acesso a sete di-
ferentes cursos de graduação 
de Ensino Superior oferta-
dos pela Unic. 

A portaria Nº 004/2020 
que autoriza a oferta dos 
cursos de Ensino à Distância 
(EAD) nas unidades penais 
do Estado foi publicada no 
Diário Oficial, que circulou 
na sexta-feira (28).

Inicialmente, os ree-
ducandos poderão escolher 
entre os cursos de Adminis-
tração, Ciências Econômi-
cas, Teologia, Logística, Ma-
rketing, Gestão Ambiental e 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas. Os cursos são 
100% online e os alunos po-
derão utilizar a nota do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem).

Entretanto, a parce-
ria está em fase preliminar 
e neste primeiro momento 
será destinada apenas para 
reeducandos das unidades 

DA REPORTAGEM

Os oito maiores des-
matadores de Mato Grosso 
receberam multas em 2019 
que somadas chegam a 72,7 
milhões. São infrações por 
retirada de plantas nativas 
sem autorização, incêndios 
para limpeza de áreas, ex-
tração de madeira de lei, 
entre outros crimes. Dos 8 
maiores desmatadores, 3 
receberam multas com va-
lores acima de R$ 10 mi-
lhões. Os dados foram reu-
nidos pelo site De Olho nos 
Ruralistas, com base nos re-
gistros do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama).

Na lista de multas mi-
lionárias, o primeiro lugar é 
de um fazendeiro de Cláu-
dia que recebeu 3 multas 
por destruição da flora no 

DA REPORTAGEM

Na noite de sábado (29), 
uma fazenda localizada em 
Tapurah foi assaltada por 
quatro bandidos armados e 
encapuzados que renderam 
e amarraram os funcioná-
rios. 

O bando levou todo o 
estoque de defensivos da fa-
zenda. Segundo as vítimas, 
era por volta das 22h quan-
do os assaltantes invadiram a 
fazenda. Eles permaneceram 

no local até às 2h da manhã 
de domingo (1º).

A suspeita é de que 
o bando tenha recebido o 
apoio de um caminhão para 
carregar os defensivos. 

Não foi informado o 
valor do prejuízo e nem o 
total de produtos levados pe-
los criminosos. Testemunhas 
relataram à Polícia Militar 
de Ipiranga do Norte que te-
riam visto duas caminhone-
tes Toyota Hilux rondando a 
região no dia do crime.

Foto: Koji sasahara

Navio de cruzeiro Diamond Princess aparece atracado no porto de Yokohama 

Sinopense reside em cidade australiana
que registrou 1ª morte pelo coronavírus
EM PERTH | Leonardo Perim mora em Perth, cidade que registrou óbito no domingo

total de R$ 14,7 milhões. O 
segundo lugar é de um em-
presário de Rondolândia, 
com uma multa de R$ 12,7 
milhões. O terceiro nesse 
ranking é um fazendeiro 
de Canarana, que foi mul-
tado em julho de 2019 em 
R$ 10,9 milhões por impe-
dir a regeneração de vege-
tação nativa em unidade de 
conservação. Os outros 5 
maiores desmatadores re-
ceberam multas entre R$ 
5 milhões e R$ 10 milhões. 
As áreas afetadas estão EM 
Feliz Natal, Marcelândia, 
Itiquira, Sinop e Canarana.

Em 2019 o Ibama re-
gistrou 814 multas por in-
frações ambientais em 
Mato Grosso, com valores a 
partir de R$ 1 mil. Além do 
desmatamento, ocorreram 
infrações como pesca pre-
datória, poluição e depre-
dação não autorizados.

penais de Cuiabá. 
A instituição de ensino 

ainda está fazendo levanta-
mento de interesse nestas 
unidades, mas pelo menos 
90 reeducandos já manifes-
taram interesse.

Nesta parceria, as uni-
dades penais ofertarão o 
espaço para os alunos e em 
contrapartida, a instituição 
oferecerá os computadores 
para que os reeducandos te-
nham acesso à plataforma 
EAD. Os cursos serão 100% 
custeados pela família de 
cada reeducando.

De acordo com a coor-
denadora do Núcleo de Edu-
cação nas Prisões (NEP), Fa-
biana Nascimento, este é um 
projeto piloto inovador que 
beneficiará todos os lados 
envolvidos. “Vem de encon-
tro aos anseios não só dos 
gestores das unidades, mas 
também dos alunos que já 
concluíram o Ensino Médio 
ou que já possuem Ensino 
Superior que querem fazer 
outro curso”, pontuou Fabia-
na.

Outros países com acele-
rado crescimento no núme-
ro de casos nos últimos dias 
também atualizaram seus 
números no fim de semana. 

Na Coreia do Sul, os Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças anunciaram 586 
novos casos confirmados no 
domingo, incluindo uma 

morte. Com isso, o país já 
contabiliza 18 mortes e 3.736 
casos. A Itália relatou neste 
sábado mais oito mortes de 
infectados pelo vírus, che-

gando a 29 vítimas fatais no 
país, enquanto o número to-
tal de casos no país subiu a 
1128. O Irã anotou 43 mortes 
e 596 infectados.
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Servidores são capacitados para 
atuar na primeira UTI Aérea
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública 
(Sesp-MT), por meio do 
Centro Integrado de Ope-
rações Aéreas (Ciopaer), 
realizou nesta segunda-
-feira (2) a aula inaugural 
para o início da operação 
da UTI Aérea em Mato 
Grosso. Até sexta (6), pi-
lotos, copilotos e profis-
sionais de saúde serão ca-
pacitados para o trabalho 
operacional, com discipli-
nas teóricas e práticas. A 
aeronave com UTI Aérea 
passa a atuar na próxima 
semana.

O avião, modelo 
Chayenne II XL, foi ad-
quirido nos Estados Uni-
dos e tem capacidade para 
dois tripulantes, seis pas-
sageiros e autonomia de 
seis horas e 30 minutos de 
voo. 

A aquisição da primeira 
aeronave e a adequação de 
outra unidade custaram 
R$ 3,8 milhões e o valor 
foi viabilizado pelo Mi-
nistério Público Estadual 
(MPE) e o Poder Judiciá-
rio, por meio de Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC).

Para a aquisição e ade-
quação do avião, o Ciopa-
er criou uma Comissão de 
Implantação de Serviço 
Aeromédico, que definiu 
modelo, equipamento e 
atuação que melhor aten-

CIOPAER | Servidores do Ciopaer e da Secretaria de Saúde iniciaram aulas práticas e teóricas
Christiano antonuCCi

Servidores vão atuar no serviço aeromédico

de à demanda do Estado. 
Dentro da Comissão há 
também o processo de 
treinamento dos tripulan-
tes, médicos e enfermei-
ros, que foram disponi-
bilizados pela Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-
-MT).

Com a aquisição recen-
te, a corporação dispõe de 
seis aeronaves e três he-
licópteros para atuar em 
operações aéreas em todo 
o Estado. 

Além da sede, que fica 
no Aeroporto Marechal 
Rondon, em Várzea Gran-
de, o Ciopaer tem uma 
base descentralizada em 
Sorriso.

O Ciopaer atua em 
conjunto com as unidades 
das forças de segurança: 
Polícia Militar (PM-MT), 
Polícia Judiciária Ci-
vil (PJC-MT) e Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM-
-MT) e com outras secre-
tarias estaduais, a exem-
plo da Saúde (SES) e Meio 
Ambiente (Sema).

As atividades do Cio-
paer foram regulamenta-
das pelo Governo do Esta-
do, em 17 de novembro de 
2006, com o objetivo de 
centralizar em um único 
órgão o controle, opera-
ção e manutenção de ae-
ronaves rotativas e de asas 
fixas empenhadas em ati-
vidades policiais. Ao todo, 
90 servidores fazem parte 
do efetivo da unidade. 


