
SPIRULINA

Peste suína e
coronavírus
valorizam
preço da carne

Produção
em grande
escala
no estado

A peste suína africana e 
o coronavírus afetaram a 
produção de carne suína 
na China, o que já apresen-
ta consequências para os 
criadores em Mato Grosso. O 
quilo da carne suína expor-
tada que era, em média, R$ 
3,50, passou para cerca de R$ 
4,40.                  Página  - 4

Considerada uma inovação 
proveniente do agronegócio 
e uma promessa para o futu-
ro da alimentação, o cultivo 
de spirulina está avançan-
do no Brasil. O suplemen-
to passou a ser produzido 
em grande escala por uma 
empresa mato-grossense 
de tecnologia nutricional 
em meados do ano passado 
após sete anos de pesqui-
sas.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FETHAB

SÉRIE D

Projeto quer 
mudar lei do 
recolhimento

Operário e
União: no
mesmo grupo

O deputado contextualiza 
que a soja representa a maior 
fatia da produção de grãos 
mato-grossense. Atualmente 
devido ao texto da lei vigente, 
produtores rurais têm encontra-
do difi culdades em relação ao 
recolhimento do Fethab.
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Os três clubes represen-
tantes de Mato Grosso na Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
conhecerem ofi cialmente, após 
divulgação da CBF, os grupos, 
tabela e regulamento da com-
petição nacional. Operário-VG e 
União Rondonópolis caíram no 
Grupo A5. Já o Luverdense fi cou 
no Grupo A2.            Página - 6

DIVULGAÇÃO

 ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

Caótica! Esta é a situação da BR-174, principal estrada que corta o noroeste de Mato Grosso. 
Desde o início do ano quem precisa passar pela rodovia, começa a viagem sem ter a mínima 
ideia de quanto tempo a viagem irá durar. Sem asfalto, a 174 é um retrato do quanto a falta de 
infraestrutura compromete o desenvolvimento de uma região.             Página 7

CAOS CONTINUA

Constantes atoleiros comprometem
o transporte na rodovia BR-174
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Mesmo assim, existem conflitos latentes 
entre os poderes constituídos em nosso 
país

Essa pergunta é fácil de ser respondida; 
vivemos em um país Presidencialista, ten-
do como presidente Jair Messias Bolsona-
ro (PSL), eleito 38° presidente da República, 
com uma votação expressiva, alcançando 
55.205.640 votos (55,54% dos votos válidos).

Mesmo assim, existem conflitos laten-
tes entre os poderes constituídos em nos-
so país, principalmente entre o Legislativo 
Federal (art. 44 da Constituição Federal), 
fazendo parte dele, a Câmara dos Deputa-
dos e o Senado Federal, estes poderes, en-
traram em rota de colisão, com o Executivo 
Federal.

Em dados momentos, membros do Con-
gresso Nacional, capitaneados por seus res-
pectivos presidentes, dessas casas de Leis, 
acreditam piamente, estarmos vivemos em 
um sistema Parlamentarista. De um lado o 
presidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM), aliado ao presidente do 
Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Pelas posturas e indicações dos mes-
mos, eles devem acreditar piamente, que o 
sistema de governo do nosso país é Parla-
mentarista, em que, o poder executivo ba-
seia sua legitimidade democrática a partir 
do poder legislativo.

Esse imbróglio teve início com a ques-
tão do chamado Orçamento impositivo; 
momento em que, o presidente Jair Mes-
sias Bolsonaro (PSL), através do Veto 52 que 
se trata, de um veto parcial, no orçamento 
impositivo da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) 2020. O ponto crucial incide na 
utilização de 30 bilhões de reais, das cha-
madas emendas de relator. Para que o veto 
de Bolsonaro caia, é necessário o voto da 
maioria absoluta nas duas Casas – 257 na 
Câmara e 41 no Senado.

Diferentemente da Câmara, onde há 
uma incerteza sobre a manutenção do 

acordo, há, no Senado, um grupo de 
parlamentares independentes, o Muda 
Senado, que se mobiliza para manter o 
veto do presidente à proposta.

A bagatela de R$ 30 bilhões, caso sejam 
destinados ao Congresso Nacional, por cer-
to, servirá para atender correligionários, 
grupos políticos, em síntese, servirá para 
fazer politicagem.

Não sou bolsonarista, sou brasileiro, es-
tou defendendo os interesses do   país. Que, 
em um ano e três meses de governo já mu-
dou muito, cortando mordomias, tirando a 
teta de milhares de pessoas, que beneficia-
vam de forma exacerbada da Lei Rouanet, 
entre tantas outras benesses.

A conclamação da população para mani-
festação do dia 15 de março vem ganhando 
força, não se trata, de direita, nem tão pouco 
de centro; trata-se de uma mobilização da 
população brasileira, que busca mudanças 
radicais, na forma de legislar, principal-
mente pelo Congresso Nacional.

Acompanhando as redes sociais, obser-
vamos que, um parlamentar mato-grossen-
se, vem usando as redes sociais, mobilizan-
do a população cuiabana e mato-grossense, 
a participar desse ato importantíssimo do 
dia 15 de março.

Reporto-me ao deputado estadual, Elizeu 
Nascimento (DC), o mesmo, tem viés politi-
co, voltado às classes sociais menos favore-
cida pela sorte, os expropriados do capital, 
além de ser oriundo, da nossa gloriosa Polí-
cia Militar do Estado de Mato Grosso.

Jair Messias Bolsonaro (PSL) usou as re-
des sociais, para sua eleição à Presidência. 
Elizeu Nascimento (DC) utiliza amplamente 
as redes sociais, para fazer, a convocação 
e chamamento para esse importantíssimo 
ato cívico; em prol da população brasileira.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓ-
GRAFO

Presidencialismo, Parlamen-
tarismo ou Anarquismo?

LICIO ANTONIO MA-
LHEIROS É GEÓGRAFO

O presidente Jair Bolsonaro preferiu mergulhar na 
desfaçatez a responder sobre o frágil desempenho da eco-
nomia em seu primeiro ano de governo, esmiuçado em 
números divulgados nesta quarta (4). “PIB? O que é PIB? 
Pergunta o que é PIB”, recomendou Bolsonaro a um hu-
morista profissional recrutado para personificá-lo diante 
de jornalistas, em mais uma de suas exibições para a cla-
que reunida em frente ao Palácio da Alvorada.

Em termos simples, o Produto Interno Bruto (PIB) 
é a renda do país —gerada a partir dos bens e serviços 
produzidos. Essa renda cresceu apenas 1,1% em 2019, no 
terceiro ano consecutivo de recuperação frustrada após a 
brutal recessão de 2014-16. Isso significa que os brasilei-
ros permanecem mais pobres do que no final da década 
passada. Em um país de extrema desigualdade social, os 
estratos mais carentes sofrem as piores consequências.

O crescimento econômico —vale dizer, do PIB— 
continua aquém do necessário para fazer diferença mar-
cante nos indicadores sociais. Os decepcionantes resulta-
dos do final do ano passado, agora consolidados, já haviam 
contribuído para turvar o modesto otimismo que se en-
saiava para este 2020. A renda gerada no quarto trimestre 
ficou 3,1% abaixo do patamar pré-recessão, o que evidencia 
a recuperação mais lenta já medida no país desde o século 
passado. Até se notou alguma robustez no consumo das 
famílias, novamente o motor principal da economia, com 
alta de 0,5% em outubro-dezembro e 1,8% em todo o ano. É 
pouco, porém, para compensar debilidades mais amplas.

Embora tenha fechado o ano com alta de 2,2%, os 
investimentos caíram 3,3% no último trimestre, em razão 
do declínio da demanda por máquinas e equipamentos e 
também da construção civil. Renovam-se, assim, as dú-
vidas quanto ao ânimo dos empresários em buscar o au-
mento da produção.

Infelizmente, a situação já piorou desde então. O 
mais recente entrave à retomada é o coronavírus, que terá 
forte impacto negativo na atividade global, conforme já 
observado na China. Tudo considerado, vai se tornando 
menos provável que a economia brasileira possa crescer 
além de 2%.

Com ventos menos favoráveis no mundo e as per-
sistentes incertezas domésticas, para as quais Bolsonaro 
decerto contribui, as projeções já se aproximam de 1,5%, e 
há risco de redução ainda maior. 

Entende-se assim a reação do Banco Central, que já 
indicou que fará novos cortes em sua taxa de juros, num 
movimento que segue os de outros países. Pela primeira 
vez desde a crise financeira de 2008, o americano Fed bai-
xou os juros fora de seu calendário normal de reuniões, 
num indicativo da gravidade do momento. 

Tais medidas, porém, não passam de paliativos, in-
capazes de fomentar uma expansão mais sólida da eco-
nomia. Bolsonaro faria bem em aprender o que é PIB —e 
melhor ainda em assumir as responsabilidades do cargo e 
empenhar-se politicamente na agenda de reformas desti-
nadas a ampliar o potencial de crescimento do país.

Editorial

O que é PIB?

Ranking dos Políticos - Facebook

CASA NOVA
O vice-prefeito de Várzea Grande José 

Aderson Hazama deixou o PRTB e se filiou no 
DEM, mesmo partido do senador Jaime Cam-
pos e da prefeita Lucimar. A mudança é es-
tratégica e mira a pavimentação de sua can-
didatura ao Executivo Municipal. Apesar da 
mudança partidária, Hazama ainda espera a 
decisão de Jaime sobre quem será o escolhido 
para disputar a sucessão na cidade pelo grupo.

TESTE PARA
BOLSONARISMO
Uma reportagem do Jornal O Globo diz que 

a eleição suplementar ao Senado, marcada para 
abril em Mato Grosso, está sendo apontada por 
lideranças políticas como teste para o bolsona-
rismo e para as eleições municipais de outubro. 
O novo pleito foi marcado em decorrência da 
cassação da senadora Selma Arruda por caixa 
dois e abuso de poder econômico. A reportagem 
cita que com apenas um mês de campanha em 
rádio e TV, partidos avaliam que a campanha 
em rede social e a capilaridade de mobilização 
serão fundamentais.25 anos de matrimônio, 
para que o seu amor consagrado aos pés do al-
tar, seja cada dia fortalecido pela graça divina”, 
diz trecho da mensagem.

COFRES COMBALIDOS
No pedido de adiamento da eleição suple-

mentar, Mauro Mendes afirmou que a Secreta-
ria de Segurança deve gastar algo em torno de 
R$ 400 mil com o processo extemporâneo. Ele 
criticou a possibilidade, citando os problemas 
de caixa que ainda não foram totalmente so-
lucionados, segundo ele. “No âmbito estadual, 
o aparato da Segurança Pública também deve 
ser mobilizado para resguardar a lisura do cer-
tame e a segurança dos cidadãos. Com efeito, 
a considerar os dados da eleição 2018, a Sesp 
gastará pelo menos R$ 400 mil para custear 
ações de segurança no período das eleições 
suplementares”.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“Entende-se assim a reação do Banco 
Central, que já indicou que fará novos 
cortes em sua taxa de juros, num movi-
mento que segue os de outros países

“ Ao menos quatro pessoas estão envolvidas no assalto registrado 
em uma ótica na Av. Natalino João Brescansin, centro de Sorriso, na 
terça. Por volta das 12h, o estabelecimento foi invadido por crimino-
sos, dos quais um estava armado e um casal fingiu ser cliente antes do 
anúncio do roubo. Dois homens foram presos pela Polícia Militar e um 
adolescente apreendido. Segundo informações, dos quatro ladrões, um 
deles teria ficado do lado de fora para vigiar. Um casal fingiu ser cliente 
e enquanto pedia referência sobre algumas joias, um homem armado 
anunciou o assalto.

Na base da apostila?
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não acabar caindo nas velhas (e pouco efi-
cientes) apostilas.

Recentemente, por iniciativa de um 
amigo proprietário de um site de notícias 
e outros serviços online, fizemos uma par-

ceria onde o curso foi 
totalmente gravado, 
em vídeo, para ser dis-
ponibilizado por meios 
eletrônicos, onde é 
possível a interação e 
comunicação com os 
alunos, para criar um 
ambiente tecnológico 
de aprendizagem. Se 
não fosse dessa forma, 
seguramente, não acei-
taria, pois comprome-
teria a qualidade.

Busque cursos, treinamentos e quali-
ficações que façam uso dos recursos que 
a tecnologia proporciona. Essa coisa de 
ficar “preso” a leituras de textos intermi-
náveis como forma de aprendizado ficou 
no passado.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a pró-
xima, se Deus quiser!
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Antes de se matricular em algum curso, seja qual 
for, busque informações sobre a metodologia ado-
tada. O aprendizado, por meio de recursos multi-
mídia, pode ser muito mais fácil para a maioria das 
pessoas. Não adianta “descobrir” isso depois, pois 
dificilmente você vai conseguir se desligar de uma 
opção para buscar outra sem ter “dor de cabeça”.
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É notório o quanto a educação à dis-
tância faz cada vez mais parte da vida mo-
derna. Uma tendência que começou com o 
rádio e as correspondências ganhou outro 
patamar com a popularização da internet 
e das mídias online. 
Hoje em dia é pos-
sível assistir aulas 
em qualquer lugar 
do planeta, intera-
gir com outros estu-
dantes e com o pro-
fessor e conseguir, 
mesmo não estando 
presente, resultados 
próximos dos que 
são obtidos em aulas 
presenciais.

O que eu acho im-
pressionante, nesse mercado, não é o que 
evoluiu, mas sim o que deixou de evoluir. 
Não dá para acreditar que em meio à tanta 
tecnologia uma infinidade de cursos, se-
jam técnicos, superiores, pós-graduações 
e outros, se limitem a apostilas recheadas 
de textos que o aluno tem que ler, sem 
qualquer apoio do que a evolução, de fato, 
proporciona.

Eu, por exemplo, dou curso de Deteti-
ve Particular. Com mais de vinte anos na 
área prezo pela compreensão do aluno, 
pela interação, pela qualidade e, claro, 
pela condição que a pessoa vai ter para 
desempenhar a atividade. Por longos anos 
ministrei apenas cursos presenciais para 



PARA OUTUBRO

Governo pede 
adiamento da eleição 
suplementar
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A eleição suplementar que 
eleger o novo senador da 
República por Mato Grosso, 
em substituição à senadora 
cassada Selma Arruda (Pode-
mos), terá dois representan-
tes da cidade Sinop.

Um deles é o tucano Nilson 
Leitão que em 2018 foi can-
didato ao Senado Federal, 
tendo conquistado mais de 
330 mil votos, mas ficando 
apenas na quinta colocação.

Sua candidatura será ofi-
cializada no dia 12 de março 
durante a convenção par-
tidária do (PSDB-MT) que 
acontecerá no Plenário da 
Câmara de Vereadores de 
Sinop, local que Leitão foi 
vereador por dois anos, an-
tes de concorrer, vencer e 
assumir uma cadeira na As-
sembleia Legislativa como 
deputado estadual.

“A escolha da Câmara Mu-
nicipal é emblemática, pois 
foi onde Nilson Leitão apa-
receu pela primeira vez para 
a política mato-grossense, se 
destacando, e logo em segui-
da fazendo uma carreira de 
muito sucesso até chegar a 
essa possibilidade de ser se-
nador”, disse o presidente 
regional do partido, Carlos 
Avalone.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | Leitão e Azuaga entram na disputa pela vaga de Selma Arruda no Senado Federal 

Sinop com duas opções ao Senado 

FotoS: DIVULGAÇÃo

Foto: ChrIStIAno AntonUCCI

ATIVIDADE PESQUEIRA

Projeto “Árvore 
Digital” tem 
aprovação em Sinop

Proposta foi retirada da pauta da ALMT 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Árvore Digital, ali-
mentada pela energia solar, 
que é uma energia susten-
tável, foi apresentada por 
meio do Projeto de Lei (PL) 
001/2020, pelo vice-presi-
dente do legislativo sinopen-
se, vereador Leonardo Visera 
(PP), no final de janeiro. Na 
última segunda-feira (02), a 
proposta foi aprovada por 
unanimidade em segunda e 
última votação. 

A matéria autoriza a 
prefeitura de Sinop a con-
ceder à iniciativa privada, os 
espaços públicos para insta-
lação de um equipamento 
que permita aos moradores 
carregarem seus aparelhos 
portáteis, inclusive celulares, 
e também a conexão de in-
ternet via wi-fi para diversos 
aparelhos.

Para sua eficácia, os 
equipamentos deverão for-
necer entradas USB a fim 
de que todos os aparelhos 
tenham a condição de re-
carregarem seus dispositivos 
móveis.

Os aparelhos denomi-
nados de “Árvore Digital” 
poderão ser instalados em 
parques, praças, clubes, áre-
as de lazer, biblioteca muni-
cipal, unidades hospitalares, 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), escolas entre outros. 
O uso do aparelho será gra-
tuito para sociedade.

“A concessão será fei-
ta por meio de um Chama-
mento Público, coordenado 
pela prefeitura, destinado às 
empresas que tenham inte-
resse em apresentar projetos 
e instalação desses equipa-
mentos para carga elétrica 
em aparelhos celulares e in-
ternet por meio de conexão 
wi-fi”, comentou Visera.

O parlamentar ressal-
ta que o objetivo, é, além de 
beneficiar a sociedade em 
geral, também de conscien-
tizar a população sobre a 
importância da economia de 
energia elétrica e incentivar 
o uso de uma energia reno-
vável, que é a proporcionada 
pelo sol. “Moramos em uma 
região onde o sol é presente 
todos os dias do ano em uma 
intensidade considerável. In-
vestir em uma energia solar 
não é somente economizar 
com a energia elétrica, mas 
sim preservar o meio am-
biente, uma vez que a eletri-
cidade comum é produzida 
a partir de usinas hidrelétri-
cas instaladas dentro de rios. 
Esse modelo muda o curso 
natural do rio, bem como 
agride a vivência de animais 
nativos e degradam as flores-
tas”, ressaltou.

O PL agora segue para 
sanção da chefe do Poder 
Executivo Municipal para 
que se torne lei. Ela passará 
a vigorar a partir de sua pu-
blicação, o que deve ocorrer 
dentro dos próximos 15 dias.

Foto: GILSon CArLoS

Foto: FABLICIo roDrIGUES / ALMt

CONTROLE DE PERDAS

Projeto propõe mudar lei que regula
recolhimento do Fethab na soja em MT

Entre os motivos está economia de R$ 8 mi 

Não há distinção em relação à qualidade do grão transportado 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Marcada para o dia 26 
de abril, a eleição suplemen-
tar que vai definir o novo 
senador da República por 
Mato Grosso, pode ser alte-
ração em sua data. Tudo isso 
porque o Governo do Esta-
do encaminhou ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE-MT), um pedi-
do administrativo para que 
seja adiada para outubro.

Assim ela seria realiza-
da juntamente com a elei-
ção municipal. De acordo 
com o pedido do Governo, 
esta mudança visa gerar uma 
economia aos cofres públi-
cos, como também seria um 
anseio da população.

A previsão de gastos 
com a eleição suplementar, 
de acordo como TRE-MT é 
de R$ milhões. Além disso, 
o Estado deverá arcar com 
despesas para garantir a se-
gurança pública no dia do 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Xuxu Dal Molin (PSC-MT) 
propôs Projeto de Lei N. 
154/2020 para alterar a for-
ma de recolhimento do Fun-
do de Transporte e Habitação 
(Fethab) que incide sobre a 
tonelada de soja transporta-
da. 

O parlamentar justifica 
que não há distinção em re-
lação à qualidade do grão, ou 
seja, o peso bruto é conside-
rado para efeitos de cálculo, 
gerando prejuízo ao produ-
tor, devido à umidade e im-
purezas contidas no grão que 
interferem de forma signifi-
cativa no peso final.

Dal Molin requer a al-
teração do inciso I do §1º do 
art.7º da Lei nº7.263/2020, 
que passa a ter a seguinte re-
dação: “10% (dez por cento) 
do valor da UPF/MT, vigente 
no período, por tonelada de 
soja transportada, devida-
mente classificada de acordo 
com ato normativo do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, que será 
creditada à conta do Fethab”, 
destacou o parlamentar. 

O deputado contextu-
aliza que a soja representa a 
maior fatia da produção de 
grãos mato-grossense. Atu-
almente devido ao texto da 

pleito eleitoral e com a ma-
nutenção das escolas estadu-
ais, utilizadas como locais de 
votação.

“Teremos eleições mu-
nicipais em outubro e seria 
muito mais sensato, inclu-
sive financeiramente, apro-
veitar essa mobilização e 
realizar a escolha tanto para 
vereadores e prefeitos, como 
para senador. A decisão cabe, 
logicamente, ao Tribunal 
Superior Eleitoral [TSE], 
mas o Governo argumen-
tou que o pleito custa caro e 
esses recursos poderiam ser 
utilizados em investimen-
tos para outras áreas, como 
saúde e educação”, pontuou 
o secretário-chefe da Casa 
Civil, Mauro Carvalho, du-
rante entrevista coletiva para 
a imprensa, no Palácio Paia-
guás.

Outro fator que moti-
vou o pedido do Governo do 
Estado é o fato de o vence-
dor ainda não ter uma cer-
teza da data em que poderá 

lei vigente, produtores rurais 
têm encontrado dificuldades 
em relação ao recolhimento 
do Fethab.

“A umidade e outras 
impurezas representam um 
montante considerável a 

Sinop tem dois candidatos ao Senado
O último cargo eletivo de 

Nilson Leitão foi até 31 de 
dezembro de 2018 quan-
do encerrou o seu segundo 
mandato consecutivo como 
deputado federal.

NOVO NA
DISPUTA
O outro nome sinopense 

no pleito é o do economista 
e professor universitário, Fe-
liciano Azuaga. 

Ele conquistou o direito de 
ser o representante do Parti-
do Novo na disputa após ser 
aprovado no processo de se-
leção da sigla que o apontou 
como o melhor nome para a 
disputa. 

O partido realizou algumas 
etapas para a escolha que 
continha três nomes, além 
de Azuaga, os advogados 
cuiabanos, Sérgio Antunes 
e Euclides Ribeiro, ambos 
agora ficarão na suplência do 
sinopense.

Uma das etapas do proces-
so foi uma entrevista com 
uma banca de quatro mem-
bros que avaliaram o conhe-
cimento em critérios técni-
cos dos candidatos em itens 
como constituição, propos-
tas de campanha e legislação.

Este método é utilizado 
pelo Novo em todas os pro-
cessos de candidatura pelo 
país.

cada tonelada produzida e 
depois colhida. O Ministério 
da Agricultura tem um ato 
normativo que classifica os 
padrões de identidade e qua-
lidade da soja, é essa norma 
que devemos seguir para não 

haver injustiças e interpreta-
ções diferentes da normati-
va”, defende Xuxu Dal Molin, 
que apresentou o Projeto de 
Lei em coautoria com os de-
putados Dilmar Dal Bosco, 
Dr. Eugênio e Dr. João.

tomar posse, já que o recur-
so da senadora Selma Ar-
ruda ainda corre dentro do 
Justiça Eleitoral. “O Gover-
no entende não se justificar 
uma eleição neste momento, 
uma vez que o cargo não está 
vago e não há previsão em 

curto prazo para esta vacân-
cia. Apesar da Justiça Eleito-
ral determinar a cassação da 
senadora Selma Arruda, ela 
permanece no exercício de 
suas funções e não há data 
prevista para deixa-las”, ex-
plicou o chefe da Casa Civil.
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Economia chinesa está desequilibrada devido ao coronavírus

Peste suína e coronavírus
valorizam preço da carne
DA REPORTAGEM

A peste suína africana 
e o coronavírus afetaram a 
produção de carne suína na 
China, o que já apresenta 
consequências para os cria-
dores em Mato Grosso. O 
quilo da carne suína expor-
tada que era, em média, R$ 
3,50, passou para cerca de R$ 
4,40. 

Com o mercado mais 
aquecido no começo de 
2020, os criadores têm boas 
expectativas de valorização 
do setor, para reduzir os pre-
juízos acumulados por causa 
dos aumentos nos custos de 
produção.

Presidente da Associa-
ção dos Criadores de Suínos 
de Mato Grosso (Acrismat), 
Itamar Canossa afirma que 
as expectativas do setor são 
boas, porém, o crescimento 
ainda não é certo, tendo em 
vista que a crise causada pelo 
coronavírus ainda é nova e 
não se sabe como os consu-
midores chineses vão reagir.

“Estamos acompanhan-
do a situação dia a dia e não 
houve ainda uma mudança 
brusca de volume, até por-
que eles tinham estoque 
para o Ano Novo. Acredito 
que em torno de 30 dias po-

demos começar a observar 
algumas mudanças”, explica 
Canossa.

A peste suína africana 
começou a se espalhar em 
2018, mas foi no final de 
2019 que chegou ao ápice. 
Na China, maior produtor 
mundial de porcos, metade 
das matrizes foi morta pela 
doença viral.

“Infelizmente, no caso 
deles, foram duas situações 
seguidas que complicaram 
a produção, o que, de cer-
ta forma vai nos beneficiar. 
Já houve uma melhora no 
preço do quilo, mas isso não 
reflete na lucratividade, pois 
os custos aumentaram mui-
to nos últimos anos”, afirma 
o presidente da Acrismat.

Com 400 granjas de 
suínos em Mato Grosso, 
80% da carne produzida é 
destinada ao mercado in-
terno. Por isso, mesmo que 
a demanda por exportação 
para a China aumente, o se-
tor não conseguirá suprir as 
matrizes mortas por causa 
da peste suína. “Mesmo se 
mandássemos toda a nossa 
produção para a China, não 
supriria 5% da demanda”, en-
fatiza Canossa.

Apesar das boas pers-
pectivas, ainda há a possibi-

PORCO EM ALTA | Com mercado aquecido, criadores têm boas expectativas de valorização do setor
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DIZ GUEDES

Economia crescerá mais de 2%
se reformas forem aprovadas

CÁCERES

Obras na ZPE são retomadas

Guedes aponta reformas como essenciais ao crescimento

Fiscais recolheram amostras de pescado para atestar a 
qualidade dos produtos 

Orçamento é de R$ 15,4 milhões 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A economia brasilei-
ra crescerá mais de 2% em 
2020 se as reformas pro-
postas pelo governo forem 
aprovadas, disse o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Segundo ele, o coronavírus 
terá pouco impacto sobre o 
país porque a economia bra-
sileira é fechada em relação 
às economias do resto do 
mundo.

“No segundo ano [de 
governo], acho que cresce-
mos acima de 2%, mesmo 
com o coronavírus. O Bra-
sil teve até agora dois casos 
confirmados [o número su-
biu para três hoje]. É uma 
economia que esteve relati-
vamente fechada todos esses 
anos”, declarou Guedes, ao 

SEMANA SANTA

Mapa realiza 
operação em MT 
e mais 18 estados
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) realizou nesta 
semana a Operação Semana 
Santa 2020, em Mato Gros-
so e mais 17 estados, além do 
Distrito Federal, com a co-
leta de amostras de pescado 
nacional e importado, em 
atacados e supermercados, 
com o objetivo de atestar a 
qualidade dos produtos para 
o consumidor e evitar even-
tuais fraudes.

A fiscalização foi feita, 
simultaneamente, em Mato 
Grosso, no Distrito Federal e 
nos seguintes estados: Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Nor-
te, Santa Catarina, São Pau-
lo, Sergipe, Tocantins e Rio 
Grande do Sul.

As amostras colhidas 
foram enviadas para o La-
boratório Federal de Defe-

DA REPORTAGEM

Obras na Zona de Pro-
cessamento de Exportação 
são retomadas

Com orçamento de R$ 
15,4 milhões, as obras na 
Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) de Mato 
Grosso, localizada em Cáce-
res, foram reiniciadas com a 
assinatura da ordem de ser-
viço pela Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra). Os recursos 
são oriundos da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedec), 
por meio do Fundo de De-
senvolvimento Industrial e 
Comercial de Mato Grosso 
(Fundeic).

O governador Mauro 
Mendes determinou no iní-
cio do mês que os trabalhos 
fossem retomados imedia-

sa Agropecuária (LFDA) de 
Goiânia. Os resultados das 
amostras coletadas serão dis-
ponibilizados em meados de 
abril, antes da Semana Santa.

Os 96 fiscais e agentes 
do Ministério devem cole-
tar cerca de 260 amostras 
de pescado em todo o país, 
das espécies de maior preço 
e, por isso, mais suscetíveis 
às fraudes, como bacalhau, 
salmão, dourada e surubim. 
Por meio da análise do DNA, 
é verificada se não foram 
substituídas por outras de 
menor valor, caracterizando 
a fraude econômica da troca 
de espécies (quando o peixe 
embalado é diferente daque-
le informado no rótulo do 
produto).

Se for identificada a ir-
regularidade no pescado, a 
indústria fornecedora po-
derá sofrer autuações, apre-
ensões de produto e multas. 
Se o pescado for importado, 
a empresa pode até perder a 
habilitação para a comercia-
lização do produto.

sair do Ministério da Econo-
mia para cerimônia no Palá-
cio do Planalto.

Para o ministro, do 
mesmo jeito que o Brasil be-
neficiou-se pouco do cresci-
mento mundial nas últimas 
décadas, o fechamento da 
economia diminui o impac-
to do coronavírus sobre o 
país. “Quando o mundo todo 
estava crescendo, ser uma 
economia aberta e integrada 
era uma grande vantagem. 
Se nós não pegamos o vento 
a favor, agora o vento contra 
tem um impacto menor na 
economia brasileira. Se nos-
sa economia fosse extraordi-
nariamente aberta, o impac-
to seria muito maior”, disse o 
ministro.

Guedes também disse 
que o crescimento de 1,1% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 

tamente. “A ZPE foi criada 
há mais de 30 anos e até 
agora muito pouco ou quase 
nada foi feito. Ela é em Cá-
ceres, mas é de Mato Grosso 
e será importante para que 
possamos ter mais competi-
tividade nas exportações do 
nosso Estado”, frisou Men-
des. Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda, a ZPE atrai-
rá investimentos para Mato 
Grosso, pois tem vantagens 
competitivas para indús-
trias. “Há uma série de fa-
cilidades como isenção de 
alguns impostos federais e 
também a questão do trâ-
mite dentro da alfândega. 
Por exemplo, cada operação 
de exportação é um proces-
so dentro da Receita Fede-
ral. Estando dentro de uma 
zona alfandegada, é uma 
única autorização e tramita 

soma dos bens e serviços 
produzidos no país) em 2019 
não surpreendeu. O minis-

tro enfatizou que o resultado 
está próximo ao que ele pre-
via no início do governo.

lidade que os consumidores 
chineses reduzam o consu-
mam de carne suína por cau-
sa do coronavírus, porque as 

regras sanitárias não são tão 
rígidas no país e podem fa-
vorecer a contaminação dos 
animais.

Esse é outro ponto que 
destaca o Brasil na venda 
para esse mercado. “Aqui o 
abate acontece em local ins-

pecionado e com controle de 
qualidade, que é o que eles 
precisam nesse momento”, 
argumenta Canossa.

sem burocracia”, explicou.
A empresa vencedora 

da licitação, Primus Incor-
poração e Construção Ltda, 
cujo contrato foi retomado 

com o Governo do Esta-
do por orientação da Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE), terá um prazo de 15 
meses para sua conclusão.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701269800  041230711
279002701576400  031891571
279002701564500  465773133
279763300000200  792376221
279002700970600  886396731
279022600   29899990001
279002701329200  280619618
279002800680700  324178962
279002800375500  004476303
279002701464100  022787791
279002700676000  001352261
279002701521500  044037131
279002701526200  044037131
279054500000200  041305271
279002701167100  024605501
279002701359200  925530521
279002700439800  932627951

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:

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002100224900  559264441
279002800860200  736672691
279002700072200  000700541
279002700556300  021045541
279002701603900  434131798
279002701136400  838866481
279002800570800  030524311
279002701419700  021266021
279002700358200  024135641
279002700787800  043373971
279002700667700  651614241
279002900002000  876153551
279002700864800  701415251
279002701015800  022186911
279002800644100  015565571
279002800849500  004965460
279002700930100  037792371
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

O SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA-
GEM INDUSTRIAL, cadastrada sob o número de CNPJ 
03.819.150/0007-05, com sede a Avenida dos Jacaran-
das, N.º 3.100, Bairro: Setor Industrial, município de Sinop/
MT, torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A LI-
CENÇA AMBIENTAL – Modalidade: Licença de Operação, 
para atividade de ampliação e reforma da Escola Profissio-
nalizante do SENAI no município de SINOP - MT. 

MERCADO E ACOUGUE COMPRE BEM LTDA, inscrito 
no CNPJ n° 30.038.677/0001-80, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- 
SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade 
de comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância de produtos alimentícios mercearias e arma-
zéns, comércio varejista de carnes – açougues e comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros . Localizado na Avenida 
Vereador Elias Maciel, n° 1458, Residencial Mário Raiter, 
Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

REFRIMAQ SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATI-
ZACAO EIRELI, inscrito no CNPJ n° 34.275.174/0001-89, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para a atividade de Instalação e manutenção de 
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e re-
frigeração  e reparação e manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. Localizada 
na Rua São Lucas, n° 1450, Jardim Bela Vista, Município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

RONALDO JULIÃO MADEIRAS - EPP, inscrita sob CNPJ 
nº 12.676.294/0001-55, localizada Rodovia BR 163, s/
nº, Km 932, Setor Industrial, no município de Itaúba / MT, 
torna público que requer junto a SEMA/MT, a Renovação 
da Licença de Operação, para a atividade de desdobro de 
madeira. Não EIA/RIMA.

BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE MADEIRAS GUI-
DE LTDA, inscrita sob CNPJ nº 04.870.354/0001-48, loca-
lizada na Rua Tom Jobim, nº 705, Lote 02, Quadra 10 A, 
Industrial Nova Prata, no município de Sorriso / MT, torna 
público que requer junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO da 
LO, para a atividade de beneficiamento de madeira. Não 
EIA/RIMA. 

PASQUETTA & PASQUETTA LTDA - ME - CNPJ: 
01.350.683/0001-70, localizado na Rua Tom Jobim, N° 
335 - Bairro: Industrial Nova Prata, pertencente ao muni-
cípio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Alteração da Razão Social, com 
ramo de Atividade: Fabricação de sorvetes e outros ge-
lados comestíveis; Comércio atacadista de sorvetes; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - CNPJ: 
05.192.480/0001-53, localizado na ESTRADA 01, S/N - 
EXPANSÃO URBANA, do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, 
a Licença Prévia e Instalação da área aumentada e a Li-
cença de Operação, com ramo de Atividade: Recuperação 
de materiais plásticos; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – 
Tel: (066) - 99612-7413.

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 

VENDAS apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER aos notificados VALÉRIO BERNARDES SAENGER; 
JAIRO DE OLIVEIRA SAENGER e LUIZ JAIRTIN MILETO GINDRI, ora apon-
tados como antigos CONFRONTANTES, que se encontra em trâmite nesta 
serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 22748, em que 
se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORRE-
FERENCIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista, situado 
na Gleba Vale do Tartaruga, com área total de 471,2524 ha, localizado no Mu-
nicípio de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 438, Livro 02, deste C.R.I. de Nova 
Ubiratã-MT, de propriedade de Alfredo Chittó e outros, o qual CONFRONTA 
com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notificados. Fica Vossa 
Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICA-
ÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situa-
do na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos 
dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º 
do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 05 de março de 2020.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 505, de 08 de ABRIL de 2019, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Adminis-
tração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 006/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 
de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabe-
lecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por 
Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO DE SERVI-
DORES PERMANENTES E COMISSIONADOS DO QUADRO DE FUNCIO-
NÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”.  Que será realizado às 13:30 HORAS do dia 
18 de março de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José 
Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou bai-
xado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.
mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–
feira, das 07:00h às 11:00h e 13:00h às 17:00h ou pelo fone (66) 3575-5100. 

Peixoto de Azevedo, 05 de Março de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de convocação para Assembleia de Fundação ASSOCIAÇÃO DE 
MOTOCICLISTAS ABUTRES PRETO E BRANCO

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Asso-
ciação de Motociclistas Abutres Preto e Branco a comparecerem no dia 21 de 
março de 2020, à Rua Campos filho, nº 941, Bairro Jaçanau, Cidade Mara-
canau - Ceará, para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, 
ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos 
os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria 
Executiva.

Sinop/MT – 02 de Março de 2020.

Pela Comissão Organizadora 
Simmel Sheldon de Almeida Lopes

Campo Novo do Parecis - MT, 05 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, destinado a 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição material de 
jazida (cascalho) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 8.666/93 e a 
Lei  Nº 10.520/02, tendo como proponentes vencedoras as empresas 
TRANS CENTRAL TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI, com o valor 
total de R$ 736.250,00 (setecentos e trinta e seis mil e duzentos e 
cinquenta reais) e A. G. DA SILVA & CIA LTDA com valor de R$ 890.000,00 
(oitocentos e noventa mil reais).

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: 23 de março de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 23 de março às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção para serem utilizados na pavimentação e recapeamento 
asfáltico, bem como na construção e reparos de bueiros e sarjetas. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 05 de março de 2020.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

Objeto: aquisição de uniformes para servidores municipais - Tipo: Menor 
preço por item - Data de Abertura: 18 de março de 2020. HORÁRIO: 
14h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Poderão participar do certame somente pessoas jurídicas 
sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 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  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 05 de março de 2020.

REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SINOP/MT., ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2019 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 053/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 
PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B, E, CONFORME RESOLUÇÃO 
CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004 E DEMAIS ALTERAÇÕES, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE SORRISO/MT, 
mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme Termo de 
Referência, que teve como vencedora a empresa: PAZ AMBIENTAL 
LTDA., CNPJ N.º 10.331.865/0001-94, sendo aderido ao ITEM - 1 – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO (INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU MICROONDAS) E 
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I (GRUPO A, B, E) 
RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - no quantitativo de 25.000 
QUILOGRAMAS - valor unitário de R$ 1,50, valor global da adesão R$ 
37.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020, que se realizará às 10:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 12 DE MARÇO DE 2020, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto Alegre, 
n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 
CONVENCIONAL E BOMBEADO PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 18/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA METALURGIA, TINTA, MATERIAIS DE PINTURA, 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NA 
REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A 
SEGUIR BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ/CPF Nº 97.537.422/0001-32 ITENS VENCEDORA - 836996 - 
R$38,30, - 837000 - R$27,95, - 837001 - R$493,20, - 836507 - R$14,00, - 
836508 - R$24,20, GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP CNPJ/CPF Nº 
24.528.636/0001-79 ITENS VENCEDORA - 836268 - R$29,80, - 837130 - 
R$59,50, - 836998 - R$344,80, - 836570 - R$186,00, - 835924 - R$77,80, 
- 835923 - R$89,80, - 836463 - R$78,80, - 836623 - R$116,80, - 835930 - 
R$27,00, - 836523 - R$88,20, - 836561 - R$96,80, - 836527 - R$53,80, - 
837003 - R$85,00, KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ/CPF Nº 06.184.140/0001-43 ITENS VENCEDORA - 837129 - 
R$314,30, - 836997 - R$119,90, - 836491 - R$64,50, - 836522 - R$45,35, - 
837002 - R$79,90, MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E 
EPI'S LTDA CNPJ/CPF Nº 14.888.303/0001-05 ITENS VENCEDORA - 
837131 - R$90,00, - 837132 - R$90,00, - 837134 - R$228,00, VALOR 
TOTAL GERAL R$827.532,50.

Pregoeiros

ADESÃO N° 024/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020
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 25 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. 025/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DE PLANTÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E BOLO 
PARA O ANIVERSÁRIO DO 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.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso - MT

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020
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 24 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. 026/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE SEMENTES, GAIOLAS PARA FRANGOS, ADUBOS, DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS, MUDAS ORNAMENTAIS E ALEVINOS PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
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.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete M. Barbieri

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 
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Operário e União caem no
mesmo grupo da Série D
DA REPORTAGEM

Os três clubes repre-
sentantes de Mato Grosso 
na Série D do Campeonato 
Brasileiro, conhecerem ofi-
cialmente, após divulgação 
da Confederação Brasileira 
de Futebol – CBF, os gru-
pos, tabela e regulamento da 
competição nacional.

Operário-VG e União 
Rondonópolis caíram no 
mesmo Grupo, A5, junta-
mente com mais seis times: 
Águia Negra-MS, Goiânia, 
CRAC-GO, Goianésia-GO e 
Vitória-ES. A última vaga no 
grupo está em aberta, que 
será definida no jogo entre 
Real Noroeste-ES e Aqui-
dauanense-MS, na pré-Série 
D.

Já o Luverdense, que foi 
rebaixado da Série C, ficou 
no Grupo A2, composto com 
times do norte e nordeste 
do país: São Raimundo-RR, 
Santos-AP, Moto Club-MA, 
Juventude-MA, River-PI, Al-
tos-PI, além do vencedor do 
confronto Baré-RR e Ypiran-
ga-AP.

O Operário-VG será 
o único com estreia fora de 
casa, contra o CRAC-GO, na 
cidade de Catalão. O União 
estreia no Luthero Lopes 
contra o Águia Negra-MS, 

QUARTA DIVISÃO | Times de Várzea Grande e Rondonópolis se enfrentarão pelo grupo A5 da competição nacional

SANTOS

Reunião será feita 
por renovação de 
Yuri Alberto

VERBA

Corinthians acerta patrocínio com
empresa de renegociação de dívidas

SINOP

Robinson empata na artilharia do
Estadual com Maxwell, do Cuiabá

Foto: Daniel augusto Jr.

O nome da empresa estará estampado próximo ao ombro

Foto: ivan storti

Foto: Júlio tabile

Santos confia na renovação de Yuri Alberto

Atacante Robinson, do Sinop, chegou ao sétimo gol no 
Estadual 2020 

DA REPORTAGEM

O Santos está otimista 
pela renovação do contrato 
de Yuri Alberto – o vínculo 
se encerra em 31 de julho 
e ele já poderia assinar um 
pré-acordo para sair de gra-
ça em agosto. O Peixe tenta 
marcar uma reunião com os 
representantes do atacante 
para a próxima semana. O 
objetivo é encaminhar um 
contrato longo, com reajuste 
salarial e bônus por metas al-
cançadas.

DA REPORTAGEM

O Corinthians anunciou um 
novo patrocinador para o segun-
do semestre. A empresa é a Serasa 
Limpa Nome, plataforma online de 
renegociação de dívidas. Segundo 
comunicado emitido pelo Timão, 
o nome do estabelecimento estará 
estampado na camisa de jogo, na 
região conhecida como omoplata, 
próximo ao ombro, a partir de julho 
até o fim do ano.

A primeira ação da parceira será 
realizada na Arena, em Itaquera. En-
tre os dias 7/3 a 14/3, uma tenda de 
ofertas presencial do Feirão Serasa 
Limpa Nome será montada, ofere-
cendo renegociações em dívidas. 
Com a precoce eliminação na Liber-
tadores, o Corinthians busca parcei-
ros financeiros para sanar as dívidas 
do clube.

DA REPORTAGEM

A briga pela artilharia do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020 segue acirrada en-
tre dois atacantes, Maxwell, 
do Cuiabá, e Robinson, do 
Sinop. Na última rodada, o 
jogador do Galo do Norte 
empatou com o do Dourado, 
com sete gols marcados, em 
sete jogos.

Contra o Luverdense, Ro-
binson, que tinha cinco gols 
antes da bola rolar, marcou 
mais dois na vitória por 5 a 
3, no Gigante do Norte, em 
Sinop. Já o atacante Maxwell 
não deixou barato, estava 
com seis gols, mas fez o gol 
do empate em jogo quen-

A negociação foi facili-
tada por conta das chances 
do técnico Jesualdo Ferreira. 
Yuri foi titular nas duas últi-
mas partidas e recebeu uma 
“prova” do clube sobre que-
rer contar de fato com eles. 
O temor de Yuri Alberto e 
de seu estafe era renovar e 
seguir sem oportunidades. 
Ele foi promovido ao elen-
co profissional ao lado de 
Rodrygo, ainda em 2017, e 
atuou 24 vezes, com dois gols 
(só duas chances no ano pas-
sado).

em Rondonópolis, enquan-
to o Luverdense enfrenta o 
River-PI, em Lucas do Rio 
Verde.

Na segunda rodada, o 
Chicote da Fronteira joga-
rá dentro de casa, contra o 
Goianésia-GO. O Colorado 
visitará o Goiânia-GO, e o 
Verdão do Norte medirá for-
ças com o Moto Club-MA, 
em São Luís.

FORMATO
A Série D do Brasileiro 

de 2020 terá 26 datas. Para 
ampliar a competição no 
calendário, a CBF anunciou 
uma mudança na fórmula 
de disputa, que terá uma fase 
preliminar com oito clubes 
das piores federações no 
ranking da entidade.

Com isso, a fase de gru-
pos da Série D contará com 
64 times, diferente dos últi-
mos anos, que tinha 68. Eles 
serão divididos em oito cha-
ves, com oito times em cada, 
com jogos de ida e volta. Os 
quatro melhores de cada 
grupo se classificam para a 
segunda fase, totalizando 32 
equipes. Estes se enfrentam 
em confrontos eliminatórios 
até a definição do campeão e 
do acesso à Série C de 2021: 
oitavas, quartas, semifinais e 
final.

Foto: Divulgação

Rebaixado, LEC jogará com times do Norte e do Nordeste 

te contra o Poconé no Neco 
Falcão. “A torcida apelidou, 
só tenho que agradecer pelo 
carinho. Eu não sabia da in-
tensidade do clássico daqui, 
sou de São Paulo, mas foi a 
melhor coisa ter ganhado o 
jogo. Agora estamos empa-
tados, Deus está abençoando 
com os gols, eu vou brigar 
também uai”, disse Robin-
son, com simplicidade e ri-
sos após a partida.

Cuiabá e Sinop têm mais 
dois atacantes artilheiros, 
Arthur Caculé e Juliano Fo-
gaça, respectivamente, com 
quatro gols cada. Juntamente 
com eles, estão o meia Edu 
Amparo, do União, e o meia-
-atacante João Guilherme, 

do Operário-VG, que marca-
ram os gols no empate entre 
as equipes em 1 a 1 na última 
rodada no Luthero Lopes. 

98 gols foram marcados em 
35 jogos no Mato-grossense, 
com média de 2,8 gols por 
partida.
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DA REPORTAGEM

Caótica! Esta é a situação 
da BR-174, principal estra-
da que corta o noroeste de 
Mato Grosso. Desde o início 
do ano quem precisa passar 
pela rodovia, começa a via-
gem sem ter a mínima ideia 
de quanto tempo a viagem 
irá durar. Sem asfalto, a “174” 
é um retrato do quanto a fal-
ta de infraestrutura compro-
mete o desenvolvimento de 
uma região. Especialmente 
na época de chuvas, quando 
dificilmente dá para escapar 
dos atoleiros.

Aberta há cerca de 40 
anos, ainda tem muitos tre-
chos de chão. Aproximada-
mente 322 km entre Casta-
nheira, Juruena e Colniza 
aguardam a chegada do as-

falto, que ainda não tem data 
certa para dar as caras por lá. 
Esta ausência de ações con-
cretas reforça o sentimento 
de abandono entre os mora-
dores e produtores da região.

É o que afirma Marcos 
Antônio Belizário de Lima, 
pecuarista e presidente do 
Sindicato Rural de Juruena. 
“Estamos cansados de tan-
tas promessas que não saem 
do papel. Estamos cansados 
desta falta de respeito com 
quem vive aqui”, desabafa. 
Segundo ele, há pelo menos 
30 pontos de atoleiros ao 
longo da estrada. 

A entrega de cargas está 
atrasada e o risco de desa-
bastecimento é constante. 
“O frigorífico aqui em Jurue-
na está operando com ‘uns 
20%’ da capacidade. Só tem 

Foto: Divulgação

REINCIDENTES

41% dos presos 
voltam para a cadeia 
em até cinco anos

SORRISO

Ganha Tempo implanta sistema
biométrico para confecção de RG

PLACAS FINAIS 4 E 5
Prazo para pagamento com 
desconto vai até dia 20

Levantamento foi feito pelo CNJ 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Contribuinte que pagar até o dia até 10 de março terá 5% 
de desconto 

Serviço deverá reduzir prazo para confecção e entrega do documento 

DA REPORTAGEM

Um levantamento rea-
lizado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) mostrou 
que em Mato Grosso, dos 
presos que foram soltos em 
2015, 41,30% voltaram para 
uma penitenciária pelo me-
nos uma vez até 2019. Para o 
cálculo foram considerados 
os presos que cumpriram 
a pena ou tiveram soltura 
antecipada em 2015. Essas 
pessoas foram acompanha-
das por 4 anos para saber em 
quantos casos o reeducando 
volta ao crime - e à prisão.

No Brasil a taxa de rein-
cidência ou reentrada no sis-
tema prisional é de 42,50%, 
sendo o maior nível regis-

DA REPORTAGEM

A partir de agora as 
carteiras de identidade, ou 
Registro Geral (RG), confec-
cionados em Sorriso, terão 
o processo de emissão mais 
ágil e informatizado, graças 
a instalação de kits de cap-
tura biométrica na unidade 
do Ganha Tempo. O serviço 
deverá reduzir prazo para 
confecção e entrega do do-
cumento.

“O sistema biométrico 
reduz o prazo para confec-
ção do RG pela metade. An-
tes era necessário esperar 
até 60 dias para ter sua car-
teira de identidade pronta. 
A partir de agora, esse pra-
zo deverá reduzir para, no 
máximo, 30 dias”, explica 
o coordenador do Ganha 
Tempo, Cledson Assis, que 
frisa que a implantação do 
novo sistema acarretou um 
pouco mais de demora no 
atendimento pessoal, fato 
que deverá ser resolvido 
após a adaptação inicial do 
novo processo.

“Estamos nos adequan-
do ao novo processo. Nossa 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) informa que o Impos-
to Sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
2020, para os veículos com 
final de placas 4 e 5, pode 
ser pago com desconto até 
dia 20 de março. A dedução 
é aplicada nos pagamentos 
realizados em cota única, ou 
seja, à vista. O contribuinte 
que pagar até o dia até 10 de 
março terá 5% de desconto. 
Já aqueles que optarem por 
recolher o imposto até o dia 
20 de março terão 3% de des-
conto. A quitação ainda pode 
ser feita em cota única, sem 
desconto, entre os dias 21 e 
31 de março. Nos casos de 
parcelamento, o contribuinte 
também perde o desconto e 
a primeira parcela deve ser 
quitada dentro do mês de 
vencimento, ou seja, até o dia 
31 de março. Nestes casos, é 
possível parcelar o valor em 
até seis vezes. Os contribuin-
tes que optarem pelo parce-
lamento do imposto devem 
ficar atentos às condições 

previstas na legislação. Uma 
delas é o valor mínimo da 
parcela referente a duas UPF/
MT, que corresponde a R$ 
298,24. As regras de parcela-
mento e pagamento do IPVA, 
assim como os descontos 
concedidos, são válidas para 
qualquer final de placa con-
forme Portaria nº 211/2019.

O pagamento do IPVA 
deverá ser feito mediante a 
apresentação do documento 
de arrecadação nas seguin-
tes instituições financeiras: 
Banco do Brasil e corres-
pondente bancário, Sicredi, 
Bancoob, Bradesco e corres-
pondente bancário, Itaú Pri-
macredi e Santander.

O contribuinte poderá 
emitir a guia de recolhimen-
to do imposto no portal da 
Sefaz (www.sefaz.mt.gov.br), 
banner IPVA, ou ainda pelo 
site do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran) 
www.detran.mt.gov.br. Ao 
acessar o sistema, o proprie-
tário do veículo também po-
derá consultar informações 
como possíveis débitos pen-
dentes e parcelamentos.

Foto: Divulgação

Estrada aberta há 4 décadas ainda não tem asfalto 

Atoleiros comprometem transporte
BR-174| Quem vive e produz na região se diz abandonado pelo poder público

abate quando os caminhões 
com gado conseguem chegar 
à indústria”, afirma.

O futuro da BR-174 passa 
por um convênio firmado há 
quase 7 anos, entre o Dnit e 
a Secretaria de Infraestrutu-
ra de Mato Grosso. O “TT-
143/2013” engloba a elabo-
ração de estudos ambientais, 
projetos de engenharia e 
a execução da obra de im-
plantação e pavimentação 
do trecho entre o KM 815 e 
o KM 1137. O investimento 
previsto gira em torno de 
R$ 685 milhões. Segundo o 
Dnit, entre 2013 e 2016 fo-
ram transferidos R$ 40,3 mi-
lhões para a conta do convê-
nio com o Governo de Mato 
Grosso. Desse montante R$ 
15 milhões seriam referentes 
a garantias de execução de 

programas ambientais in-
dígenas e R$ 25,3 milhões à 
elaboração de projetos. A in-
formação é de que o Governo 
Federal aguarda a conclusão 
dos projetos de engenharia e 
a obtenção do licenciamento 
pela convenente para dis-
ponibilizar novos recursos. 
Ou seja, “a evolução do em-
preendimento depende da 
aprovação dos estudos am-
bientais e de componentes 
indígenas por parte da Fu-
nai e da Secretaria de Meio 
Ambiente de Mato Grosso”. 
Antes disso, “não é possível 
apontar uma data” para que 
o projeto saia do papel.

Quanto à atual condição 
da estrada, o DNIT infor-
mou em nota que “mantém 
equipes de manutenção mo-
bilizadas na rodovia. Nos 

locais onde os alagamentos 
foram mais severos, como 
no caso da ponte sobre o 
Rio Vermelho, o DNIT está 
acompanhando o nível das 
águas para, assim que viável, 
voltar a atuar na manutenção 
do trecho assegurando a tra-
fegabilidade na rodovia, que 
se trata de um segmento que 
ainda não foi implantado”.

O QUE DIZ
A SINFRA
Em nota encaminhada 

pela assessoria de imprensa, 
a Secretaria de Infraestru-
tura de Logística de Mato 
Grosso também se posicio-
nou sobre o caso. “O pro-
jeto para pavimentação da 
BR-174 está sendo elaborado 
pela Secretaria de Estado de 
Infraestrutura de Logística 

(Sinfra-MT), por meio de 
um convênio com o Depar-
tamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(Dnit). 

Por envolver um trecho 
que corta área indígena, a 
elaboração do projeto con-
siste em várias etapas.

A Sinfra já protocolou a 
versão definitiva do Estudo 
de Componente Indígena 
para a Fundação Nacional 
do Índio (Funai), para aná-
lise e aprovação, visando ao 
prosseguimento do licencia-
mento ambiental da obra. 
O Estudo de Componente 
Indígena da Terra Indígena 
compreende as terras Ara-
ra do Rio Branco e do Povo 
Rikbaktsa. Até o momento 
a Funai não se manifestou 
quanto ao estudo.

trado no Espírito Santo (75) 
e o menos em Minas Gerais 
(9,5%).

Em Mato Grosso, na 
análise do sistema socio-
educativo, que concede a 
adolescentes infratores um 
sistema de responsabilização 
diferente dos adultos, a taxa 
de reincidência é de 16,7%. 
Para os menores de idade a 
internação provisória pode 
durar, no máximo, 3 anos.

Na comparação entre 
os estados e a reentrada no 
socioeducativo, o Rio de Ja-
neiro lidera o ranking, com 
39,8% dos adolescentes vol-
tando para o sistema em 4 
anos. O menor índice foi re-
gistrado no Maranhão, com 
12,5%.

equipe está devidamente 
capacitada para trabalhar 
com o sistema biométrico, 
mas, como toda mudança, 
no começo gera certo atra-
so em cada atendimento, 
mas o ganho maior será no 
tempo de espera para rece-
ber o documento, que re-

duziu muito”, reforça.
Clédson Assis ressalta 

ainda que a Coordenadoria 
de Identificação do Ganha 
Tempo de Sorriso realiza 
uma média de mil atendi-
mentos por mês. De acordo 
com o último relatório da 
unidade, de 3 a 28 de feve-

reiro foram 1.708 atendi-
mentos neste box. No mes-
mo prazo, o Detran atendeu 
3.371 pessoas, o Sine 1.633 e 
o MTE realizou 968 atendi-
mentos. No geral, na unida-
de de Sorriso foram efetiva-
dos 9.647 atendimentos no 
último mês.
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Cultivo avança com produção
em grande escala no estado
DA REPORTAGEM

Considerada uma 
inovação proveniente 
do agronegócio e uma 
promessa para o futuro 
da alimentação, o cul-
tivo de spirulina está 
avançando no Brasil. O 
suplemento passou a ser 
produzido em grande 
escala por uma empresa 
mato-grossense de tec-
nologia nutricional em 
meados do ano passado 
após sete anos de pes-
quisas.  A companhia já 
é a maior fabricante do 
composto na América 
Latina, e espera chegar 
ao topo da produção 
mundial em cinco anos.

Segundo o vice-presi-
dente da Spigreen, Ma-
theus Morais, a spirulina 
revoluciona a produção 
de alimento pelo fato de 
produzir, por hectare, 
400 vezes mais proteína 
que a carne vermelha, 
230 vezes mais proteí-
na que o arroz, 60 vezes 
mais proteína que o tri-
go, 40 vezes mais pro-
teína que o milho e 30 
vezes mais proteína que 
a soja.

“Além disso, a cultu-
ra da spirulina precisa 
de quatro vezes menos 
a´gua que a da soja, cin-
co vezes menos que a do 
arroz e cinco mil vezes 
menos que a carne de 
boi”, completou o vice-
-presidente da Spigreen. 
Ainda segundo Morais, 

SPIRULINA| Com técnica de cultivo focada na alimentação, maior fabricante fica em Diamantino
Foto: Divulgação

Suplemento passou a ser produzido por empresa de tecnologia nutricional 

cada tonelada de spiru-
lina produzida equiva-
le a 450 Kg de carbono 
absorvido e 1.200 Kg de 
oxigênio produzido.

“Junto de nossa equi-
pe de pesquisadores, 
criamos um método de 
cultivo adaptado ao cli-
ma do Centro-Oeste do 
Brasil, para que pudés-
semos oferecer a melhor 
Spirulina do mercado 
e, consequentemente, 
uma produção de gran-
de escala. Atualmente, 
nossa média de produ-
ção atinge cerca de 1 mi-
lhão e 400 mil litros por 
dia”, relata Morais.

VALOR
NUTRICIONAL
O foco da empresa 

é na produção do bioa-
tivo voltado para a ali-
mentação, o que exigiu 
o desenvolvimento de 
processos que mantives-
sem a sanidade e as pro-
priedades nutricionais 
do produto. “Buscamos 
variedades que garantis-
sem melhor valor nutri-
cional, e também maior 
produtividade. 

A Spirulina é cultiva-
da em tanques, com to-
tal controle nutricional 
por meio de suplemen-
tação de diversos sais 
minerais, e do ambiente 
(variações de oxigênio, 
gás carbônico, tempe-
ratura). A coleta envolve 
processo cuidadoso de 
filtração e desidratação, 

que garantem a sanida-
de e evitam a perda de 
seus nutrientes e bene-
fícios, se mantendo em 
sua forma pura e com-
pleta”, explica o vice-
-presidente.

BENEFÍCIOS
PARA SAÚDE
De acordo com Mo-

rais, existem mais de 
1.000 estudos publica-
dos mostrando os bene-
fícios da cianobactéria. 

Entre eles, o fortaleci-
mento do sistema imu-
nológico, redução de in-
flamações e melhora no 
controle da hipertensão. 
Além disso, o bioativo é 
rico em proteínas, ami-

noácidos, ferro, zinco 
e vitaminas A, B, D e E. 
Por essa razão, a Spiru-
lina está entre os suple-
mentos nutricionais uti-
lizados pela NASA em 
missões espaciais.


