
UM VAI CAIR

EQUILÍBRIO DAS CONTAS

LEC e Mixto: duelo direto

Amargo remédio para 
as contas públicas

Ninguém imaginaria, antes do início do Campeonato Mato-
-grossense 2020, que o Luverdense chegaria à última rodada com 
chances de ser rebaixado.          Página - 6

As medidas drásticas adotadas pelo Governo Mauro Mendes 
em seu primeiro ano causaram muito desconforto em vários setores 
do Mato Grosso, principalmente aos servidores públicos e a classe 
empresarial.         Página - 3

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

SORRISO

A vocação agrícola e a alta tecnologia do setor de pesquisas voltadas para a 
área são marca registrada de Sorriso. São essas algumas das características 
que atraíram os olhos da empresa paulista Beatrice Peanuts, especialista na 
produção e beneficiamento de amendoim, ao município.                       Página -4

Divulgação

DE OLHO NO AMENDOIM

A mãe de um menino de 4 anos e a babá foram liberadas 
no domingo após passarem por audiência de custódia. 
Elas foram encaminhadas pela Policia Militar na manhã 
de sábado depois que uma criança caiu de uma janela 
com altura de 6 metros sobre um carro que estava esta-
cionado, o que amorteceu a queda.                              Página -7

SINOP

Após prisão, mãe e
babá são liberadas

Criança
morre após
colisão
na BR-163
Uma criança de 1 ano e 3 meses 
morreu após uma colisão, na 
manhã de domingo, entre dois 
carros de passeio e uma carreta 
na altura do km 785 da BR-163 
em Sorriso. Quatro 
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Já faz algum tempo, a Educação no Brasil 
deixou de ser prioridade. Passou a ser ob-
jeto especulativo de interesses políticos

A continuação deste artigo ao que diz res-
peito á educação, é oportuna posto que estamos 
em ano eleitoral e vamos ouvir muito a palavra 
investimento para a área. Promessas de enga-
nar idiotas. Na primeira parte deste artigo, já 
publicado em edições anteriores, num resumo 
magro, fiz uma analogia paralela da educação 
nos idos de 60, 70. Como era diferente e verda-
deira. Nele descrevi sobre o respeito pelo pro-
fessor ou professora, e o entendimento de que 
a escola não era apenas transmissora de infor-
mação, mas sim, uma extensão continuada de 
bons comportamentos, tendo como equação a 
essência de um modelo educacional que muito 
influenciou na formação da personalidade do 
aluno, bem como seus direitos e deveres. Tinha 
total aval dos pais.

Pois bem, chegamos a era da modernidade, 
da tecnologia digital, das redes sociais, dos pro-
nomes americanizados estendidos em cartazes 
espalhados por todo o país, onde o cortejo, nes-
se sentido, prossegue sem controle, sem ideia 
das consequências do que será o futuro de uma 
geração que, ao invés de dilatar, aprimorar, se 
inteirar de tudo o que o mundo propaga, investe 
numa total dependência a tal ponto de tornar-se 
bitolado por um produto que não se responsabi-
liza pelo que produz ou publica.

Já faz algum tempo, a Educação no Brasil 
deixou de ser prioridade. Passou a ser objeto 
especulativo de interesses políticos. Não se vê, 
por exemplo, nenhum investimento concreto, 
lícito, e, responsavelmente necessário, na área 
de tecnologia.

Enquanto isso, ao contrário do que deveria 
ser, as redes sociais, os celulares, a internet em 
si, são ferramentas de total abandono de si mes-
mo, de um total desligamento do mundo quan-
do, na verdade, haveriam de ser instrumentos 
obrigatórios em todas as escolas. Evidencia-se 
a esse suposto modelo, o caráter responsável do 
uso da mesma, conclamando ou alertando so-
bre os efeitos negativos que esses instrumentos 
digitais podem causar para si, quando usados 
de forma irresponsável e incoerente com a sua 

efetividade qualitativa.
Chama-se de Educação de qualidade 

toda infraestrutura escolar que possa construir e 
redigir um laboratório de transmissão de conhe-
cimento, não o considerado básico apenas – ler e 
escrever-, mas sim, disciplinar a personalidade 
dos alunos, pais e mestres, no sentido de que a 
principal estrutura escolar está condicionada a 
fatores ligados ao comprometimento de deveres 
e obrigações composto por governos, país, mes-
tres e alunos, a missão de invocar a obrigatorie-
dade de socialização com o uso desses instru-
mentos tecnológicos, na indução de reflexões 
possíveis de serem compatibilizadas, bem como 
ideias ou atitudes que o comportamento humano 
abandonou.

A tecnologia está aí, está aqui, está em nós, 
está em todo o mundo. Porém, feliz é aquele que 
não se deixa dominar pelos modismos que o en-
redo descerra, mas sim, faz dela uma condicio-
nante elementar de suplementação de pesquisa, 
aonde se possa, enquanto possível, ser autenti-
camente absorvido. A educação nos dias de hoje 
não tem, sequer, salas de aulas dignas de serem 
utilizadas. A iluminação é precária, as carteiras 
na sua maioria estão quebradas, não há material 
didático satisfatório, a merenda escolar... sabe lá 
como ela é, e assim prossegue o “velório” na edu-
cação. A socialização dos alunos é totalmente 
inexistente e tem como responsável, ela, a tec-
nologia que haveria de ser o instrumento ine-
xoravelmente ampliador e indispensável. Como 
então acreditar que seja possível enxergar um 
Brasil de futuro, se o presente é uma falsa ideolo-
gia de boas intenções?

Como entender que o Brasil está ciente de 
si mesmo, quanto á preocupação na construção 
da personalidade educacional dos filhos nas es-
colas, se a própria escola suplica por socorro? 
Melhor é deixar essa questão a quem, sem hipo-
crisia, possa pensar, não apenas em seus filhos 
biológicos, mas sim, nos filhos do Brasil que que-
remos amanhã.   

GILSON NUNES É JORNALISTA

Educação deixou de ser prioridade

GILSON NUNES

Impor a pessoas encarceradas as despesas de-
correntes de sua própria prisão, como prevê projeto 
do senador Waldemir Moka (MDB-MS), cristalizará 
na letra da lei a incompetência estatal em oferecer 
soluções para o caos que acomete o sistema peni-
tenciário.

O déficit no sistema prisional superlotado é de 
312 mil vagas, segundo levantamento de 2019. As fa-
mílias de presos —a vasta maioria nos estratos mais 
pobres— já arcam com itens básicos que deveriam 
ser fornecidos pelo Estado, como produtos de hi-
giene pessoal. Isso viola o princípio, que data dos 
primórdios do Iluminismo, de que a pena não deve-
ria se estender aos familiares do condenado.

Aprovado pela Comissão de Direitos Huma-
nos, o substitutivo do senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE) detalha caminhos tortuosos para essa 
política pública.

De acordo com o texto, que ainda precisa pas-
sar pelo plenário do Senado e pela Câmara dos De-
putados, ou o detento dispõe de recursos próprios 
para pagar pela estadia no cárcere ou terá de aceitar 
eventual trabalho oferecido pelo estabelecimento 
prisional. Na primeira hipótese, a medida se apro-
xima de uma dupla pena pelo mesmo crime. Na se-
gunda, do trabalho forçado.

Também se prevê que presos provisórios, que 
representam algo como 34% da população carcerá-
ria, arquem com essas obrigações. O dinheiro seria 
depositado em conta judicial e devolvido em caso 
de absolvição. Aqui a matéria ganha ares kafkianos, 
ao cobrar de presos que nem mesmo foram conde-
nados pela lentidão do Judiciário.

Movido a populismo penal, o projeto cria de-
manda por trabalho em estabelecimentos prisionais 
—algo que o setor público hoje é incapaz de absor-
ver. Apenas 20% dos presos trabalham, segundo da-
dos do Departamento Penitenciário Nacional, e 76% 
deles não são remunerados ou recebem menos do 
que três quartos do salário mínimo.

Compreende-se que proposituras do gênero 
possam seduzir parcelas da sociedade justamente 
indignadas com a violência ou a corrupção. Entre-
tanto tal endurecimento punitivo está longe de ser 
política racional de segurança.

Os custos do sistema prisional cairiam com 
uma estratégia de encarceramento que priorizasse 
condenados perigosos, buscando penas alternativas 
para os demais. Nossos presídios superlotados são 
mais eficientes em fornecer mão de obra para fac-
ções criminosas.

Editorial

Populismo penal

Ranking dos Políticos - Facebook

BOLA FORA
Uma das prerrogativas de um líder do Go-

verno no Legislativo é “encaminhar” o voto 
dos membros da base, pedindo para que vo-
tem conforme o interesse do Executivo. Foi 
esse dispositivo que o líder do prefeito Ema-
nuel Pinheiro, vereador Luis Claudio, se utili-
zou na hora da votação da cassação de Abilio 
Junior. O “pedido” chamou atenção, já que o 
próprio prefeito tem dito à imprensa que não 
tem interesse no caso e não está envolvido na 
cassação do parlamentar.

REDUÇÃO DE 5,5%
Mauro Mendes demonstrou um feito e tan-

to ao apresentar o resultado final dos gastos 
com folha salarial no ano de 2019. O demo-
crata conseguiu reduzir de 57,88% de gasto de 
seu orçamento com salários para 52,38%. Uma 
redução de 5,5 pontos percentuais. Além de a 
redução ser uma das maiores já vistas no Es-
tado, é o menor patamar desde o segundo qua-
drimestre de 2017. Apesar da insatisfação do 
funcionalismo com a série de medidas amar-
gas que Mendes tomou em 2019, a seguir este 
caminho, em breve ele poderá voltar a pagar a 
desejada Revisão Geral Anual (RGA).

DESMATE
CRIMINOSO
A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou 

dezenas de ações civis públicas para cobrar 
R$ 1,3 bilhão de responsáveis pelo desmata-
mento na Amazônia Legal, incluindo áreas 
em Mato Grosso. Elas incluem ainda áreas 
desmatadas no Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima e Amapá. O objetivo é obrigar os 
responsáveis a repararem o dano causado ao 
meio ambiente, pagarem indenização à socie-
dade pelos prejuízos decorrentes da degrada-
ção e devolverem os benefícios econômicos 
obtidos de forma ilícita, como exploração ile-
gal de madeira e atividades de pecuária.Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“Movido a populismo penal, o projeto cria 
demanda por trabalho em estabelecimentos 
prisionais —algo que o setor público hoje é 
incapaz de absorver

“
O corpo do menino, de 1 ano e 3 meses, foi velado e sepultado ontem 

em Sorriso. Ele ficou gravemente ferido na colisão envolvendo um Golf, 
uma Scania, e um Toyota Corolla e morreu antes de dar entrada no Hos-
pital Regional de Sorriso. O menino teve trauma abdominal produzido 
pelo cinto de segurança não adequado para o tamanho e idade dela.

Anotando em papelzinho
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boa opção para não deixar nada para 
trás, mas esse método é, sem dúvidas, 
um dos mais suscetíveis a falhas, pois 
não existe uma “continuidade”, não 
existe uma permanência no registro, 

um “reagendamento”. 
Você anota e depois 
joga fora, simples as-
sim.

Você pode, sim, 
utilizar o papelzinho 
como uma ferramen-
ta auxiliar, mas nunca 
como a solução com-
pleta para sua organi-
zação. Se você tentar 
fazer isso vai estar, 
basicamente, se enga-
nando, mantendo uma 
“falsa organização”, e 
só vai perceber isso 
quando tiver algum 

tipo de problema. Melhor mudar essa 
realidade antes de se incomodar, não é 
mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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É sempre importante conhecer os métodos disponíveis para 
manter sua vida organizada e escolher o que melhor se ade-
qua ao seu perfil e sua realidade. Feito isso é levar a coisa a 
sério, agendar e anotar tudo que for preciso e, claro, consul-
tar suas anotações com frequência. Independentemente do 
método ou da estratégia a parte mais importante é o fator 
humano envolvido. Sem seu empenho, nada vai dar certo.
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Ser organizado é algo fundamental 
na vida do ser humano. Seja em sua 
vida pessoal, profissional ou nos estu-
dos ter organização é a base para que 
você não se “enrole” com seus com-
promissos, consiga 
otimizar seu tempo e 
evite problemas.

As opções para se 
manter organizado, 
atualmente, são mui-
tas, e vão do tradicio-
nal ao tecnológico, da 
agenda de papel aos 
lembretes em múl-
tiplos dispositivos 
para não perder um 
compromisso sequer.

Muita gente re-
clama que é difícil se 
manter organizado, 
mas não é. Você pre-
cisa escolher o método que vai utilizar 
para tanto e anotar tudo que precisar. 
Se você não fizer essa parte, não tem 
recurso ou tecnologia que ajude.

Algumas pessoas, porém, tentam 
utilizar um mecanismo um tanto quan-
to inusitado para buscar a organização, 
e acabam, logicamente, não tendo êxi-
to: anotar em papeizinhos. Isso mesmo: 
para muita gente utilizar pequenos ras-
cunhos, que vão recebendo informa-
ções no decorrer do dia, soa como uma 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As medidas drásticas ado-
tadas pelo Governo Mauro 
Mendes em seu primeiro 
ano causaram muito des-
conforto em vários setores 
do Mato Grosso, principal-
mente aos servidores públi-
cos e a classe empresarial.

Mas o secretário de Es-
tado de Fazenda, Rogério 
Gallo, veio a público para 
dizer que as medidas amar-
gas foram necessárias e que 
elas trouxeram um impacto 
positivo nas contas públicas.

A receita total do Governo 
em 2019 foi de R$ 20,7 mi-
lhões, com as despesas ava-
liadas em R$ 19,8 bilhões, o 
que resultou em um superá-
vit R$ 870,7 milhões.

Para o secretário as ações 
foram necessárias para 
equalizar o rombo deixado 
pela gestão anterior do go-
vernador Pedro Taques.

“Havia, sim, um cenário 
muito ruim, mas o gover-
nador Mauro adotou as me-
didas necessárias para que 
tivéssemos a contenção da 
despesa e chegássemos ao 
final do ano com uma me-
lhorar da receita. Saímos de 
um indicador de 58% de gas-
tos com folha do executivo 
para 52%. E a lei estabelece 
49%. Ainda estamos acima”, 

NO AZUL | Com as medidas impopulares Governo conseguiu reduzir o rombo nos cofres públicos

Governo teve um superávit R$ 870,7 milhões 

Foto: Christiano antonuCCi

CARTEIRA VERDE E AMARELO

MP será votada 
nesta semana em 
comissão mista

Medida é considerada polêmica no Congresso 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

A votação do relatório 
sobre a Medida Provisória 
que cria o Contrato de Tra-
balho Verde e Amarelo está 
marcada para esta semana, 
na comissão mista que vai 
analisar o texto.

O colegiado é composto 
por senadores e deputados, e 
o relator é o deputado Chris-
tino Áureo, do PP. Depois de 
aprovada na comissão mista, 
a matéria segue para análise 
no Plenário da Câmara dos 
Deputados e, caso seja apro-
vada, é encaminhada para 
análise do Senado.

O texto enviado pelo 
governo tem como objetivo 
de estimular a contratação 
de jovens em seus primeiros 
empregos. Mas a proposta 
também muda vários pontos 
da legislação trabalhista.

A MP é uma das campe-
ãs no recebimento de emen-
das. Foram quase 2 mil. O 
texto perde a validade no dia 
20 de março. Se não for vo-
tado até essa data, a proposta 
caduca. A matéria prevê, por 
exemplo, que o empregador 
contrate jovens entre 18 e 29 
anos de idade, com paga-

mento limitado a 1,5 salário 
mínimo por mês. A alíquota 
de contribuição para o FGTS 
fica reduzida de 8% para 2%, e 
a multa do FGTS, em caso de 
demissão, de 40% para 20%. 
A proposta também isenta o 
pagamento da contribuição 
previdenciária patronal, do 
salário-educação e da contri-
buição social para as entida-
des do Sistema “S”.

A proposta original per-
mitia ainda a abertura dos 
bancos aos sábados e o au-
mento da jornada dos ban-
cários de seis para oito horas. 
O relator alterou o texto para 
permitir apenas o trabalho 
nos bancos aos sábados, do-
mingos e feriados no caso de 
atividades que envolvam si-
tuações especificas.

Outro trecho polêmico 
é o que retira as restrições 
para o trabalho aos domin-
gos e feriados, desde que o 
trabalhador possa repousar 
em outro dia da semana.

Ainda estava prevista na 
MP o fim de registros profis-
sionais de várias categorias, 
como a de corretores de se-
guros, jornalistas e radialis-
tas. Mas o texto do relator 
mantém o registro das pro-
fissões.

DiVuLGaÇÃo

Governo do Estado 
adotou remédio amargo

afirmou.
Gallo ainda aproveitou a 

oportunidade para relem-
brar o cenário de caos que 
Mato Grosso viveu no cam-
po policial e fiscal e que a 
população a partir de agora 
vai perceber as melhoras.

“O próprio servidor e a 
população percebem que, 
com a situação melhorando, 
vamos ter condição de man-
ter policial na rua, não terá 
mais carro de policial sendo 
recolhido, como foi em ja-
neiro de 2019. Um cenário 
de caos. Quem não enxer-
ga é porque não quer ver. 
É importante deixar claro 
que havia, sim, um cenário 
de profunda desestrutura-
ção fiscal que enfrentamos”, 
acrescentou.

Apesar da melhoria, o Es-
tado ainda tem um valor de 
R$ 2,5 bilhões de restos a 
pagar. A previsão no início 
da gestão era terminar 2019 
com R$ 5 bilhões, com as 
medidas o valor foi reduzi-
do para pouco mais da me-
tade.

Gallo apontou ainda que 
a melhoria do caixa é uma 
tendência também para 
2020. “Esta trajetória está 
totalmente diferente do 
que tínhamos em 2018. Era 
para terminar 2019 com R$ 
5 bilhões de restos a pagar, 
mas terminamos com R$ 

Foto: assEssoria

REJEITADOS

Medeiros e Fávaro perdem 
palanques ao Senadomista

Ambos sem importantes apoios buscam a eleição 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Duas grandes lideran-
ças do Mato Grosso deixa-
ram de contar com os apoios 
importantes para a disputa 
da eleição suplementar ao 
Senado Federal. Um deles é 
o deputado federal José Me-
deiros (Podemos). Vice-líder 
do governo na Câmara e de-
fender ferrenho do presiden-
te Jair Bolsonaro, Medeiros 
tomou uma surpresa quando 
o presidente comunicou que 
apoiaria a tenente-coronel 
Rúbia Fernanda de Olivei-
ra Santos (Patriota), da Polí-
cia Militar de Mato Grosso, 
como candidata ao Senado e 
que terá o ex-deputado fede-
ral Victório Galli também do 
Patriota como seu suplente. 

Esquecido pelo presi-
dente, Medeiros divulgou 
nota amenizando o fato de 
ter sido preterido dizendo 
que quando decidiu apoiar 
o atual governo nunca foi 
para ter algo em troca. E que 
mesmo Bolsonaro preferin-
do outra pessoa para apoiar 
ao Senado em Mato Grosso, 

ele continuará defendendo as 
causas do presidente.

“A única coisa que me 
faria mudar essa aliança se-
ria o presidente alterar suas 
convicções, o que acredito 
firmemente que não ocorre-
rá. Estou junto de Bolsonaro 
porque o que ele quer para 
esse país são as mesmas coi-
sas que eu quero. Não sobre-
vivi a uma infância de miséria 
no nordeste e vi dois irmãos 

morrerem de fome para hoje 
estar na política ao lado de 
bandido, estou e continuarei 
ao lado do capitão até o fim 
desta luta”, declarou.

FÁVARO 
SEM MDB
Outro que deixou de 

contar com importante pa-
lanque é o ex-governador 
Carlos Fávaro (PSD), ele es-
perava contar com o apoio 

do MDB de Mato Grosso na 
disputa, mas o presidente 
estadual da sigla, Carlos Be-
zerra, confirmou presente na 
convenção do PDT que vai 
oficializar a candidatura do 
atual vice-governador, Ota-
viano Pivetta. A frustração de 
Fávaro se dá pelo fato de que 
o BMD esteve em seu palan-
que na eleição de 2018 onde 
ele terminou a corrida eleito-
ral na terceira posição.

ESTA SEMANA 

TRE/MT mantém datas das convenções ao Senado
Foto: assEssoria

Rito segue o mesmo apesar de pedido do Governo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Mesmo com o pedido 
do Governo do Estado junto 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), para que a eleição 
suplementar ao Senado Fe-
deral seja adiada para o mês 
de outubro, para que ocor-
ra no mesmo dia da eleição 
municipal, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT), decidiu por man-
ter as datas das convenções 
partidárias.

Elas começam hoje e 
se estendem até a próxima 
quinta-feira (12), quando os 
partidos deverão, de forma 
oficial, oficializar seus nomes 
para o pleito.

Sendo assim, poderá 
participar da eleição o parti-
do político que, até seis me-
ses antes da data do pleito, 
tenha registrado seu estatuto 
no TSE e tenha, até a data da 
convenção, órgão de direção 

constituído na circunscrição, 
devidamente anotado no 
TRE-MT. O mesmo prazo 
deve ser observado ao can-
didato em relação ao seu 
domicílio eleitoral, além de 
estar com a filiação deferida 
pelo partido político pelos 
mesmos seis meses.

Havendo necessidade, 
o candidato escolhido em 
convenção partidária deve-
rá afastar-se de cargo que 
acarrete inelegibilidade no 
dia útil seguinte à referida 
escolha.

Cada partido deverá 
digitar no dia seguinte a re-
alização da convenção a ata 
da mesma, e a lista dos pre-
sentes, no Módulo Externo 
do Sistema de Candidatu-
ras (CANDex).  As atas serão 
publicadas no site da Justiça 
Eleitoral e irão integrar os 
autos do registro de candi-
datura.

Os partidos políticos e 
as coligações solicitarão ao 

TRE-MT o registro de seus 
candidatos até às 19 horas 
do dia 17 de março de 2020, 
improrrogavelmente. O pe-
dido de registro deverá ser 
apresentado, obrigatoria-
mente, em meio magnético 
gerado pela Sistema CAN-
Dex, acompanhado das vias 

impressas dos formulários 
Demonstrativo de Regula-
ridade de Atos Partidários 
(DRAP) e Requerimento de 
Registro de Candidatura 
(RRC), devidamente assina-
dos pelos requerentes, e de-
mais documentos exigidos 
pela legislação.

2,5 bilhões. Isso significa 
dizer que é uma nova tra-
jetória que irá rumar para o 
equilíbrio fiscal do Estado. 

Daqui para frente, com esse 
controle das despesas, va-
mos chegar ao equilíbrio e 
a partir disso toda sociedade 

irá perceber que é melhor 
morar em um Estado com 
equilíbrio fiscal, em que o 
servidor recebe em dia, que 

seus direitos são reconhe-
cidos, em que a sociedade 
também tem uma boa polí-
tica de saúde”, afirmou.
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AGRONEGÓCIO 

Vocação e alta tecnologia são marca registrada de Sorriso

Empresários paulistas estão de
olho no amendoim de Sorriso
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A vocação agrícola e a 
alta tecnologia do setor de 
pesquisas voltadas para a 
área são marca registrada de 
Sorriso. São essas algumas 
das características que atra-
íram os olhos da empresa 
paulista Beatrice Peanuts, es-
pecialista na produção e be-
neficiamento de amendoim, 
ao município. A comitiva, 
formada por argentinos e 
brasileiros, visitou o prefei-
to Ari Lafin na última sema-
na para conhecer um pouco 
mais acerca das potenciali-
dades de Sorriso.

Ari aproveitou para des-
tacar a história do município 
voltada para o agronegócio. 
“Sorriso nasceu a partir do 
sonho de alguns migrantes 
que vieram para plantar ar-
roz. Na sequência, vieram 
as empresas especializadas 
em produção e tecnologia e 
identificaram a potenciali-
dade para o cultivo da soja. 
Desde então nosso municí-
pio vem se destacando mun-
dialmente com a produção 
de grãos que englobam tanto 
a soja quanto o milho e o fei-
jão”, disse.

“Além de outras po-
tencias como a produção do 
pescado em água doce, os 

pulses do feijão, a pesquisa 
voltada para a agricultura e o 
início do beneficiamento do 
que produzimos aqui”, com-
plementou.

Segundo o prefeito, 
a Beatrice Peanuts está no 
lugar propício para inves-
timentos e crescimento no 
Mato Grosso. 

“Somos um município 
aberto à chegada de novos 
investimentos e renda. Em 
contrapartida temos bene-
fícios para ofertar como a 
localização geográfica”, sa-
lientou o prefeito ao desta-
car o hub logístico formado 
pelas BR’s 163 e 242, além do 
Aeroporto Regional Adolino 
Bedin.

A Beatrice Peanuts, de 
Tupã (SP), conta com uma 
área própria de oito mil hec-
tares de produção do amen-
doim. Além disso, são mais 
15 mil hectares de área pro-
dutiva de parceiros. Segundo 
o engenheiro agrônomo da 
empresa, Rodolfo Pires Ri-
beiro, a empresa produz 52,4 
mil toneladas da leguminosa 
por ano. Cerca de 60% dessa 
produção é comercializada 
na Europa. “Temos 42 países 
na nossa cartela de clientes”, 
explica. Em Sorriso o grupo 
busca áreas para expansão. 
Conforme o proprietário da 
empresa, Romildo Ramos 

VOCAÇÃO | Município é referência no cultivo e beneficiamento do amendoim
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LOGÍSTICA

Transporte rodoviário de cargas
em ano de safra recorde de grãos

ALGODÃO

Chuva em excesso prejudica lavouras

Agronegócio sempre foi um celeiro de oportunidades

Movimento de compras deve se repetir esta semana Associação participa do Acrimat em Ação 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Há muito tempo somos 
protagonistas de uma pro-
dução única e uma colheita 
singular, o que garante ao 
Brasil uma safra recorde no 
plantio de grãos ainda este 
ano. É o que aponta o rela-
tório da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Co-
nab), ao mostrar um volume 
considerável na ordem de 
251,1 milhões de toneladas. 
Um aumento de 9,1 milhões 
quando comparado aos últi-
mos dois anos.

A safra de soja deverá 
ter uma área 2,6% maior que 
na última temporada, conti-
nuando a tendência de cres-
cimento das últimas colhei-
tas. A produção é estimada 
em 123,2 milhões de tonela-
das, um recorde na série his-
tórica, graças às condições 
climáticas dessa safra.

O começo foi instável, 
pelo atraso das chuvas em 

BRASILEIRA

China encerra 
semana comprando 
mais soja
DA REPORTAGEM

A China encerrou a se-
mana comprando mais 35 
cargos de soja brasileira e, 
além disso, os produtores 
venderam mais 5 milhões 
de toneladas, segundo infor-
mações divulgadas pela T&F 
consultoria Agroeconômica. 
Nesse cenário, o movimento 
de compras chinesas poderá 
se repetir na próxima sema-
na.

Além disso, a pesquisa 
diária do Centro de Estudos 
Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea) indicou que 
o preço da soja subiu 3,27% 
nos portos e 4,11% no interior 
na primeira semana de mar-
ço. “Esta alta da demanda foi 
novamente registrada pela 
pesquisa Cepea, que apontou 
nova elevação de 0,47% nos 

DA REPORTAGEM

O excesso de chuva em 
Mato Grosso está prejudi-
cando a produção de algo-
dão no estado. Entre janeiro 
e fevereiro choveu mais do 
que esperado na região de 
Campo Verde, no sudeste 
do estado. 

O agricultor André Au-
gusto Xavier teve mais de R$ 
80 mil de prejuízo por con-
ta disso. O excesso de água 
na lavoura levou tudo o que 
estava no solo, destruindo o 
plantio de algodão.

Depois da primeira 
perda, o produtor insistiu, 
plantou novamente o algo-
dão, mas a chuva mais uma 

preços médios dos portos do 
Sul do país, para R$ 92,80/
saca, contra R$ 92,37/saca 
do dia anterior, elevando o 
acumulado da semana para 
3,27%. 

Já no mercado interno, 
porém, a elevação foi bem 
menos na sexta, mas maior 
na semana: a alta do dia foi 
de apenas 0,02%, para R$ 
86,32 e a alta da semana foi 
de 4,11%”, explicou detalhada-
mente a consultoria.

“Das 2,1 milhões de to-
neladas de Farmers Selling, 
vendas de agricultores, des-
ta semana, Goiás foi o cam-
peão com 440.500 toneladas 
da safra 2020 e mais 507.600 
toneladas da safa 2021. Em 
seguida veio o Mato Grosso, 
com 300 mil toneladas de sa-
fra 2020 e 300 mil toneladas 
da safra 2021”, completa.

diversos estados produtores, 
o que provocou semeadura 
irregular e impactou negati-
vamente a colheita em várias 
regiões. 

Segundo levantamen-
to da AgRural, Mato Grosso 
sofreu falta de chuva no pe-
ríodo de plantio e iniciou a 
semeadura somente após o 
mês de outubro. Em janei-
ro de 2020, o Estado colheu 

vez, comprometeu a área de 
45 hectares. Agora, a área 
será usada para o cultivo do 
milho.

O produtor só não per-
deu mais porque o plantio 
do algodão ainda estava co-
meçando na fazenda. Nos 
355 hectares restantes, as 
plantas conseguiram germi-
nar bem e não correm mais 
o risco de serem afetadas 
pelo excesso de chuva.

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) já prevê re-
dução na safra de algodão, 
por conta dessa chuvarada 
na hora do plantio. Agora, 
só resta saber o tamanho do 
prejuízo.

apenas 5% de uma área de 
9,7 milhões de hectares, en-
quanto no ano passado os 
trabalhos na região estavam 
em 10% no mesmo período.

Já a primeira safra da 
colheita do milho foi influen-
ciada pelas boas cotações do 
cereal. A área apresentou 
crescimento de 3,4% na re-
gião semeada, num total de 
4,25 milhões de hectares. A 

produção está estimada em 
26,1 milhões de toneladas, 
1,6% superior a 2018/19. Com 
relação à segunda safra, a se-
meadura iniciada em janeiro 
acontece de acordo com o 
avanço da colheita da soja. 
Há expectativa de incremen-
to expressivo no território, 
tendo em vista sua rentabi-
lidade atual e às condições 
climáticas favoráveis.

Contelli, a Beatrice Peanuts 
veio ao município atraída 
pelo potencial produtivo do 
setor agrícola.

Leandro Lodea, da LC 
Sementes, é um dos respon-
sáveis por trazer Contelli 
e Ribeiro até o município. 
Lodea frisou que há grande 
interesse da Beatrice Peanuts 
em conhecer melhor e inves-
tir na região. 

“Há três anos estamos 
realizando pesquisas experi-
mentais em lavouras locais. 
Hoje temos uma área de 255 
hectares em cultivo no mu-
nicípio de Nova Ubiratã de 
propriedade do produtor 
José Martins, que inclusive é 
um dos parceiros da Beatri-
ce Peanuts”, explicou. Lodea 
e Ribeiro detalharam que 
esse é o primeiro ano com 
plantio comercial da área, “a 
partir disso serão coletados 
mais dados sobre a capaci-
dade produtiva da região”, 
salientam.

Lodea destacou ainda 
que há uma parceria entre a 
LC Sementes, a Embrapa e 
o Instituto Federal de Mato 
Grosso para a realização das 
pesquisas. Especificamente 
na região o IFMT atua com o 
trabalho realizado pelo pro-
fessor Dácio Olibone e o en-
genheiro agrônomo Thiago 
Rizzi.



Vagas de Emprego
1-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
2-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concer-
to de refrigeradores, CNH AB;
3-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
4-Ajudante de motorista, com experiên-
cia;
5-Auxiliar de produção, com experiência;
6-Consultor de vendas, com experiência;
7-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
8-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
9-Repositor, com experiência, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibili-
dade no período noturno;
10-Motorista / Entregador, CNH C, com 
experiência, com disponibilidade para 
viagem; 
11-Entregador, CNH AB ou AC, com 
experiência;
12-Motorista entregador, CNH AC, com 
experiência, curso do MOPP;
13-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
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, facha-
das ou estruturas metálicas;
18-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Operador (a) de ponte rolante;
21-Escrita fiscal, com experiência.
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

Granja Vitória Ltda, CPNJ 24.855.270/0001-42, torna pú-
blico que requer junto a SAMA, a Renovação da Licença 
de Instalação e da Licença de Operação, para a atividade 
de produção de ovos, localizada Estrada Celeste, km 3,5 a 
esquerda 600 metros, zona rural do Município de Sorriso – 
MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

Marcio Maziero Pozzobon, CPF 809.909.751-34, torna 
público que requer junto a SEMA, a Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação, para um Lavador de Veículos 
e para uma Oficina Mecânica, a ser instalados em área 
denominada Fazenda Recando, localizada na Gleba Bela 
Vista, Modulo VIII, zona rural do município de Novo Mundo 
– MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

L.G. FRIEDRICH, estabelecido na Rua das Primaveras, nº 
4163, setor Residencial Norte, Sinop/MT, inscrito no CNPJ 
nº 10.766.273/0001-03, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
da atividade de Fabricação de sorvetes e outros gelados 
comestíveis. Não foi determinado EIA/RIMA.
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

ODIRLEI JOSÉ TRUCOLLO inscrito no CPF sob o nº 
012.707.301-93, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO para a ativi-
dade de Condomínio Residencial, o empreendimento está 
localizado na Rua Elis Regina esq. c/ Rua Roberto Carlos, 
nº 276, Quadra 24, Lote 11 – Residencial Aquarela Brasil 
- CEP 78.556-517– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

LG MADEIRAS LTDA,  CNPJ Nº 01.617.899/0001-59, fir-
ma Jurídica, Torna público que requereu  junto a Secre-
taria  de Estado do Meio Ambiente - SEMA,  a Inclusão 
da atividade Industrialização, Categoria PICADOR DE 
RESÍDUOS DE MADEIRARAS, em suas instalações, de-
vendo a mesma ser Incluída na Licença de Operação Nº 
319517/2019,   localizada na Av. Integração  420, Lote 89,  
Chácaras -  Município de Sinop – MT. Não EIA /RIMA.

ENGELBERTO ALEXANDRINO DOS SANTOS (ESSEN-
CIA PRIME MOVEIS PLANEJADOS,  inscrita no CNPJ 
nº 36.082.682//0001-76, torna público que requereu a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SAMA/LRV/MT 
a ALTERAÇÃO DE RAZAO SOCIAL, do processo de licen-
ciamento Nº 2348/2018, de sua empresa de fabricação de 
móveis e outros artefatos com predom

BR Recapadora de pneus Eireli inscrita no CNPJ 
35.933.279/0001-40, torna público que requereu a SE-
CRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA o 
licenciamento ambiental (LP, LI e LO), para atividade de 
reforma de pneumáticos usados, localizada a BR 163 S/N 
Bairro Zona Rural, Município de Guarantã do Norte/MT. 
Não houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sus-
tentável- Negócios Ambientais – (66) 99985060

A BR Recapadora de pneus Eireli, inscrita no CNPJ 
35.933.279/0001-40, torna público o Requerimento de Ca-
dastro de Uso Insignificante de água subterrânea em poço 
tubular na localizada a BR 163 S/N Bairro Zona Rural, Mu-
nicípio de Guarantã do Norte.

MADEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
EIRELI, CNPJ. 28.038.327/0001-71. Torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente a Alteração de Razão Social de uma Serraria 
com Desdobramento de Madeira, localizada no município 
de Vila Rica/MT. Não determinado EIA/RIMA.

Granja Rohder, CPF Nº. 006.321.411-31, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável do Município de Sinop/MT, A Li-
cença Prévia (L.P.), Licença de Instalação (L.I.) e Licença 
de Operação (L.O), para o desenvolvimento de sua ativi-
dade Avícola, com Produção de Ovos Caipira, localizado 
na estrada Viviane, Km 06, SN, Coordenada Geográfica 
11°54’57”S  55°21’34” W Sirgas 2000, Sinop-MT. A.M.E. 
Projetos Agroflorestal telefone (66) 3531-4293/99646-
3679

FELIZ NATAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA EPP, CNPJ Nº 
18.158.179/0001-75, torna público que requereu à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, renovação da 
Licença de Operação (LO) para atividade Secagem e Ar-
mazenamento de Grãos, localizada no município de Feliz 
Natal-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

JBS S/A, CNPJ 02.916.265/0189-64, torna público que 
requereu à SEMA/MT, Renovação de Outorga de uso de 
recursos hídricos para captação de água e diluição de 
efluentes no Rio Azul em Colíder/MT.

Marcio Maziero Pozzobon, CPF 809.909.751-34, torna pú-
blico que requer junto a SEMA, as Licenças Prévia, de Ins-
talação e de Operação, para um Ponto de Abastecimento, 
a ser instalado em área denominada Fazenda Recando, 
localizada na Gleba Bela Vista, Modulo VIII, zona rural do 
município de Novo Mundo – MT. Não foi realizado EIA/
RIMA.

Fermap Armazéns Gerais Ltda, CNPJ 02.358.065/0004-
81, torna público que requer junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop,  as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para uma 
armazém geral, localizado na ROD BR 163, km 816, Alto 
da Gloria, na zona rural do município de Sinop - MT. Não 
foi realizado EIA/RIMA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 004/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TOR-
NA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: A. A. DALMASSO SER-
VIÇOS – ME, no valor total de R$ 61.915,41 (Sessenta e um mil, novecentos 
e quinze reais e quarenta e um centavos). 

Juina-MT, 06 e março de 2020.
Marcio Antonio da Silva

Presidente  da CPL- Poder Executivo  Juína/MT.
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO
            CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRA-

ORDINÁRIA. 

NIRE: 51400.002.681                                           CNPJ: 73.967.085/0001-55

A Diretora Presidente da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Tra-
balho Médico, localizada a Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá em Sinop, 
Mato Grosso, CEP.78.556-259, convoca os Senhores Cooperados para par-
ticiparem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que realizar-se-á: 

Dia: 21 de março de 2020.
Horário:
11:00 horas  - 1ª Convocação -  com a presença de no mínimo 2/3 dos co-
operados; 
12:00 horas  - 2ª Convocação - com no mínimo a metade mais um dos co-
operados; 
13:00 horas  - 3ª Convocação - com a presença de no mínimo dez coope-
rados.

Local: Auditório da Sede da Cooperativa
            Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá – Sinop/MT
Quantidade de Cooperados: 253 Cooperados.

ORDEM DO DIA: 
PAUTA DA AGO: 
1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhadas 
de parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, compreendendo: 
- Relatório de Gestão;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrativos de sobras ou perdas apuradas no exercício de 2019, 
- Pareceres: do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente,
2. Destinação das sobras apuradas no exercício 2019,
3. Referendo dos valores de CH, Pró-labores e Jetons, 
4. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal – período 
2020-2021,
5. Formação do Comitê de Especialidade de Dermatologia. 

PAUTA DA AGE: 
1.   Destinação do FATES,
2.   Homologação de exclusão e de pedido de demissões,
3.   Atualização do quadro societário da Cooperativa,
4.   Detalhamento para investimento de recurso próprio – Clínica de Terapias.
 

Sinop(MT), 10 de março de 2020.

Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves 
Diretora-Presidente

Norte do
Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 004/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM RUAS E AVENIDAS 
DA CIDADE, MEIO FIO E FABRICAÇÃO DE TUBOS; ADUELAS PARA MANUTENÇÃO 
DE PONTES E CÓRREGOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se 
vencedora a empresa CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO – ME (CNPJ: 
23.029.774/0001-40), com o valor total de R$ 499.748,25 (Quatrocentos e noventa e nove 
mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Na fase de habilitação a 
concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta 
decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 09 de março de 2020 

.EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 06 de março de 2020, às 08h00min, 
na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o “REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, A SEREM PRESTADAS NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 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 009/2020, onde sagrou-se vencedora a empresa M. A. DAS S. DE 
SOUSA ME, inscrita no CNPJ n° 08.781.187/0001-10, sagrou se vencedora para os itens 
conforme Termo de Referência, valor global de R$ 122.750,00 (Cento e Vinte Dois Mil, 
Setecentos e Cinquenta Reais). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na 
sede do Consórcio, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 
78.530-000 na cidade de Peixoto de Azevedo de segunda-feira a sexta-feira em horário 
comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 06 de março de 2020. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVPSecretária Executiva do CISVP

 

 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 012/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 27 de fevereiro de 
2020 na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA  FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
ALVENARIA DE CONCRETO, PAVER RETANGULAR, PISOGRAMA E 
TÁCTIL DIRECIONAL EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: RD BLOCOS E 
PISOS DE CONCRETO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ N° 15.205.954/0001-
08 com valor total de R$ 521.880,00. Matupá – MT, 09 de março de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE SUSPENSÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, torna público para conhecimento dos 

interessados que DECIDE-SE SUSPENDER PROVISORIAMENTE o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020, tendo como objeto a “REGISTRO 

DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO MENSAL E DIÁRIA DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E 

FERRAMENTAS PARA REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  

SOLICITANTE(S)”. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Luverdense e Mixto farão duelo
direto contra o rebaixamento
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Ninguém imaginaria, 
antes do início do Campeo-
nato Mato-grossense 2020, 
que o Luverdense chegaria à 
última rodada com chances 
de ser rebaixado, principal-
mente em um certame com 
equipes teoricamente bem 
mais fracas que ele. Pois o 
Verdão do Norte se mos-
trou extremamente irregu-
lar, acuado e, agora, chega à 
9ª rodada com chances mais 
do que reais de uma inédita 
queda à segunda divisão es-
tadual.

Com 5 pontos após 
oito partidas, tendo vencido 
apenas uma – o já rebaixado 
Araguaia por um magro 1 a 0 
–, empatado duas e perdido 
cinco partidas, o Luverdense 
recebe um adversário direto 
na luta contra o descenso. O 
Mixto conquistou duas vitó-
rias na competição, empatou 
um jogo e perdeu outros cin-

UM CAI | Duelo é de vida ou morte para as duas equipes; vantagem é do Tigre, que precisa apenas do empate

DA REPORTAGEM

O técnico Jesualdo Fer-
reira deu sequência para 
Diego Pituca no meio-cam-
po do Santos mesmo em 
meio a atuações irregulares. 
E deu certo. Pituca demorou 
a se adaptar à função mais 
ofensiva, mais próximo do 
gol adversário e às vezes até 
como ponta. Jesualdo expli-
cou a mudança tática depois 
da vitória sobre o Mirassol, 
com o primeiro gol marcado 
pelo meio-campista, em bo-
nito chute de fora da área.

“Pituca é curioso. Como 
é possível jogar com três 
volantes falaram…. E eu não 
entendi. O meio era esse ano 
passado. Santos jogava no 
ano passado com três volan-
tes e era ofensivo? Querem 
ser um pouco treinador e me 
explicar isso? Sempre pensei 
no Pituca como interior, mé-
dio interior de característi-
cas ofensivas. Box to box em 
90 minutos, qualidade física 
e força mental. Por que vo-
lante? Tinha que estar mais 
posicional (no ano passado). 

SANTOS

Jesualdo exalta 
Diego Pituca: “qualidade 
física e mental”

Foto: Ivan StortI

Pituca se adapta em nova função e cresce no Santos 

Mas gosto dele assim, até na 
direita como na parte final 
do jogo (contra o Mirassol). É 
um jogador que gosto mui-
to, tem vantagem de fazer 
ala esquerda no 4-4-2, lateral 
como fez se tiver problema… 
Quando é para jogar só um 
(volante), também joga”, ex-
plicou Jesualdo.

Pituca é meia de origem, 
mas se acostumou a atuar 
como primeiro ou segundo 
volante no Peixe nos últimos 
anos. Jesualdo Ferreira en-
xerga o esquema tático 4-3-
3, seu preferido, com um ca-
misa 5, um 8 e um 10, à moda 
antiga, com um meia pela es-
querda e outro pela direita. 
Nesse desenho, Pituca foi à 
frente.  O treinador tem con-
versado com Diego Pituca 
para que resgate as caracte-
rísticas de armador do início 
da carreira e use sua força 
física pelo lado do campo. O 
jogador, antes desanimado 
com as críticas do torcedor, 
tem se sentido mais à vonta-
de e espera por desempenho 
ainda melhor na sequência 
da temporada.

co. Mas chega ao último jogo 
precisando apenas de um 
empate.

Vários são os fatores 
que têm levado o Luverden-
se à queda livre nos últimos 
anos. Aquela organização 
profissionalizada de outrora, 
que fez a equipe alcançar pa-
tamares nacionais, não exis-
te mais. O apoio financeiro 
foi minguando aos poucos, 
assim como a torcida que 
jamais se fez presente em 
massa no Passo das Emas. 
Após ficar alguns anos na Sé-
rie B nacional, a equipe des-
ceu dois níveis em três anos, 
e em 2020 jogará a Série D, 
de onde é muito difícil sair.

No Estadual, a equi-
pe foi campeã três vezes, a 
última delas em 2016, an-
tes do domínio do Cuiabá. 
Agora, rebaixamento é uma 
novidade. Mas a matemáti-
ca é simples: basta vencer o 
Mixto para se garantir não 
só na elite, mas também nas 
quartas de final – no Mato-

Foto: DIvulgação

Luverdense entra em campo precisando vencer 

VAI PIORAR...

Promotor revela investigação por
outros crimes de R10 e Assis

CORINTHIANS

Pedrinho chega a Lisboa para
assinar contrato com o Benfica

Foto: DIvulgação

Ronaldinho será julgado como cidadão comum 

Foto: DIvulgação

Pedrinho evitou dar detalhes sobre a negociação 

SÓ NOTÍCIAS

Após pedir a manuten-
ção da prisão de Ronaldinho 
Gaúcho e Assis, o promotor 
Osmar Legal concedeu en-
trevista ao programa Espor-
te Espetacular, da TV Globo, 
revelando a suspeita por ou-
tros crimes cometidos pelos 
irmãos.

“Eles estão sendo proces-
sados por uso de documen-
tos de conteúdo falso. O pas-
saporte que eles utilizaram 
para entrar no Paraguai foi 
emitido por autoridades le-
gais, mas os dados contidos 
nos documentos foram adul-
terados. A acusação contra 
eles é pela utilização desses 
documentos. Essa investi-
gação ainda está no início e 
podem haver outros atos cri-
minosos que envolvam o Ro-
naldo e o Assis. É importante 
que eles sigam aqui no Para-

DA REPORTAGEM

O meia-atacante Pe-
drinho chegou domingo a 
Lisboa, capital de Portugal, 
para acertar os últimos deta-
lhes da transação que o fará 
jogador do Benfica. No de-
sembarque, o atleta revelado 
pelo Corinthians falou com 
os jornalistas locais e deixou 
clara a sua satisfação de ga-
nhar sua primeira oportuni-
dade no futebol europeu.

“É um sonho de criança 
estar em uma grande equi-
pe na Europa, fiquei feliz de 
receber essa oportunidade. 
Agradeço a Deus e ao Benfi-
ca por tudo isso”, comentou 
o atleta da Seleção Brasileira 
olímpica.

Como ainda não assinou 
os documentos, Pedrinho 

guai durante esse processo”, 
disse o promotor.

Osmar Legal ressalta que 
informações em torno da in-
vestigação são sigilosas, mas 
garante que existem indícios 
de outras ilegalidades come-
tidas pelos ex-atletas.

Perguntado sobre os mo-
tivos que podem ter leva-
do Ronaldinho e seu irmão 
a falsificarem o passaporte 
paraguaio, o promotor afir-
mou: 

“Um brasileiro com do-
cumentação paraguaia po-
deria ter a vantagem de 
participar de negócios em 
algumas empresas no país. 
Que não seriam dadas sem a 
cidadania paraguaia”.

Apesar de reconhecer Ro-
naldinho Gaúcho como um 
ídolo mundial, Osmar Legal 
garante que o caso do ex-jo-
gador será tratado como o de 
qualquer outro cidadão.

evitou dar grandes detalhes 
aos jornalistas sobre a nego-
ciação, como, por exemplo, 
o tempo de contrato com o 
Benfica. Ainda por cima, ele 
se esquivou se ainda voltará 
a defender o Corinthians, já 
que só poderá ser utilizado 
no futebol europeu a partir 
do segundo semestre. A de-
cisão ficará nas mãos de seu 
novo time.

“Definiremos todos os 
detalhes e aí vamos falar a 
vocês ( jornalistas)”, afirmou 
o atleta, que fez uma apre-
sentação sobre as suas carac-
terísticas. “Sou um jogador 
rápido, inteligente, de óti-
ma visão de jogo. Estou aqui 
para ajudar o clube”, emen-
dou.

De qualquer forma, Pe-
drinho disse que já come-

çou a acompanhar o futebol 
português e elogiou a equi-
pe do Benfica. “Vejo o time 

forte como um todo. Quero 
chegar aqui e desfrutar do 
meu talento”, avisou.

-grossense, ou a equipe é re-
baixada ou está classificada à 
fase de mata-mata. O empa-
te é favorável ao adversário, 
que está à frente na pontua-
ção. O resultado amplamen-
te positivo, somado a uma 
derrota com do Poconé com 
número elevado de gols, 
pode deixar o Luverdense 
até na 7ª posição, mas tirar 
uma diferença de saldo (-1 
contra -12) parece utopia de-
mais para uma equipe que só 
conquistou uma vitória até 
agora na temporada. O fu-
turo do LEC, que esteve até 
certo ponto incerto no final 
da temporada passada, mas 
teve pessoas que o trouxe-
ram de volta, é incerto. Não 
somente pelo fantasma de 
rebaixamento, que seria ca-
tastrófico e poderia jogar por 
terra uma última esperança 
de continuação do trabalho, 
mas mesmo que escape da 
queda, passar por este per-
rengue não estava nos planos 
do povo luverdense.
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DA REPORTAGEM

A mãe e a babá (nome pre-
servados) receberam na tar-
de de domingo (8) liberdade 
através de Habeas Corpus, 
em Sinop. 

As duas passaram por uma 
audiência de custódia e, por 
não terem antecedes crimi-
nais, o juiz de plantão deci-
diu que elas poderiam res-
ponder fora da cadeia.

Elas foram encaminhadas 
pela Policia Militar na ma-
nhã de sábado (7) depois que 
uma criança caiu de uma ja-
nela com altura de 6 metros. 
A vítima foi encaminhada 
pelo Corpo de Bombeiros ao 
Hospital Regional com esco-
riações.

De acordo com o sargen-
to Thiago, dos bombeiros, a 
criança de 4 anos caiu sobre 
um carro que estava esta-
cionado em baixo da jane-
la. “Não tenho dúvida, Deus 
protegeu essa criança. Ela 
estava apenas com escoria-
ções”.

O CASO
No sábado, o delegado da 

Polícia Civil, Carlos Eduardo 

Muniz prendeu em flagran-
te e sem estipular fiança a 
mãe, 25 anos, e a babá, 21, do 
menino, 4 anos, que caiu da 
janela de um prédio, locali-
zado no Jardim Terra Rica, 
com aproximadamente seis 
metros de altura e atingiu 
um carro que estava estacio-
nado. Elas devem responder 
por abandono de incapaz.

A criança foi socorrida 
pelo Corpo de Bombeiros 
e encaminhada ao Hospital 
Regional para receber aten-
dimento médico. 

Segundo os bombeiros, 
a criança estava consciente, 
aparentemente sem fraturas 
e com escoriações do lado do 
tórax. 

De acordo com um solda-
do, provavelmente o impac-
to com o carro “amorteceu” a 
queda, evitando que houves-
se mais ferimentos.

Testemunhas que tam-
bém deram suporte ao me-
nino após a queda informa-
ram aos policiais militares 
que foram até o apartamen-
to, mas não encontram 
ninguém. Pouco depois, as 
responsáveis chegaram no 
local e a Polícia Militar foi 

Foto: Divulgação

SORRISO

Criança morre após colisão entre 
carros e carreta na BR-163

ESPERA SEM FIM

Estado tem mais de 315 mil
pessoas em filas de espera

AINDA DO DIA DELAS

Florestas tropicais: 
MT, único com
mulher à frente 
do Meio Ambiente

Pesquisa marca Dia da Mulher, a ser comemorado domingo

Foto: Christiano antonuCCi

Foto: Divulgação

Metade dos cargos de alto escalão da Sema 
é ocupado por mulheres 

Entre os dados preliminares estão a demanda por exames específicos

DA REPORTAGEM

Uma criança de 1 ano 
e 3 meses morreu após uma 
colisão, na manhã de domin-
go, entre dois carros de pas-
seio e uma carreta na altura 
do km 785 da BR-163 em 
Sorriso. Quatro ocupantes 
de um Corolla foram enca-
minhadas para o Hospital 
Regional de Sorriso.

De acordo com a con-
cessionária que administra 
a rodovia, um VW Golf, com 
placas de Lucas do Rio Ver-
de, seguia sul e bateu na late-
ral de uma Scania que seguia 
no sentido norte da via. Em 
seguida, o Golf teria atingido 
um Corolla com placas de 
Sorriso.

No Corolla tinham qua-
tro ocupantes e todos foram 
encaminhados ao hospital. A 
condutora teve ferimentos 
leves. Dois ocupantes esta-
vam em estado leve e mode-
rado e o terceiro ocupante, 
uma criança, foi encaminha-
da em estado grave ao hospi-
tal, mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu após sofrer 
um trauma abdominal.

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Dados de novembro 
de 2019 mostram que em 
Mato Grosso há 315.134 so-
licitações de procedimentos 
e consultas pelo SUS. Com 
essa fila de espera, um pa-
ciente costuma esperar, em 
média, 493 dias para conse-
guir a consulta, exame ou 
cirurgia necessários.

O levantamento foi so-
licitado pelo deputado esta-
dual Lúdio Cabral, que fará 
uma audiência pública em 6 
de abril para tratar sobre a 
demanda da saúde em Mato 
Grosso. Entre os dados pre-
liminares do levantamento 
estão a demanda por exa-
mes específicos, que era de 
148.849 pessoas no período 
analisado. Já na fila por con-
sultas com especialistas es-
tavam 141.849 pacientes.

Apenas em Cuiabá, 
município regulador que 
atende a maioria dos pa-
cientes, 7.528 pessoas es-
peravam por uma cirurgia 
eletiva, como retirada de 
vesícula. Já exames simples 
como ultrassom, tem 17 mil 
pedidos na fila, e são mais 
de 20 mil solicitações de 
ressonância e 7 mil para en-
doscopia.

“Isso demonstra o so-

DA REPORTAGEM

As florestas tropicais 
estão no centro da discussão 
global no enfrentamento às 
mudanças climáticas. Esses 
biomas são grandes respon-
sáveis por estocar gás car-
bônico, contribuindo para a 
manutenção do clima. Den-
tre 39 jurisdições de 11 países 
que abrigam florestas tro-
picais, Mato Grosso é o úni-
co Estado a ter uma mulher 
chefiando o órgão responsá-
vel pela conservação da flo-
resta.

Sendo a única liderança 
regional feminina dentro do 
quadro da Força Tarefa dos 
Governadores para o Clima 
(GCF Task Force), a advogada 
Mauren Lazzaretti, secretária 
de Estado de Meio Ambiente, 
também é a única mulher a 
chefiar o órgão ambiental na 
Amazônia, a maior floresta 
tropical do mundo. 

Na diretoria da Associa-
ção Brasileira de Entidades 
Estaduais do Meio Ambien-
te (Abema), Mauren e Már-
cia Telles, diretora-geral do 
Instuto de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos da Bahia, 
são as únicas mulheres. Mau-
ren responde pela vice-pre-
sidência, enquanto Márcia é 
primeira secretária.  

A frente do órgão, Mau-
ren é responsável por liderar 
um time de 721 servidores, 
distribuídos em 10 muncí-
pios de Mato Grosso, na mis-
são de implementar políticas 
públicas ambientais no ter-
ceiro maior Estado do País 
e que ainda possui a singu-
laridade de abrigar três im-
portantes biomas: Amazônia, 
Cerrado e Pantanal.

Além de Mauren, mais 
duas mulheres compõem 
o time da alta liderança da 
Sema, indicando que 50% 
do alto escalão da Pasta é 
composto por mulheres. A 
agrônoma Lilian Santos está 
à frente da Adjunta de Li-
cenciamento e Recursos Hí-
dricos e é servidora da Sema 
há cerca de 20 anos. Já a ad-
ministradora Luciane Bertti-
nato, comanda a Adjunta de 
Gestão Ambiental, é produ-
tora rural e já foi secretária 
de Meio Ambiente em Lucas 
do Rio Verde e Sinop.

Foto: Divulgação

Policiais conversam com mãe e babá da criança 

Após prisão, mãe e babá são liberadas
SINOP | Menino caiu de uma altura de 6 metros em cima de um carro, que ‘amorteceu’ a queda

novamente acionada. A mu-
lher confirmou que era mãe 
do menino e informou aos 
policiais que o havia deixa-
do com a jovem na sexta-
-feira para ir em uma festa. 
Ela afirmou que iria buscar a 
criança até às 9h do sábado.

Já a babá afirmou que nes-
te horário tinha uma prova 
na faculdade, não poderia 
faltar e que o acordo para 
cuidar do menino era até o 
início da manhã e não até às 
9h. 

Contou ainda aos policiais 
que a mãe da criança não 
chegou no horário combina-
do e que não conseguiu con-
tato com a mãe dele.

Como não podia levá-lo à 
faculdade, o deixou trancado 
no apartamento e quando 
retornou já não o encontrou 
mais. Só ficou sabendo que 
ele havia caído do prédio 
quando encontrou com as 
testemunhas.

Todas as circunstâncias 
apresentadas ainda serão in-
vestigadas pelas autoridades 
policiais. As responsabilida-
des pelo caso serão esclareci-
das no decorrer do inquérito 
aberto pela Polícia Civil.

frimento da população de 
Mato Grosso. Que espera 
por cirurgia simples e pre-
cisa recorrer várias vezes a 
um serviço de pronto-aten-
dimento para tomar medi-
cação e amenizar a dor que 
sente durante a espera”, cri-

ticou o deputado na tribuna 
da Assembleia Legislativa.

Sem perspectiva de 
que a fila ande mais rápi-
do, os pacientes ficam, em 
média, 493 dias esperando, 
o que significa mais de 16 
meses para conseguir um 

exame, para depois ainda 
entrar novamente na fila de 
espera, mas, dessa vez, por 
um especialista. “A média é 
493 dias, mas temos pessoas 
há 1.900 dias aguardando o 
agendamento de uma cirur-
gia”, relata Lúdio.
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Concurso premia trabalhos
jornalísticos sobre ILPF
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Estão abertas até o dia 
15 de maio as inscrições 
para o Prêmio Rede ILPF 
de Jornalismo. O concur-
so irá premiar trabalhos 
jornalísticos sobre siste-
mas de integração lavou-
ra-pecuária-floresta em 
cinco categorias, sendo 
quatro destinadas a pro-
fissionais da imprensa e 
uma a profissionais das 
instituições que com-
põem a Associação Rede 
ILPF.

Podem ser inscritos 
trabalhos produzidos e 
veiculados no período 
entre 1º de julho de 2019 
e 15 de maio de 2020. As 
categorias são impren-
sa escrita; jornalismo em 
áudio; jornalismo audio-
visual; fotojornalismo; 
e profissionais da Rede 
ILPF.

A categoria imprensa 
escrita contemplará tra-
balhos em texto escrito, 
veiculados em jornais, 
revistas ou sites. A cate-
goria jornalismo em áu-
dio contemplará rádio 
e podcasts. Na categoria 
jornalismo audiovisual 
poderão ser inscritas re-
portagens veiculadas em 
emissoras de televisão, 
web TV, plataformas de 
vídeo sob demanda e si-
tes. Já a categoria foto-
jornalismo contemplará 
trabalhos fotográficos 
utilizados para ilustrar 
conteúdos jornalísticos 
em veículos impressos ou 
digitais.

SISTEMAS | Concurso irá premiar trabalhos jornalísticos em cinco categorias
Foto: Divulgação

Resultados serão divulgados no dia 10 de junho 

A categoria profissio-
nais da Rede ILPF será 
exclusiva para jornalistas 
da Embrapa, Bradesco, 
Ceptis, Cocamar, John 
Deere, Soesp e Syngen-
ta, instituições associadas 
da Rede ILPF. Poderão 
ser inscritos trabalhos em 
texto, áudio ou vídeo.

De acordo com o edi-
tal, o Prêmio Rede ILPF 
de Jornalismo tem como 
objetivos “estimular, di-
vulgar, apoiar, incentivar 
e prestigiar trabalhos jor-
nalísticos sobre sistemas 
de integração lavoura-
-pecuária-floresta (ILPF), 
bem como contribuir 
para o melhor entendi-
mento pela sociedade 
rural e urbana e pelo po-
der público acerca da im-
portância da ILPF para a 
intensificação sustentável 
da produção agropecu-
ária brasileira, possibi-
litando produzir mais, 
poupando terras, redu-
zindo as emissões de ga-
ses causadores do efeito 
estufa, evitando desmata-
mento e conservando os 
recursos naturais”.

O edital completo do 
concurso pode ser está 
disponível no site www.
ilpf.com.br, no menu edi-
tais. Na mesma página é 
possível acessar o formu-
lário de inscrição.

Os resultados serão di-
vulgados em 10 de junho 
de 2020 e a entrega da 
premiação será durante o 
II Congresso Mundial de 
ILPF, em Campo Grande, 
de 22 a 26 de junho de 
2020. 

Além de certificado e 
troféu, os vencedores te-
rão direito a uma press 
trip para uma conhecer a 
ILPF em uma das 16 Uni-
dades de Referência Tec-
nológica de ILPF acom-
panhadas pela Rede ILPF 

no Brasil.

TEMÁTICA
Poderão se inscrever 

no Prêmio Rede ILPF de 
Jornalismo as reporta-
gens que tenham relação 
direta com os sistemas 

integrados de produção 
agropecuária, seja na mo-
dalidade ILP, ILF, IPF ou 
ILPF. Podem ser abor-
dadas as mais diversas 
questões como tecnolo-
gia, experiências exitosas, 
assistência técnica, mão-

-de-obra, manejo, linhas 
de crédito, infraestrutura, 
logística, benefícios da 
tecnologia, contribuições 
para produção sustentá-
vel, política pública, de-
safios para adoção da tec-
nologia e mercado.


