
Depois de muitas ocorrências policiais ocorridas no último fim de semana que contou a rápida ação das forças de segurança, o prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin (PSDB), se reuniu em seu gabinete com o primeiro escalão de governo, juntamente com as principais autoridades policiais da cidade para 
discutir as ações realizadas.                                                  Página -3

SORRISO

Forças de segurança agem rápido

SINOP

Etanol só é 
mais vantajoso 
em MT e Goiás
O abastecimento do etanol em 
veículos só é mais vantajoso 
que a gasolina em Mato Grosso 
e Goiás, segundo preços médios 
da semana terminada em 29 de 
fevereiro. Levantamento da ANP 
considera que o etanol de cana 
ou de milho, por ter menor poder 
calorífico, tenha um preço limite 
de 70% do derivado de petróleo 
nos postos para ser considerado 
vantajoso.              
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Por muito tempo, os cuidados com a beleza foram considerados um serviço de luxo, no qual 
somente mulheres com alto poder aquisitivo podiam desfrutar. Na atualidade, sabe-se que a boa 
estética já faz parte da rotina de toda a sociedade, alcançando todos os padrões financeiros.
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DETENTOS EM MT

PARA NÃO CAIR

Mais da
metade por
tráfico

Técnico
acredita
em vitória
do LEC

Um levantamento do 
Departamento Penitenciário 
Nacional mostrou que em Mato 
Grosso 51,88% dos detentos 
que cometeram crimes hedion-
dos foram presos por tráfico de 
drogas. Já entre os crimes vio-
lentos, em 21,53% dos casos o 
suspeito cometeu um homicídio 
simples.                           Página - 8

Desde sua chegada ao 
Luverdense, o técnico Toninho 
Pesso adotou um discurso 
calmo, mas impondo muita con-
fiança na mudança de situação. 
O cenário de tranquilidade, no 
entanto, mudou após o time 
amargar nova derrota, para o 
Operário-VG por 4 a 0, e ficar 
ainda mais perto do rebaixa-
mento à Segunda Divisão. Ainda 
assim, ele garante que o time 
não cairá.   
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Ela não queria voltar para casa e bolou um jeito de 
continuar lá. Sua finalidade era se contaminar com 
doenças contagiosas, mas o acesso a essas enfer-
marias era restrito

“As boas mulheres da China” é um livro es-
crito pela jornalista Xinran, o qual retrata di-
versas histórias reais de mulheres conforme o 
contexto histórico e cultural em que cada uma 
vive.

Xinran tinha um programa de rádio e come-
çou a receber cartas de ouvintes mulheres con-
tando suas experiências. Uma das narrativas 
que a autora conta no livro é sobre uma menina 
chamada Hongxue, que tinha uma mosca como 
animal de estimação.

Hongxue foi abusada pelo pai aos 11 anos de 
idade. O pai veio da base militar para casa em 
uma de suas raras visitas e a mãe da menina 
havia dito a ele que a filha havia “crescido”, ou 
seja, menstruado. Então, o pai pediu para que a 
filha tirasse a roupa, pois ele queria ver se era 
verdade.Ele começou a passar a mão pelo corpo 
da menina: “Esses mamilozinhos já incharam? 
É daqui que o sangue vem? Esses lábios querem 
beijar o papai? É gostoso quando o papai pas-
sa a mão aqui assim?”. Hongxue tremia e seu 
pai pediu para que não contasse nada à mãe, 
dizendo que fazia isso porque a amava demais.

O pai começou a se deitar na cama com a 
filha, trancava a porta, passava as mãos pelo 
corpo dela, depois começou a forçar a língua 
dentro de sua boca. Posteriormente, iniciou, 
nas palavras dela: “Cutucar com a coisa dura na 
parte inferior do seu corpo”. Ele usava as mãos 
para abrir as pernas dela e enfiava os dedos. 
Conforme o corpo de Hongxue ia ganhando for-
ma, o pai ficava mais excitado, e ela se sentia 
mais e mais aterrorizada.

A menina ficava cada vez mais magra, até 
que adoeceu. Na primeira noite no hospital, 
a enfermeira disse ao médico que ela tinha o 
sono muito perturbado e acordava assustada ao 
mais leve ruído. Mesmo doente, o pai vinha ao 
hospital se aproveitar dela, que estava com um 
tubo na veia e sem poder se mexer. 

Ficou duas semanas hospitalizada e, assim 
que voltou, o pai apertou-a enlouquecido contra 
seu corpo, dizendo que tinha morrido de sauda-
de dela.Hongxue dizia que injeções, remédios, 
exames de sangue eram melhores do que viver 
com o pai e começou a se ferir para voltar ao 
hospital. Uma vez, estendeu o braço embaixo 
de um pedaço de ferro que estava caindo a fim 

de cortar a mão esquerda na altura do pul-
so. Quase perdeu a mão e ganhou 60 dias 

no hospital, como dizia ela: “em segurança”.
Contou à mãe, mas a mesma disse que pela 

segurança da família, ela teria que suportar tudo 
isso que o pai fazia. Nisso, a temperatura da fi-
lha subiu à 40 graus e teve que ser novamente 
hospitalizada devido a um colapso cardíaco. 
Lá, ela adotou uma mosca como seu animal de 
estimação, pois segundo a mesma: “Uma mos-
quinha me mostrou um dia o toque de mãos ca-
rinhosas”.

Cuidou da mosca, não deixava ela sair, nem 
que ninguém a visse, porque senão iam tirar ela 
de lá. Certo dia, a mosca morreu, então a menina 
colocou-a numa caixa de fósforos e foi até o bos-
que enterrá-la.

Dias depois, o médico disse a Hongxue que 
ela teria que voltar para casa se o tratamento se 
estabilizasse, pois no outono haveria falta de lei-
tos e as pessoas que tinham doenças prolonga-
das teriam de deixar o hospital.

Ela não queria voltar para casa e bolou um 
jeito de continuar lá. Sua finalidade era se con-
taminar com doenças contagiosas, mas o acesso 
a essas enfermarias era restrito.

Um dia, ela caiu da escada e teve um corte no 
braço. Uma das médicas disse à enfermeira que 
Hongxue tinha uma constituição fraca e pode-
ria facilmente desenvolver septicemia, pedindo 
para que a enfermeira ficasse atenta a moscas 
na hora de trocar o curativo, pois as mesmas são 
grandes portadoras de doenças.

Lembrando disso e sabendo que teria que 
voltar para casa, a menina disse que preferia 
morrer. Então, esmagou uma mosca em cima do 
corte no braço. Em seu diário escreveu: “Suces-
so! Faz dois dias que a minha temperatura não 
para de subir. Eu me sinto muito doente, mas fe-
liz”. Hongxue morrera de septicemia aos 17 anos. 
Triste e dolorosa é a história de Hongxue. Mas, já 
pararam para pensar que é também a história de 
tantas outras meninas? 

Não importa em que momento da sua vida 
você esteja ou onde você está, o que eu lhe peço 
é: não deixe o machismo crescer. Pois, conforme 
ele vai evoluindo, histórias como essa vão acon-
tecer e alguns homens precisam ser parados.

MICHELLE LEITE DE BARROS É ADVOGADA 
EM CUIABÁ

As boas mulheres da China 

MICHELLE LEITE DE 
BARROS

A epidemia global de covid-19 galgou novo 
patamar nesta semana, no Brasil e no mundo. Já 
eram 13 as infecções confirmadas na sexta (6), das 
quais duas por transmissão local, vale dizer, são 
pessoas que adquiriram o vírus CoV-19 em terri-
tório nacional.

A doença deixou de ser exclusividade da re-
gião Sudeste, pois se registrou também um enfer-
mo na Bahia. A tendência é o coronavírus se espa-
lhar pelo país, mas isso não significa que não possa 
ser combatido. Basta que a população se mantenha 
serena e siga orientações das autoridades de saúde.

Verdade que os números impressionam, so-
bretudo no exterior. A nova enfermidade alcançou 
88 países e acometeu mais de 98,2 mil pessoas até 
a sexta-feira.

Os mortos eram 3.380, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), ou 3,4% dos casos 
confirmados. A taxa real de mortalidade do vírus 
CoV-19, entretanto, precisaria incluir no denomi-
nador também as infecções leves que deixam de 
ser detectadas, e deve ser inferior a 2% ou mesmo 
a 1%.

A China, país onde ocorreram os primeiros 
casos conhecidos e que sofreu até agora o pior fla-
gelo (90% das mortes), parece em vias de domar a 
epidemia. Dos 2.873 novos casos registrados entre 
o penúltimo comunicado da OMS e o último, só 
30 eram de lá.

Não há razão para alarme, portanto, menos 
ainda para pânico. A letalidade, além de muito in-
ferior às de outros coronavírus como os de Sars e 
Mers, parece concentrar-se em pacientes idosos 
com outros problemas de saúde. A prioridade de 
atendimento e tratamento deve se dirigir para eles. 
Profissionais de saúde também merecem atenção 
especial, pois têm alta probabilidade de contrair a 
moléstia ao lidar com doentes.

Aos outros grupos da população cabe refrear 
a ansiedade e dar ouvidos às recomendações ra-
cionais de especialistas. Procurar um hospital ao 
primeiro espirro só aumenta o risco de contrair o 
CoV-19. Estocar máscaras e álcool agravará a fal-
ta desses recursos de proteção, que já se observa, 
para enfermeiros e médicos na linha de frente. A 
melhor proteção segue sendo lavar bem as mãos, 
com frequência.

Os governantes, no Brasil como alhures, têm 
duas tarefas principais: organizar a retaguarda hos-
pitalar para fazer frente ao aumento provável de 
casos e disseminar as informações corretas à popu-
lação. Tudo indica, até aqui, que estão trabalhando 
na direção certa.

Editorial

Batalha da informação

Ranking dos Políticos - Facebook

FORA DO BARCO
Autor do pedido que resultou na cassa-

ção do vereador Abílio Junior, o suplente 
Oséas Machado, que vai assumir a cadeira 
agora vaga na Câmara de Cuiabá, adiantou 
que deve deixar a sigla caso Abílio per-
maneça nela. Oséas diz que os dois não 
cabem no mesmo barco. “Se o partido vai 
recebê-lo com alegria, estou fora desse 
barco. Não vou andar com pessoas que não 
respeitam a nossa sociedade, pessoas que 
manipulam os dados para mostrar para 
nossa sociedade. Não vou andar com uma 
pessoa dessas”, afirmou.

CPI DO PALETÓ
A oitiva do servidor público Valde-

cir Cardoso de Almeida na CPI do Paletó, 
prevista para segunda (9), foi adiada por 
questões médicas. A advogada dele entrou 
com pedido, nesta manhã, para que fosse 
remarcada a data da audiência, que agora 
vai ocorrer no dia 18. Valdecir é responsá-
vel pela instalação da câmera que flagrou 
a fila de deputados recebendo dinheiro em 
espécie na gestão do ex-governador Silval 
Barbosa.

CORRIDA AO
SENADO
Na avaliação do deputado estadual Ro-

mualdo Junior, o partido acabou ficando 
sem nome para disputa ao Senado por uma 
questão de idade. Para o parlamentar, os 
filiados com mais condições de entrar no 
pleito seriam a deputada estadual Janaina 
Riva, 31 anos, e o federal Carlos Bezerra, de 
79. No caso de Janaina, a questão é que ela 
é muito nova, já que a idade mínima exi-
gida para o cargo é de 35. Já em relação a 
Bezerra, segundo Romoaldo, o problema é 
o inverso: “Tem muita idade para o cargo”.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“Estocar máscaras e álcool agravará a falta 
desses recursos de proteção, que já se observa, 
para enfermeiros e médicos na linha de frente

“ Duas câmeras de segurança registraram o momento em que a apo-
sentada Salvina Vidal, 74 anos, é abordada antes de ser estuprada e 
morta na madrugada de domingo (8), em Lucas do Rio Verde. Mãe do 
sgt. da PM Juarez Pereira Vidal, a idosa aparece com um saco em uma 
das mãos - possivelmente com latinhas - e é acompanhada por um ho-
mem de bicicleta. Em poucos segundos, o suspeito parece abordar a 
vítima, que sai andando mais rápido e à frente do suspeito.

vvvvvvbvvvvv

Ajustando a resolução da tela
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No caso dos celulares a “brincadei-
ra” fica mais “séria”: não existe rever-
são automática para tal ação. 

Se você definiu uma resolução 
que a tela não suporta, não será mais 
exibida qualquer imagem após a car-

ga do sistema 
operacional. 
O resultado? 
Você precisa 
fazer um hard 
reset no apare-
lho, perdendo 

tudo que estiver no mesmo.Com isso 
nos “lembramos” de duas coisas mui-
to importantes: devemos ter cópia de 
segurança de tudo que for importante 
no aparelho e, claro, não devemos me-
xer onde não temos conhecimento.

Nunca se sabe quando uma altera-
ção desnecessária vai dar algum tipo 
de problema no sistema operacional 
e, portanto, mexa apenas onde você 
realmente souber o que está fazendo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Ajustar a resolução de tela em dispositivos como smar-
tphones e tablets é, na esmagadora maioria das vezes, 
algo desnecessário que, mesmo que não dê problemas, 
dificilmente traz alguma “vantagem” para o usuário. Evite 
mexer nesse tipo de configuração, pois essa intervenção 
tende a levar você, basicamente, a ter uma baita “dor de 
cabeça”.
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Ajustar a resolução da tela é algo 
que nós, usuários de computadores 
“das antigas”, conhece bem. Atual-
mente muita gente nem sabe o que 
é isso, pelo fato do Windows deter-
minar a melhor resolução para cada 
monitor e não 
ser comum a 
necessidade 
de expandir 
a área de tra-
balho, conse-
guindo mais 
“espaço”. Tudo é automatizado. Mas 
esse ajuste ainda existe e está dispo-
nível tanto para computadores quan-
to para smartphones. 

E, claro, existem algumas restri-
ções ao seu uso. A questão é que se 
você definir uma resolução maior do 
que a suportada pelo monitor, o mes-
mo vai parar de exibir imagens. 

No caso dos computadores é bem 
comum que a tela fique preta por al-
guns segundos e, na sequência, por 
ausência de confirmação do usuário 
(que não vai estar vendo nada) o ´ro 
próprio sistema volte à resolução an-
tiga. 

Tudo resolvido sem maiores pro-
blemas. Caso isso não aconteça basta 
entrar em modo de segurança e rever-
ter a alteração, algo bem simples de se 
fazer.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de muitas ocor-
rências policiais ocorridas 
no último fim de semana 
que contou a rápida ação 
das forças de segurança, o 
prefeito de Sorriso, Ari La-
fin (PSDB), se reuniu em seu 
gabinete com o primeiro 
escalão de governo, junta-
mente com as principais au-
toridades policiais da cidade 
para discutir as ações reali-
zadas.

Na ocasião o prefeito além 
de agradecer e parabenizar 
a rápida ação, aproveitou 
também para discutir medi-
das que visão a ampliação da 
segurança pública no mu-
nicípio. “Pela resposta ágil 
na resolução dos crimes. O 
empenho de todas as forças 
unidas garantiu a solução 
imediata de todas as situa-
ções. Além disso, também 
aguardamos por parte do 
Estado a disponibilização 
do espaço da Polícia Militar 
para a instalação da base do 
circuito de câmeras de segu-
rança”, pontuou.

Além de cobrar o gover-
no do estado, Lafin disse 
na reunião que o muni-
cípio está à disposição do 
comando da Polícia Militar 
para buscar os investimen-
tos possíveis para se ter uma 
base de apoio às forças de 
segurança na Praça da Ju-
ventude.

O município também vai 
implantar a Jornada Volun-

RÁPIDA ATUAÇÃO | Sorriso teve um fim de semana conturbado, mas forças de segurança agiram com agilidade

Resposta ágil na resolução dos crimes

Foto: Christiano antonuCCi

RENÚNCIA E SONEGAÇÃO

CPI toma W.O e 
requisita dados 
de exportações 

Ausência causou estranheza na Comissão 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Renúncia e Sonegação Fis-
cal, que investiga indícios de 
sonegação de impostos em 
Mato Grosso ouviria na ter-
ça-feira (10), o presidente do 
Sindicato das Indústrias Ex-
trativas de Minérios do Esta-
do de Mato Grosso (Sindimi-
nério), Antônio Silva Toledo 
Pizza. Ouviria, porque o Pi-
zza na condição de convida-
do da CPI não compareceu à 
Assembleia Legislativa para 
devidos esclarecimentos.

Como o presidente do 
Sindiminério não apareceu, 
os membros da CPI, dessa 
vez, aprovaram requerimen-
to para um novo compare-
cimento de Pizza, mas dessa 
vez como convocado.

“A ausência dele, a mim 
não causa surpresa. Esse se-
tor é um segmento miste-
rioso, sobre o qual o Parla-
mento nunca se debruçou. 
Depois disso outros estudos 
virão, até que novas legis-
lações sejam feitas para o 
setor”, destacou o deputado 
Wilson Santos (PSDB), presi-
dente da CPI.

Para Santos o setor de 
minério é classificado como 
misterioso e que é neces-
sário passar um pente fino, 
mas apesar da desconfiança, 
fez questão também de não 
acusar de antemão nenhum 
o presidente Pizza, muito 
menos nenhum empresário 

do setor.
“É preciso que ele nos 

traga uma geral do setor. 
Aqui, não há nenhuma acu-
sação sobre ele e a nenhum 
empresário. A CPI sabe que 
o setor é carregado de misté-
rio, e que haverá resistência 
no comparecimento da CPI, 
mesmo que a vinda seja mo-
tivada de convite. É um setor 
que precisa passar por uma 
faxina, por pente fino. É um 
setor sobre o qual há muitas 
dúvidas, há muita sonegação 
e há muita coisa irregular”, 
explicou Santos.

OUTROS
REQUERIMENTOS
Ainda durante a sessão 

de trabalhos da CPI, dois 
requerimentos foram apro-
vados e encaminhados para 
a Secretaria de estado de 
Fazenda (Sefaz), encaminhe 
para a CPI os relatórios do 
órgão que contém todas as 
informações fiscais relativas a 
exportações do setor mineral 
do ano de 2017 até a data do 
requerimento (10/03/2020). 
O motivo que originou o pe-
dido foi a constatação de in-
dícios de fragilidade, risco de 
evasão de receitas.

O presidente da CPI 
considera de suma impor-
tância a análise das informa-
ções fiscais. “Esses dados vão 
permitir verificar em quais 
pontos a legislação pode 
contribuir para ser rigorosa e 
impedir fraudes que prejudi-
cam a arrecadação em Mato 
Grosso”, disse Santos.

Foto: FaBLiCio roDriGuEs / aLMt

Lafin avalia operação de segurança 
tária para os policiais mili-
tares, que inclusive, já teve 
o orçamento aprovado este 
ano pela Câmara de Verea-
dores e que apenas aguarda 
a assinatura do termo pelo 
Estado para a sua implanta-
ção.

O tenente-coronel Ra-
malho destacou ainda que 
todas as ações são pensadas 
tanto para o perímetro ur-
bano quanto rural. “Em um 
ano, foram visitadas 83 fa-
zendas pela equipe do Cio-
paer. Atendemos cerca de 
mil funcionários com pa-
lestras sempre destacando a 
questão da segurança”, disse.

Já o coordenador da Po-
lícia Rodoviária Federal, 
Leonardo Ramos, disse que 
apesar de ter muito ainda o 
que ser feito, Sorriso está no 
caminho certo, lugar que ele 
faz questão de dizer que se 
sente seguro.

De acordo com o secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Cláudio Drusina, a mesma 
sensação que tem Ramos, 
é compartilhada pelos em-
presários da cidade.

“Essa é uma questão que 
influencia positivamente. 
Os empresários analisam os 
dados relativos à segurança 
e sempre demonstram sa-
tisfação. E como o prefeito 
disse, vamos juntos, Esta-
do e Município, ampliar as 
ações relativas a questão da 
segurança pública no muni-
cípio”, finaliza.

Foto: DivuLGação

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Contribuinte pode destinar valor do IRPF

Destino máximo é de 3% do valor 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Todo contribuinte de 
Mato Grosso que fizer a de-
claração de Imposto de Ren-
da poderá destinar 3% do va-
lor devido ou a restituir ao 
Fundo da Infância e Adoles-
cência (FIA). Desta forma, es-
tarão ajudando e contribuin-
do para projetos e atividades 
que colaboram para a prote-
ção dos direitos da criança e 
do adolescente.

O FIA é gerido pelo 
Conselho Estadual dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (Cedca-MT), que 
está vinculado a Secretaria de 
Estado de Assistência Social 
e Cidadania (Setasc-MT), e 
sustentado legalmente pelo 
Estatuto da Criança e Adoles-
cente. Os recursos são fiscali-
zados pelo Tribunal de Con-
tas (TCE-MT), Controladoria 
Geral do Estado (CGE-MT) 
e pelo Ministério Público 
de Mato Grosso (MPE-MT), 
como forma de transparên-
cia das doações recebidas.

A secretária da Setasc, 
Rosamaria Carvalho, ressalta 
a importância das doações 
para as ações que beneficiem 
crianças e adolescentes ca-

rentes. “Os repasses ao Fun-
do são uma oportunidade 
para o contribuinte colaborar 
para o financiamento de pro-
jetos sociais”, pontua. 

A presidente do Ced-
ca, Suzy Rosely Cândido da 
Costa, explica que podem ser 
beneficiadas com os recur-
sos do FIA as instituições que 
atuam com a promoção, pro-
teção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. 

“Essas entidades precisam ter 
seus projetos aprovados pelo 
Conselho, em conformida-
de com critérios específicos 
constantes em edital de cha-
mamento público próprio”. 

De acordo com o conse-
lheiro titular do Cedca e pre-
sidente do FIA, Hildeberto 
França de Paula, podem doar 
para o Fundo os contribuin-
tes que optarem pelo modelo 
completo da Declaração do 

Imposto de Renda. “Os con-
tribuintes podem doar até 3% 
do imposto devido no ato da 
Declaração. O próprio siste-
ma do IRPF faz o cálculo e 
gera a DARF”, informa.

Lembrando que quem 
tem imposto a restituir pode 
fazer a contribuição, que será 
ressarcida posteriormente. O 
período para declaração do 
Imposto termina em 30 de 
abril.

TRIBUTAÇÃO

Senado pode votar regulamentação 
tributária de empresas do Simples

Foto: assEssoria

Transação tributária é uma negociação entre 
contribuintes e a União 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Um projeto de lei com-
plementar - PLP 4/2020 -, 
que regulamenta a possibili-
dade de as empresas enqua-
dradas no Simples Nacional 
fazerem transações tributá-
rias, foi aprovado pela Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado na 
terça-feira (10).

A transação tributá-
ria é uma negociação entre 
contribuintes e a União para 
regularização de débitos fis-
cais e resolução de conflitos. 
O texto segue para análise 
em plenário com pedido de 
urgência. O projeto, de au-
toria do senador Luiz Pasto-
re (MDB-ES) e do deputado 
Marco Bertaiolli (PSD/SP), 
respectivamente presidente 
e relator da comissão mista 
da Medida Provisória (MP) 

899/2019, regulamenta a 
transação tributária prevista 
no Código Tributário Na-
cional. A MP foi aprovada na 
comissão mista em 19 de fe-
vereiro e aguarda votação na 
Câmara e depois no Senado.

Segundo o senador Jor-
ginho Mello (PL-SC), relator 
do projeto na CAE, permitir 
a transação tributária para 
micro e pequenas empresas 
exige edição de lei comple-
mentar para a sua regula-
mentação. Por isso, ficou 
fora do texto da medida pro-
visória.

Se o instituto não for 
regulamentado para apli-
cação ao Simples Nacional, 
somente 30% das empresas 
poderão fazer transação tri-
butária. Para o relator, não 
seria lógico regular a tran-
sação tributária e deixar de 
fora a maioria das empresas 
em atividade no país.
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Compensa abastecer com álcool só em Mato Grosso e outro estado 

Etanol só é mais vantajoso que a
gasolina em Mato Grosso e Goiás
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O abastecimento do 
etanol em veículos só é mais 
vantajoso que a gasolina em 
Mato Grosso e Goiás, segun-
do preços médios da semana 
terminada em 29 de feverei-
ro. Levantamento da Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) compilado pelo 
AE-Taxas considera que o 
etanol de cana ou de milho, 
por ter menor poder calorífi-
co, tenha um preço limite de 
70% do derivado de petróleo 
nos postos para ser conside-
rado vantajoso. As informa-
ções são do Estadão.

Em Mato Grosso, o hi-
dratado é vendido, em mé-
dia, por 66,41% do preço da 
gasolina; e em Goiás a pa-
ridade ficou em 69,89%. Na 
média dos postos pesqui-
sados no País, a paridade 
é de 71,47% entre os preços 
médios de etanol e gasolina, 
desfavorável ao biocombus-
tível. A gasolina foi mais van-
tajosa no Rio Grande do Sul, 
com a paridade de 94,17% 
para o preço do etanol.

A variação de preços do 

etanol em postos de com-
bustíveis mato-grossenses 
é constante. O Procon de 
Mato Grosso afirmou que 
tem acompanhado a situa-
ção. Casos de elevação sem 
motivo são classificados 
como aumentos arbitrários, 
que são proibidos, confor-
me está previsto no Art 39 
do Código de Defesa do 
Consumidor - Lei 8078/90.  
Desrespeitando ainda ter-
mos previstos no Art. 36 da 
Lei 12529/11, referente ao 
de defesa da concorrência, 
prevendo ilegalidade de au-
mentar arbitrariamente os 
lucros.

A Secretaria de Fazenda 
de Mato Grosso (Sefaz) nega 
veemente que o aumento no 
preço do etanol nas bombas 
dos postos de combustível 
seja fruto da revisão nos in-
centivos fiscais feita no ano 
passado pelo Governo do 
Estado e Assembleia Legisla-
tiva, em minirreforma tribu-
tária. Em recente entrevista, 
o secretário de Fazenda, Ro-
gério Gallo, reforçou que o 
reajuste nos preços do eta-
nol não possui relação com 
a entrada em vigor da Lei 
complementar 631/19.

NO BRASIL | A variação de preços do etanol em postos de combustíveis mato-grossenses é constante
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ALGODÃO

Ampa demonstra interesse de
exportar via porto de Santarém

EMPRESAS

Prazo para entrega 
da Rais vai até 
o dia 17 de abril

Vantagens para produtores embarcarem produção em contêineres 

Movimento de compras deve se repetir esta semana 

Associação participa do Acrimat em Ação 

DA REPORTAGEM

A perspectiva de ex-
portar algodão pelo por-
to de Santarém/PA levou a 
Associação Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão 
(Ampa) a participar da 23ª 
Reunião Ordinária do Con-
selho de Autoridade Portu-
ária do Porto de Santarém 
na última semana. O diretor 
executivo da entidade, Décio 
Tocantins, demonstrou aos 
participantes informações 
sobre a produção de pluma 
no estado, sobretudo na re-
gião mais ao norte, e o inte-
resse dos cotonicultores em 
enviar seu produto para o 
porto paraense. 

“Pelo Norte, já existe 
um projeto inicial feito com 
operação de estufamento de 
contêiner por Porto Velho 
(RO) que vai por Manaus. O 
navio que leva contêiner a 
Manaus é o mesmo que pas-
sa por Santarém depois. O 
produtor de algodão do Nor-
te, principalmente aquele 
da BR-163, a partir de Nova 
Mutum, tem grande interes-
se em levar o algodão para 
o norte do país”, pondera o 

SOJA

Tumulto externo 
gera cautela nos 
negócios no Brasil
DA REPORTAGEM

O tumulto nos merca-
dos globais diminuiu o rit-
mo dos negócios com soja 
no Brasil nesta terça-feira 
(10). Chicago teve forte baixa, 
enquanto o dólar disparou. 
Bem capitalizado, o produtor 
optou por negociar apenas 
pontualmente, avaliando o 
cenário. Os preços tiveram 
comportamento misto.

Em Cascavel/PR, o pre-
ço subiu de R$ 84,50 para R$ 
85 a saca. Em Rondonópolis, 
a saca passou de R$ 82 para 
R$ 81 a saca. Em Dourados/
MS, a cotação caiu de R$ 81 
para R$ 79. Em Rio Verde/
GO, a saca estabilizou em R$ 
80.

Os contratos futuros 
da soja negociados na Bolsa 
de Mercadorias de Chicago 
(CBOT) fecharam a segunda-
-feira com preços em forte 
baixa. Em dia de tumulto 
no mercado global, as pre-
ocupações com o efeito do 
coronavírus na economia 
mundial e a queda de 20% no 
barril do petróleo derruba-
ram também as cotações da 

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 

oleaginosa.
O mercado também ab-

sorveu sem muito impacto 
o resultado dos registros de 
exportação dos Estados Uni-
dos e se posicionou frente ao 
relatório de março do Depar-
tamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA).

O Departamento de-
verá indicar elevação nos 
estoques finais dos Estados 
Unidos de soja em 2019/20. 
O relatório de março do De-
partamento será divulgado 
às 13h. Analistas consultados 
pelas agências internacionais 
apostam que o USDA indica-
rá estoques americanos em 
440 milhões de bushels, con-
tra 425 milhões indicados em 
fevereiro.

Os estoques globais da 
oleaginosa deverão ser eleva-
dos de 98,9 milhões de tone-
ladas para 100,4 milhões de 
toneladas em 2019/20. 

A safra brasileira deve-
rá ficar em 125 milhões de 
toneladas e a da Argentina, 
em 53,4 milhões.  Os atuais 
números do USDA são de 125 
milhões e 53 milhões, res-
pectivamente.

diretor. A operação por con-
têineres pelo porto de San-
tarém já aconteceu em anos 
anteriores, para o transpor-
te de madeira e outros pro-
dutos, mas não prosperou. 
O algodão sendo enviado 
através dessa modalidade de 
embarcação pode configurar 
a retomada do uso desse tipo 
de armazenamento, que fa-

plantio de algodão.
Depois da primeira 

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

voreceria outras culturas do 
Estado, como o feijão caupi, 
por exemplo.

A possibilidade de en-
viar os produtos até o por-
to paraense se tornou mais 
viável com a finalização do 
asfaltamento da rodovia BR-
163 no trecho entre Cuiabá 
e Santarém. “Esse é o fato 
novo, a interligação do norte 

de Mato Grosso com o Pará, 
pela BR-163, que traz carga 
com originação do Estado”, 
completa Décio Tocantins. 
Nesse contexto, os produto-
res de algodão da região da 
BR-163, em Mato Grosso, e 
dos municípios de Sapezal, 
Campo Novo do Parecis e 
Campos de Júlio têm maior 
benefício.

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.



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 

VENDAS 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 
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, 

Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunica-
ção, conhecimento pacote Office; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com 
alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residen-
cial, com experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 
20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h 
às 22h, conhecimento pacote Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento 
em Pacote Office;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concer-
to de refrigeradores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 
01 ano, bom relacionamento interpes-
soal; 
15-Ajudante de motorista, com experi-
ência;
16-Auxiliar de produção, com experiên-
cia;
17-Consultor de vendas, com experiên-
cia;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibili-
dade no período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-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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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. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de março 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 24 
de março de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 24 de março de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 24 de março 
de 2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material betuminoso 
para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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 
5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 09 de março de 2020.
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 10 de março de 2020.

ABERTURA: 01 de abril de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 01 de abril de 2020 
às 08:00 horas. OBJETO: Aquisição para fornecimento de produtos da 
agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação 
escolar (merenda), para atender as escolas municipais de ensino 
fundamental e infantil, escolas indígenas da Rede Pública Municipal de 
Campo Novo do Parecis - MT, como demais repasses atendidos pelo 
FNDE. 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 
5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 005/2020

Pregoeiro

REVOGAÇÃO DE EDITAL

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a REVOGAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial 
RP nº 014/2020, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
diárias na categoria pedreiro e auxiliar de pedreiro, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal. Os motivos da REVOGAÇÃO dar-
se-ão devido às adequações no processo.

PREGÃO PRESENCIAL RP N° 014/2020

Campo Novo do Parecis, 10 de março de 2020.

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

Ipiranga do Norte-MT, 09 de março de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
20/03/2020, às 07:30h., na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Peças Originais e Paralelas de 1a Linha para 
Veículos da Frota Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, conforme 
detalhamento especificado no edital e termo de Referência. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020

Ipiranga do Norte-MT, 11 de Março de 2020.

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 

23/03/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 

Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de preços para futura e 

eventual Aquisição de Suprimentos de Informática (Toner, Cartuchos e 

Cilindros), originais e compatíveis, para atender a demanda das 

Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 

especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 

o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá 

ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 

Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 

www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, Poder Executivo – 

Prefeitura Municipal, aba PUBLICAÇÕES e ainda pelo email: 

licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020
 O Município de Nova Mutum, comunica que foi prorrogado prazo de 
abertura e julgamento do referido certame para o dia 20 de março de 2020 
às 14:00 horas, por conveniência administrativa.
Nova Mutum – MT, 09 de março de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 002/2020 

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, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedor: Sr. LUIZ ROBERTO DA SILVA, nos itens; 011 a 13, 21 e 22; 
Sr.ENIR NORBERTO, no item 14. Juina-MT, 03 de março de 2020. 

Marcio Antonio da Silva 
Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF 
BENJAMIN RAISER NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, 
SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 
17.254.689/0001-83, com valor global de R$ 740.530,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

DE TOMADA PREÇO N° 002/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 17/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O  
FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO, JANTAR) E REFEIÇÃO 
SELF SERVICE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR ADERALDO JOSE SOARES 
97311154120 CNPJ/CPF Nº 34.772.765/0001-61 ITENS VENCEDORA - 
836867 - R$ 13,00, - 836868 - R$ 15,80, - 836869 - R$ 24,29, VALOR 
TOTAL GERAL R$ 202.079,10.

OBJETO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PALESTRA PARA O SEGUNDO FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa para contratação de profissional para palestra a 
ser realizada no Segundo Fórum Municipal de Cultura em Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADA: LAIANA FERREIRA DE SOUSA, CPF Nº 039.415.173-
92. VALOR GLOBAL: R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2020

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente 
de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o 
parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente 
Processo de Dispensa n.º 009/2020.

Pregoeira Oficial
Marisete M. Babrbieri
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Juanfran treina e deve ser o
reforço; Vitor Bueno é dúvida
DA REPORTAGEM

O São Paulo se reapre-
sentou após a derrota para 
o Botafogo-SP e deu início 
à preparação para a parti-
da contra a LDU, que será 
realizada nesta quarta-feira 
(11), às 20h30, no Morumbi. 
Os destaques do dia ficaram 
por conta de Juanfran e Vitor 
Bueno. O primeiro treinou 
com o restante do elenco nos 
primeiros 15 minutos que a 
imprensa pôde acompanhar 
da atividade e deve ir para 
o jogo. Já o segundo tem de 
lidar com uma situação um 
pouco mais complicada.

Vestindo meias de com-
pressão, Juanfran realizou 
normalmente o aquecimen-
to com o restante do grupo 
e ainda participou de uma 
atividade com cruzamentos 
antes do treinamento tático. 
Sem nenhuma restrição físi-
ca, o espanhol sinalizou que 
deverá voltar à lateral direita 
na vaga de Igor Vinícius, seu 
substituto contra o Binacio-

SÃO PAULO | Tricolor busca se recuperar de derrota na estreia diante da LDU nesta quarta

DA REPORTAGEM

Por meio de suas redes 
sociais, o filho de Ronaldi-
nho Gaúcho, João Mendes, 
publicou uma mensagem 
de apoio ao ex-jogador que 
está preso no Paraguai. “Que 
Deus perdoe essas pessoas 
ruins”, a frase popularizada 
por Adriano Imperador foi 
utilizada pelo jovem antes de 
afirmar: “O lá de cima sabe 
de tudo, ele está no controle. 

PRESO NO PARAGUAI

Filho posta mensagem 
de apoio a Ronaldinho

Foto: Divulgação

João Mendes postou foto com o pai no Instagram 

Te amo, daqui a pouco esta-
mos juntos de novo”.

Aos 15 anos de idade, João 
Mendes trabalha para seguir 
os passos do pai no futebol. 
Atualmente, ele joga como 
atacante nas categorias de 
base do Cruzeiro. 

Ronaldinho Gaúcho e 
Roberto Assis foram deti-
dos no Paraguai na última 
quarta-feira pela utilização 
de passaportes e cédulas de 
identidade falsos.

nal, em Juliaca.
Por outro lado, Vitor 

Bueno iniciou o dia traba-
lhando em outro campo. O 
meia-atacante foi acompa-
nhado pelos fisioterapeutas 
do São Paulo e participou 
de atividades de mudança e 
direção além de testes com 
bola para colocar à prova seu 
tornozelo esquerdo.

Após alguns minutos, 
Fernando Diniz se dirigiu 
a Vitor Bueno e aos fisiote-
rapeutas para saber se seria 
possível contar com o atleta 
no treinamento. Com o sinal 
positivo, o treinador levou o 
meia-atacante ao gramado 
no qual o restante do elenco 
estava.

Vitor Bueno passou a 
correr com a bola no grama-
do e não demonstrou sentir 
dores na região do tornoze-
lo. Apesar da situação do jo-
gador ser mais delicada em 
relação à de Juanfran, Diniz 
vive a expectativa de poder 
escalar o camisa 12 contra a 
LDU.

Foto: Rubens ChiRi

Dupla foi desfalque na estreia na Libertadores 

DÚVIDAS ZERADAS

Arão será o único desfalque
do Fla contra o Barcelona

ESTADUAL 2020

Técnico acredita que Luverdense
é capaz de vencer e não cair

Foto: alexanDRe viDal

Suspenso, Arão desfalca o Fla 

Foto: Divulgação

Luverdense precisa vencer para se manter na 
elite estadual 

SÓ NOTÍCIAS

O departamento médico 
do Flamengo trabalhou in-
tensamente nos últimos dias 
e conseguiu colocar todos 
os jogadores à disposição do 
treinador. Para a partida des-
ta quarta-feira contra o Bar-
celona de Guayaquil, Willian 
Arão será o único desfalque 
de Jorge Jesus.

Dúvidas para a partida, 
o lateral Rafinha, o meia Ar-
rascaeta e o zagueiro Rodri-
go Caio treinaram normal-
mente nesta segunda-feira. 
Na reapresentação do elenco 
no Ninho do Urubu, o trio 
participou das atividades no 
campo ao lado dos compa-
nheiros.

Rodrigo Caio estava afas-
tado da equipe desde a pri-
meira partida da final da 
Recopa Sul-Americana, em 
19 de fevereiro. Já Rafinha 

DA REPORTAGEM

Desde sua chegada ao 
Luverdense, o técnico To-
ninho Pesso adotou um dis-
curso calmo, mas impondo 
muita confiança na mudan-
ça de situação. O cenário de 
tranquilidade, no entanto, 
mudou após o time amargar 
nova derrota, para o Operá-
rio-VG por 4 a 0, e ficar ainda 
mais perto do rebaixamento 
à Segunda Divisão. Ainda as-
sim, ele garante que o time 
não cairá. “Eu falei para os 
jogadores, depende só de 
nós, o último jogo vai ser no 
Passo das Emas, dentro de 
nossos domínios. Nós temos 
que ter hombridade e deixar 
o clube na divisão, indepen-
dente do adversário que seja, 
não interessa. Vamos buscar 
a vitória, respeito o adversá-

chegou a disputar a segunda 
partida, no dia 26, no sacri-
fício, e esteve fora por três 
partidas.

Arrascaeta foi poupado 
no clássico de sábado con-
tra o Botafogo, pela Taça 
Rio. O Uruguaio, que foi 
peça importante na vitória 
contra o Junior Barranquila, 
está liberado para retornar 
à equipe. O volante Willian 
Arão, punido com dois jogos 
de suspensão pela expulsão 
no segundo jogo da final da 
Recopa, terá de esperar para 
estrear na Libertadores em 
2020.

Válido pela segunda ro-
dada da fase de grupos da 
competição continental, 
Flamengo e Barcelona será 
disputado no Maracanã, às 
20h30. O Flamengo finaliza 
a preparação para a partida 
daqui a pouco no Ninho do 
Urubu.

rio, a tradição, mas depende 
das nossas forças”, enfatizou 
Pesso. De acordo com o trei-
nador, o momento de osci-
lação é “normal”. “Somos 
um time de tradição, essa 
oscilação é normal dentro 
de clubes grandes. Estamos 
resgatando a confiança dos 
jogadores. A diretoria está 
dando respaldo, condições, 
salário está em dia, então va-
mos mudar a situação. O Lu-
verdense não merece e não 
vai cair”, destacou. O último 
confronto do LEC será dian-
te do Mixto, adversário dire-
to no rebaixamento e tam-
bém ex-clube de Toninho. O 
Luverdense soma 5 pontos, 
contra 7 do rival. Somente 
a vitória interessa. Em caso 
de empate, a equipe cairá no 
Estadual pela primeira vez 
na história.

Antes da partida decisi-
va contra a LDU, o Tricolor 
ainda realizou um último 

treinamento nesta terça. De-
pois de ser derrotado na es-
treia da Libertadores, o São 

Paulo ocupa a terceira colo-
cação do grupo D da compe-
tição e precisa de um resul-

tado positivo no confronto 
direto por uma vaga nas oi-
tavas de final do torneio.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Por muito tempo, os cui-
dados com a beleza foram 
considerados um serviço de 
luxo, no qual somente mu-
lheres com alto poder aqui-
sitivo podiam desfrutar. Na 
atualidade, sabe-se que a boa 
estética já faz parte da roti-
na de toda a sociedade, al-
cançando todos os padrões 
financeiros.

Para facilitar ainda mais o 
acesso a esse tipo de serviço, 
a empresária e cabeleireira 
Jéssica Assunção abre mão 
dos salões de luxo para ofe-
recer um serviço que tenha a 
mesma qualidade, a um pre-
ço acessível. Pensando nisso, 
ela inaugurou nesta terça-
-feira (10) o primeiro Salão 
Popular de Sinop.

“Busquei reduzir todos 
os meus custos para dar às 
clientes um excelente resul-
tado, pagando muito pouco. 
Toda mulher merece um 
cuidado especial, mas nem 
todas podem pagar o valor 
do mercado”, detalha Jéssica.

O salão também conta 
com a venda de bebidas para 
o consumo das mulheres. 
Segundo a empresária, esta 
é uma quebra de tabu. “Isso 
é muito comum nos espaços 

de beleza masculinos, mas 
hoje em dia tem muitas mu-
lheres que gostam de beber, 
então teremos várias opções 
para agradar a todos os gos-
tos. O salão de beleza é um 
ambiente que nós procura-
mos para melhorar a auto-
estima, para desestressar e 
agora, para brindar com as 
amigas, claro, que com mo-
deração”, frisa.

ESPAÇO KIDS
Outra novidade é que no 

local há um espaço kids mo-
nitorado por uma cuidadora 
de crianças, para que as mu-
lheres que são mães possam 
levar seus filhos e ficarem à 
vontade enquanto realizam 
os procedimentos. Os servi-
ços serão realizados em livre 
demanda, sem a necessidade 
de agendamento prévio, ou 
seja, todas que procurarem o 
salão serão atendidas.

E, para melhor atender a 
comunidade, a cabeleireira 
conta com uma equipe pre-
parada e qualificada. 

Jéssica é formada em es-
tética e já trabalhou nos me-
lhores salões de Madrid, na 
Espanha. O Salão Popular - 
Studio Jéssica Assunção está 
localizado na Rua Ilsão de 
Melo, n° 49, no Jardim das 
Acácias.

Foto: Divulgação

SINOP

Pesquisa do Mérito Lojista
deste ano já está nas ruas

SORRISO

Caminhão tanque dará suporte ao
combate a incêndios florestais

L.R.VERDE

Vídeo mostra idosa 
fugindo de homem 
antes de ser morta

Prêmio chegou à sua 17ª edição em 2020 Foto: Divulgação

Foto: Mayke toscano

Salvina Vidal foi encontrada nua em um terreno baldio 

Veículo tem capacidade para dois mil litros de combustível

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Este ano a CDL Sinop 
realizará a 17ª edição do prê-
mio mais respeitado da ci-
dade, o Mérito Lojista. Para 
garantir a melhor festa a 
equipe CDL está trabalhan-
do desde janeiro na organi-
zação e uma das primeiras 
etapas do Prêmio é a Pesqui-
sa de Opinião realizada en-
tre empresários associados e 
não associados a CDL Sinop.

Este ano, o Centro de 
Informações Socioeconô-
micas (Cise) da Unemat será 
o organizador da pesquisa 
que inicia agora em março 
e segue até final de abril. Os 
pesquisadores já estão nas 
ruas com o objetivo de ouvir 
a opinião de 500 empresá-
rios a respeito de 180 ramos 
de atividade de nossa cidade, 
escolhendo assim as empre-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Para realizar as opera-
ções aéreas contra crimes 
ambientais em regiões mais 
longínquas do Estado, Mato 
Grosso terá o reforço de um 
caminhão-tanque. 

O veículo foi adquiri-
do com recursos do Progra-
ma REDD+ para Pioneiros 
(REM-Mato Grosso) e tem 
capacidade para dois mil 
litros de combustível, asse-
gurando até 12 horas de au-
tonomia de voo. 

O veículo ficará em 
Sorriso na primeira base 
aérea de combate a incên-
dios florestais da Amazônia 
Legal.

O comandante do 
Centro Integrado de Ope-
rações Aéreas (Ciopaer), 
coronel PM Juliano Chiro-
li, explica que antes o heli-
cóptero ia até o ponto a ser 
fiscalizado e tinha que vol-
tar para algum aeroporto 
para abastecer novamente, 
prejudicando a logística da 
missão. 

“Agora, podemos en-
viar o caminhão até um 
município mais próximo 

DA REPORTAGEM

Duas câmeras de se-
gurança registraram o mo-
mento em que a aposentada 
Salvina Vidal, 74 anos, que foi 
estuprada e morta na madru-
gada de domingo (8), é abor-
dada pelo suposto assassino, 
em Lucas do Rio Verde. 

Nas imagens, a idosa 
- que é mãe do sargento da 
Polícia Militar Juarez Pereira 
Vidal - aparece com um saco 
em uma das mãos - possi-
velmente com latinhas - e é 
acompanhada por um ho-
mem de bicicleta.

Em poucos segundos, 
o suspeito parece abordar a 
vítima, que sai andando mais 
rápido e à frente do suspeito. 
Segundo o sargento, Salvina 

conhecia o criminoso, que 
já teria a abordado em outra 
ocasião. “Ela já conhecia o 
suspeito. Ao que tudo indica, 
ele já a havia abordado, mas 
ela nunca falou nada para a 
gente”, relatou. No entanto, 
conforme Vidal, o homem 
ainda não foi identificado 
pela Polícia.

O CRIME
De acordo com o bo-

letim de ocorrência, a idosa 
havia saído de casa para catar 
latinha por volta das 4h30. 
Quando retornava para a sua 
casa, a idosa foi obrigada a 
entrar em um terreno, onde 
foi estuprada e estrangulada 
até a morte. O corpo dela foi 
encontrado por um vizinho 
às 11h.

Foto: assessoria

Jéssica Assunção inaugurou salão popular em Sinop 

Jéssica Assunção inaugura o
1° salão de beleza popular
SINOP | Incentivo à beleza: local ainda conta com espaço kids para mães levarem os menores

e a aeronave poderá fazer 
mais deslocamentos em 
uma mesma região”.

O Programa REM-
-MT investiu R$ 550 mil 
na aquisição do veículo em 
atendimento as propostas 
do eixo de fortalecimento 

institucional de entidades 
governamentais do Estado 
e na aplicação e desenvol-
vimento de políticas públi-
cas estruturantes. Para essa 
frente, será destinado 40% 
dos recursos. 

Já o restante, 60%, se-

rão investidos nos subpro-
gramas de agricultura fami-
liar, povos e comunidades 
tradicionais na Amazônia, 
Cerrado e Pantanal; terri-
tórios indígenas; e produ-
ção sustentável, inovação e 
mercados.

sas destaque. Além disso será 
perguntado também sobre 
faturamento e geração de 
emprego, para identificar 
como a economia da cida-
de se comportou de um ano 
para o outro.

“Os pesquisadores esta-
rão identificados com o cra-
chá e pedimos aos empre-
sários que os recebam bem, 
respondendo a pesquisa na 
integra, pois é o resultado 
dela que mostra as melhores 
empresas da cidade”, explica 
o presidente da CDL Sinop 
Marcos Antônio Alves, lem-
brando que o Prêmio segue 
o padrão da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL).

A entrega do Prêmio 
Mérito Lojista de Sinop será 
realizada no dia 26 de setem-
bro, quando os empresários 
serão homenageados com o 
troféu Chama da fortuna.
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Mais da metade dos detentos
está na prisão por tráfico
DA REPORTAGEM

Um levantamento do 
Departamento Peniten-
ciário Nacional mostrou 
que em Mato Grosso 
51,88% dos detentos que 
cometeram crimes he-
diondos foram presos por 
tráfico de drogas. Já entre 
os crimes violentos, em 
21,53% dos casos o suspei-
to cometeu um homicídio 
simples.

Os dados são sobre os 
detentos presos entre ja-
neiro e junho de 2019, 
porém, só foram divulga-
dos no final de fevereiro. 
Nesse período, o sistema 
penitenciário do Estado 
tinha a custódia de 13.058 
pessoas, sendo apenas 587 
mulheres.

Foram realizados le-
vantamentos em relação 
aos crimes hediondos e 
os violentos. A primeira 
subdivisão se refere a um 
grupo de crimes conside-
rados mais graves como 
homicídio, estupro, latro-
cínio e extorsão. Também 
entram nesse quesito trá-
fico de drogas e tortura, 
que são assemelhados aos 
hediondos e, portanto, 
tratados com a mesma se-
veridade.

HOMICÍDIO
Depois do tráfico, en-

tre os crimes hediondos o 
que tem o maior número 
de detentos é o homicídio 
simples, com 12,2% dos 

CRIMES HEDIONDOS | Os dados são sobre os detentos presos entre janeiro e junho de 2019
Foto: PRF/MS

Tabletes de maconha apreendidos em São Gabriel do Oeste

casos. Logo depois vem 
o homicídio qualificado, 
com 10,83%, e a associação 
para o tráfico, com 10,03%.

Já no grupo dos cri-
mes violentos, ou seja, em 
que há emprego de força, 
também entram na clas-
sificação a lesão corporal, 
violência doméstica e se-
questro, que não são cri-
mes hediondos. O tráfico 
não faz parte desse que-
sito.

Em primeiro está o 
homicídio simples, que 
é responsável por 21,53% 
das prisões. Logo depois 
vem o homicídio qualifi-
cado, com 19,11%, seguido 
do roubo qualificado, com 
16,5%, e o estupro, que re-
presenta 10,66% dos pre-
sos por crimes violentos.

O levantamento tam-
bém mostrou que os 
presídios e cadeias mas-
culinos de Mato grosso 
tinham 8.970 vagas, mas 
abrigavam 13.058 presos. 
Já para as mulheres a si-
tuação é de menos aperto, 
com 549 vagas e 587 de-
tentas.

BR-163/MS
Um exemplo: a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu nesta sema-
na, em Coxim e São Ga-
briel do Oeste, em Mato 
Grosso do Sul, 68,4 kg de 
maconha e 4 kg de skunk 
sendo transportados por 
quatro passageiras em 
três ônibus de viagem. Na 

primeira apreensão, da 
BR-163, os agentes abor-
daram um ônibus de iti-
nerário Foz do Iguaçu/PR 
a Sinop. Uma passageira, 
20 anos, mostrou-se ner-
vosa durante a entrevista, 
levantando as suspeitas 
da equipe.Nas bagagens 
que ela transportava, os 
policiais encontraram 5,7 
kg de maconha e 4 kg de 

skunk. A mulher confes-
sou ter buscado a droga 
em Ponta Porã/MS e de-
veria entregar em Sinop, 
sendo que receberia R$ 1 
mil. Ela foi encaminhada 
à Polícia Civil de Coxim.

Na segunda aborda-
gem, outro ônibus, de iti-
nerário São Paulo a Cuia-
bá, foi abordado. Uma 
jovem, 15 anos, levava 

uma mala com 24 tabletes 
de maconha, totalizando 
21,7 kg da droga. A menor 
confessou ter buscado o 
entorpecente também em 
São Gabriel do Oeste e le-
varia para Cuiabá. O Con-
selho Tutelar foi acionado 
para acompanhar o caso.

Dentro do mesmo ôni-
bus, os policiais rodoviá-
rios federais descobriram 

que outra mulher, 37 anos, 
também estava transpor-
tando drogas nas baga-
gens. Foram encontra-
dos 20 kg de maconha 
nas malas da suspeita, 
que declarou ter rece-
bido o entorpecente em 
São Gabriel do Oeste e 
viajaria até Cuiabá e que 
receberia R$ 2 mil pelo 
serviço.


