
SINOP

Reduz o
risco de
problemas
cardíacos

Programa
Consciência
Cidadã e
Ciclo de
Capacitação

O reino animal sempre foi um 
espelho no qual a humanidade se 
olha para entender o mundo. Os 
animais estão presentes em mitos 
ancestrais que explicam a criação 
do universo, protagonizam nosso 
pensamento metafórico e até os fi-
zemos falar em bestiários, fábulas, 
ditados, contos de fadas e disto-
pias orwellianas.                  Página  - 7

Sinop foi escolhida para ser 
o centro do primeiro gran-
de debate de 2020 sobre o 
papel do TCE e da sociedade 
civil, bem como das discus-
sões em busca do aprimo-
ramento da administração 
pública. A cidade irá sediar 
o Programa Consciência 
Cidadã e o Ciclo de Capaci-
tação Gestão Eficaz.
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Divulgação

Divulgação

SCOT CONSULTORIA

MATO-GROSSENSE

Primeiro
Confina
Brasil

Último
classificado
e último
rebaixado

O projeto idealizado pela 
Scot Consultoria, tem como 
objetivo visitar e avaliar cerca de 
um milhão de animais criados 
de forma intensiva nos cinco 
principais estados brasileiros 
confinadores, o que representa, 
aproximadamente, 20% do 
gado total confinado no país.
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A última rodada do Cam-
peonato Mato-grossense será 
disputada no domingo, com as 
5 partidas sendo realizadas às 
15h. Das 10 equipes, 7 estão 
classificadas para os mata-
-matas, enquanto uma já está 
matematicamente rebaixada  
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JaDer Paes/ agência Pará

O governador Mauro Mendes e mais sete governadores/vice-gover-
nadores dos estados que compõem a Amazônia Legal assinaram 
carta conjunta, na qual solicitam reforços ao Governo Federal para 
as medidas de prevenção e combate ao Coronavírus.          Página 3

CORONAVÍRUS

Governadores da Amazônia 
Legal pedem ajuda
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A comida farta a campo garantiu a multiplica-
ção dos animais a ponto de atingirmos mais de 
220 milhões de cabeças de gado, criados em sua 
esmagadora maioria a pasto

81 anos depois, em pleno Carnaval de 2020, 
a nossa atuante Ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Teresa Cristina da Costa 
Dias, anunciou que os Estados Unidos da Amé-
rica liberaram a importação de carne bovina 
brasileira, suspensão imposta em 22 de junho 
de 2017.

A reabertura desse exigente mercado, não 
só engrossa a lista dos mais de 140 países que 
consomem nosso nobre produto nos cinco con-
tinentes, mas carimba o passaporte brasileiro 
para atingir a mesa de qualquer mercado do 
planeta.

Mas o que é que a nossa carne bovina tem? 
Por que será que vem conquistando cada vez 
mais mercados? Por todos os prismas que o 
consumidor analisar, fica fácil entender por-
que este produto caiu no gosto do mundo todo.

Com mais de 60% de cobertura vegetal 
nativa, o Zebu trazido da Índia – assim como 
as gramíneas da África - encontraram no cli-
ma tropical brasileiro substrato para perfeita 
adaptação. 

Foi um casamento perfeito. A comida farta 
a campo garantiu a multiplicação dos animais 
a ponto de atingirmos mais de 220 milhões de 
cabeças de gado, criados em sua esmagadora 
maioria a pasto, mostrando que o tripé da sus-
tentabilidade é igualmente forte na carne bra-
sileira: Economicamente viável, socialmente 
justa e ambientalmente correta.

O desmatamento evitado atingiu propor-
ções tão expressivas que - somente tomando 
como exemplo o estado de Mato Grosso - se 
utilizássemos as técnicas de 1990 para a explo-
ração pecuária teríamos desflorestado 20 mi-
lhões de hectares a mais para termos o plantel 
que atual: cerca de 30 milhões de cabeças.

O produtor brasileiro vem em uma inegá-
vel ascendência profissional. Os pioneiros, 
com suas famílias, ocuparam o território sob 
as ordens do “integrar para não entregar”. Hoje, 
técnicas modernas levam um número cada 

vez maior de produtores a adotar siste-
mas integrados (com lavoura e florestas, 
por exemplo), modelos de intensificação 

produtiva que recuperam pastagem através 
de correções, rotações e adubações, sem falar 
em melhoramento genético e nas estratégias 
de suplementação, que elevaram exponencial-
mente a quantidade e a qualidade da carne. Os 
cruzamentos industriais com raças britânicas, 
(sobretudo a Angus) e o melhoramento do nosso 
Nelore são realidades inquestionáveis.

Através da ultrassonografia descobrimos 
que o número de zebuínos possuidor de gordu-
ra entremeada, o famoso marmoreio, era muito 
maior do que imaginávamos. Atualmente, esses 
indivíduos estão sendo multiplicados geometri-
camente através da inseminação artificial e da 
fecundação in vitro. Dessa forma já começamos 
a atender grifes de carne marmorizada também 
com o nosso Nelore, cujo sangue está presente 
em mais de 80% do nosso rebanho.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), criado em 1860 (na épo-
ca batizado como Secretaria de Estado dos Ne-
gócios da Agricultura, Comércio e Obras Públi-
cas), conta hoje com mais de 11 mil funcionários 
e os serviços de defesa sanitária animal e vege-
tal estaduais estão presentes em praticamente 
todos os municípios da Federação, certificando 
a qualidade de todos os nossos produtos agríco-
las. Perto de completar uma década e meia sem 
nenhuma ocorrência de febre aftosa no País, 
estamos seguindo o plano de erradicação da do-
ença que tem a retirada da vacinação em todo o 
Brasil prevista já para o ano que vem.

As empresas frigoríficas brasileiras se ins-
talaram também nos mais exigentes países 
produtores demonstrando o nosso profissio-
nalismo também do lado de fora da porteira. 
Portanto, quantidade, qualidade, sanidade, sus-
tentabilidade, sabor inigualável, maciez e sucu-
lência. É isso que a carne brasileira tem.

FRANCISCO DE SALES MANZI É MÉDICO 
VETERINÁRIO E DIRETOR TÉCNICO DA ACRI-
MAT

O que é que a carne bovina brasileira 
tem?

FRANCISCO DE SALES 
MANZI

O Congresso está prestes a tomar a decisão 
mais importante a respeito da educação nacional 
em uma década e meia. Nas próximas semanas, 
deve votar a renovação constitucional do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação, o 
Fundeb, que expira neste ano.

Em termos simplificados, o Fundeb é uma 
conta pela qual se determina quanto os estados 
mais pobres devem receber da União a fim de via-
bilizar um gasto mínimo por estudante do ensino 
básico. Parte das receitas dos governos estaduais 
destinadas à educação é incluída na conta do fun-
do, e a área federal contribui com cerca de 10% des-
se montante. No ano passado, o Fundeb somou R$ 
168,5 bilhões, o equivalente a 40% da despesa em 
educação fundamental e média.

O dinheiro da União elevou o gasto médio por 
aluno em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Pará e Paraíba. O valor mínimo per capita 
dos anos iniciais do ensino fundamental ficou em 
R$ 3.044 no ano passado. 

O Fundeb contribuiu para atenuar desigualda-
des regionais, melhorar a qualificação do magisté-
rio e reduzir o número de estudantes por turma. 
Mas permanecem disparidades elevadas entre esta-
dos e, sobretudo, municípios.

A proposta em discussão no Congresso prevê 
que a União eleve sua contribuição ao fundo para 
20%. Parte do dinheiro extra adviria da receita do 
salário-educação, o que tende a deixar a descober-
to o financiamento de materiais didáticos, alimen-
tação e transporte escolar. Propõe-se ainda que 
haveria critérios para direcionar mais verbas para 
regiões carentes, e parcela da distribuição seria 
condicionada a melhorias na qualidade.

De resto, faltam definições justamente de 
como incrementar a qualidade da educação e um 
sistema de distribuição de recursos de algum modo 
acoplado à redefinição de gestão e práticas de en-
sino. O Brasil gasta pouco por aluno, por falta de 
renda. A despesa no setor não é pequena como pro-
porção do Produto Interno Bruto, e os resultados 
são inferiores aos de vários países semelhantes em 
termos de desembolso e desenvolvimento.

De todo modo, é imprescindível renovar a vi-
gência do Fundeb —e desejável ampliar os recursos 
destinados ao mecanismo. Tal decisão, complexa 
em cenário de severa restrição orçamentária, não 
pode ser movida a voluntarismos. Cabe especial-
mente ao Congresso, dada a inapetência do gover-
no Jair Bolsonaro para temas relevantes, conduzir o 
debate para o financiamento sustentável do fundo.

  

Editorial

Viabilizar o Fundeb

Ranking dos Políticos - Facebook

OS NOMES
O número de candidatos supera o da 

eleição de 2018. A diferença é que naquela 
ocasião havia duas vagas. Veja os nomes: 
Julio Campos (DEM), Otaviano Pivetta 
(PDT), Nilson Leitão (PSDB), Tenente-Co-
ronel Rúbia Fernanda (Patriota), Gisela 
Simona (PROS), Valdir Barranco (PT), José 
Medeiros (Podemos), Carlos Fávaro (PSD), 
Elizeu Nascimento (DC), Procurador Mau-
ro (PSOL), Reinaldo Morais (PSC), Feliciano 
Azuaga (Novo).

FATO NOVO
O PSC, dos deputados Xuxu e Sebas-

tião Rezende, lançou a candidatura ao Se-
nado do empresário Reinaldo Morais, um 
dos maiores produtores de suínos do país. 
“Quem nos conhece sabe que é isso que 
procuramos fazer, com excelência, porque 
se a gente faz o nosso melhor, e como se 
fosse para Deus, vamos estar agradando a 
todos”, disse ele durante a convenção da si-
gla. “Vocês não vão ter vergonha de andar 
na rua, ou de olhar para imprensa, porque 
não terá um escândalo de corrupção, es-
cândalo de desvio de dinheiro público ou 
de favorecimento”, acrescentou.

12 CANDIDATOS
Desde a última terça, partidos políticos 

realizaram uma maratona de convenções 
em Mato Grosso para oficializarem candi-
datos, suplentes e apoios partidários para 
a disputa a eleição suplementar do Se-
nado. O pleito ocorrerá no dia 26 de abril, 
em razão da cassação da senadora Selma 
Arruda, pelos crimes de abuso de poder 
econômico e Caixa 2. Finalizado o prazo 
de convenção, o Estado contabiliza 12 can-
didatos à cobiçada vaga. Destes, apenas 3 
participaram do pleito passado: Nilson Lei-
tão, Procurador Mauro e Carlos Fávaro.

Crédito: Visão Notícias
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“Parte das receitas dos governos estaduais desti-
nadas à educação é incluída na conta do fundo, e 
a área federal contribui com cerca de 10% desse 
montante

“ Um homem identificado como André Lara Lidorio foi morto a tiros 
no bairro Cidade Alta. De acordo com informações de testemunhas a 
vítima estava em uma construção quando se aproximaram dois ban-
didos em uma motocicleta, modelo não informado, e efetuaram os dis-
paros. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local 
a vítima já estava morta. A princípio, 5 disparos teriam sido efetuados 
contra a vítima.

Com internet de sobra...
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um volume cada vez maior de serviços 
online, deixar o usuário sem acesso 
passa longe de ser uma boa opção.

Tudo bem que algumas pessoas 
ainda estão “sofrendo” com pacotes 
de dados restritos, mas a infinidade de 
ambientes, públicos ou de acesso pú-

blico, que dispo-
nibilizam acesso 
gratuito faz com 
que o problema 
se torne infinita-
mente menor do 
que era em outros 
tempos.

Isso permite 
que os usuários 
possam ter a 

tranquilidade de contar com serviços 
online variados, em praticamente to-
dos os ambientes urbanos (e muitos 
ambientes rurais). É evidente que essa 
facilidade vai ser utilizada para o en-
tretenimento, 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 qui-
ser!
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Procure, sempre, estar atualizado quanto aos planos 
disponibilizados por sua operadora. Com a constante 
evolução os pacotes oferecidos tendem a ser constan-
temente atualizados, oferecendo mais velocidade, mais 
transferência e preços mais interessantes. Esteja atento 
e solicite a migração sempre que um plano mais interes-
sante for oferecido.
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Falei, na edição anterior, sobre a 
migração do entretenimento para a 
internet. Muita gente, hoje em dia, 
conta unicamente com a grande rede 
para ouvir música e ver vídeos, sem 
ter nada (ou tendo pouca coisa) em 
seus dispositivos, para utilizar offline. 
O que levou a 
isso? Simples: 
praticidade e 
internet “de so-
bra”.

Sei que para 
muitos essa 
colocação pode 
parecer exa-
gerada, mas a 
questão é que, 
de fato, uma boa parte das pessoas, 
atualmente, não precisa se preocupar 
com pacote de dados e outros proble-
mas desse tipo. O motivo? As empre-
sas que oferecem serviços de linha 
fixa de internet não trabalham, em sua 
esmagadora maioria, com restrição de 
volume de tráfego, e as operadoras que 
oferecem serviços móveis de internet 
estão disponibilizando pacotes cada 
vez maiores. 

A soma desses dois fatores prati-
camente acabou com a falta de pacote 
para navegar quando precisa.

Esse era um caminho natural para 
a evolução. Em um mundo onde temos 
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes e mais sete gover-
nadores/vice-governadores 
dos estados que compõem a 
Amazônia Legal assinaram 
carta conjunta, na qual so-
licitam reforços ao Gover-
no Federal para as medidas 
de prevenção e combate ao 
Coronavírus. Este é o pri-
meiro bloco de governado-
res a se reunir para traçar 
ações conjuntas para conter 
o contágio da doença.

A carta foi assinada na 
noite de quinta-feira (12), 
ao final do Fórum dos Go-
vernadores, realizado em 
Belém (PA) durante esta se-
mana. Até o momento, ne-
nhum caso de Coronavírus 
foi registrado nos estados 
do consórcio: Mato Gros-
so, Pará, Amapá, Maranhão, 
Roraima, Tocantins, Ama-
zonas e Acre.

“Ante o cenário de emer-
gência sanitária, manifes-
tamos nossa preocupação 
com o advento do corona-
vírus (Covid-19), com suas 
potenciais consequências 
para a saúde da população”, 
diz trecho do documento.

No documento, foi requi-
sitado à União o imedia-
to aporte de recursos para 
custear as ações emergen-
ciais referentes ao avanço 
do vírus, além da “habili-

ESCOLHIDO | Carta conjunta foi assinada na quinta-feira no Fórum dos Governadores da Amazônia Legal

Pedido em conjunto dos governadores da Amazônia Legal

Foto: Jader Paes/ agência Pará

EMENDA CONSTITUCIONAL

Deputados aprovam 
duas PECs de Botelho

Sessão promoveu limpeza da pauta de votações 

Presidente informou o resultado pelo Twitter 

DA REPORTAGEM

A quarta-feira (11), na 
Assembleia Legislativa, foi 
marcada por sessões que 
promoveram a limpeza da 
pauta e votação de propos-
tas de emendas à Constitui-
ção (PECs). Por 17 votos sim, 
duas abstenções e cinco au-
sências, a PEC que antecipa 
a eleição da Mesa Diretora 
da ALMT, para dar a opor-
tunidade à deputada Janai-
na Riva (MDB) de participar 
do pleito, foi aprovada em 
primeira votação. Também 
neste quórum, aprovaram 
(os deputados) duas PECs 
de autoria do presidente da 
Casa de Leis, deputado Edu-
ardo Botelho (DEM).

“A parlamentar vai dar 
à luz justamente no perío-
do da eleição. Então, pode-
remos antecipar um pouco 
o processo sem nenhum 
prejuízo. E de minha auto-
ria aprovamos a PEC que 
garante as mesmas prerro-
gativas do comandante da 
Polícia Militar ao do Corpo 
de Bombeiros Militar. Esta 
PEC os coloca, na prática, 
no mesmo nível. Ainda, uma 
proposta de emenda à Cons-
tituição que autoriza o go-
verno do estado a fazer con-
vênio e repassar os recursos 
diretos aos municípios, sem 
precisar de análise de proje-

tos, nos mesmos moldes em 
que a Caixa Econômica Fe-
deral faz com os municípios 
para facilitar o trâmite das 
emendas”, esclareceu.  Bote-
lho se refere à aprovação da 
PEC 14/2019, que modifica o 
artigo 96, I, “A” da Constitui-
ção do Estado de Mato Gros-
so, aprovada em 2ª votação. 
A proposta visa tratar de for-
ma isonômica os comandos-
-gerais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, permi-
tindo a mesma prerrogativa. 

Já na PEC 31/2019, 
aprovada em 1ª votação, Bo-
telho acrescenta o artigo 164-
A à Constituição Estadual, 
para autorizar a transferên-
cia de recursos estaduais aos 
municípios mediante emen-
das ao projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA). Dessa 
forma, as emendas individu-
ais impositivas apresentadas 
à LOA poderão alocar recur-
sos aos municípios por meio 
de transferência especial ou 
transferência com finalidade 
definida.

Na proposta, Botelho 
cita o Projeto de Emenda 
Constitucional nº 48/2019, 
recentemente aprovado pelo 
Senado Federal e que propôs 
essa PEC, tendo em vista o 
aperfeiçoamento do trato le-
gislativo estadual relativo às 
emendas individuais impo-
sitivas apresentadas à LOA.

Foto: ronaldo Mazza

Foto: Marcos corrêa/Pr

Mendes e mais sete governadores pedem
reforços para combater Coronavírus 

tação e imediata instalação 
adicional de 1.000 leitos de 
UTI para reforço da rede de 
cuidados intensivos” para 
estes estados. “Em Mato 
Grosso, temos tomado e 
continuaremos a tomar to-
das as medidas necessárias, 
seguindo os protocolos do 
Ministério da Saúde. A Se-
cretaria de Estado de Saú-
de também tem divulgado 
periodicamente a situação 
dos casos suspeitos. Ainda 
que não tenhamos nenhum 
caso confirmado, é necessá-
rio agir de forma preventi-
va”, ressaltou o governador. 

ATUAÇÃO
DE MT
No Estado, no mês de fe-

vereiro foi instituído o Cen-
tro de Operações de Emer-
gência em Saúde Pública 
(COE-MT), que é composto 
por profissionais do Estado, 
municípios e autoridades 
do Ministério Público.

O Centro de Operações é 
o responsável por tomar as 
decisões estratégicas ligadas 
ao monitoramento e com-
bate à propagação do vírus. 
Além disso, o Estado já con-
ta com um planejamento 
da assistência para tratar os 
casos da doença quando ela 
chegar em Mato Grosso.

Vale destacar que até o 
momento nenhum caso 

Foto: divulgação

SINOP

Lei obriga concessionária instalar
o eliminador de ar no hidrômetro

CONTRAPROVA

Bolsonaro testa negativo para coronavírus

Lei foi aprovada pela Câmara e sancionada pela prefeita

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O consumidor sino-
pense já pode solicitar a 
instalação do equipamento 
eliminador de ar da rede de 
água. 

Isso porque a Lei 
2.825/2020, aprovada pela 
Câmara, foi sancionada pela 
prefeita Rosana Martinelli 
no último dia 5 e publicado 
no Diário Oficial de Mato 
Grosso nesta semana.

A Lei permite a instala-
ção de equipamento elimi-
nador de ar no hidrômetro. 
O produto deverá ser obri-
gatoriamente, instalado pela 
Águas de Sinop, concessio-
nária detentora do serviço, 
desde que seja solicitado 
pelo consumidor.

A concessionária tem 
a permissão para instalar 
novos hidrômetros já com 
o equipamento, desde que 
respeite a vontade do clien-
te. O equipamento utilizado 
deverá estar de acordo com 
a Portaria 246 do Institu-
to Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-

metro), a fim de garantir a 
sua funcionalidade.

A Lei é de autoria do 
vereador Adenilson Rocha e 
foi aprovado por unanimi-
dade no dia 18 de fevereiro. 
O parlamentar reforça que a 
água em Sinop é distribuída 

pela tubulação por pressão, 
o que torna comum a pre-
sença de ar junto com a água.

“Em determinadas 
condições, principalmen-
te quando a rede é desliga-
da, podem surgir bolsões 
de ar nestas tubulações que 

aumentam, indevida e con-
sideravelmente o valor da 
conta.  Ao chegar ao hidrô-
metro, esses bolsões fazem 
girar o contador, inclusive 
de uma forma mais livre 
do que quando somente a 
água”, explicou.

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O exame do presidente 
Jair Bolsonaro deu negativo 
para o novo coronavírus. A 
informação foi confirmada 
pelo próprio presidente em 
sua conta no Twitter.

O ministro do Gabine-
te de Segurança Institucio-
nal, general Augusto Hele-
no, também informou, em 
publicação no Twitter, que o 
seu exame para diagnosticar 
a presença do novo corona-
vírus deu negativo.

Bolsonaro, familiares e 
auxiliares que o acompanha-
ram em viagem aos Estados 
Unidos, no último final de 
semana, estão sendo moni-
torados e examinados depois 
da confirmação de que o se-
cretário de Comunicação da 
Presidência, Fábio Wajngar-
ten, foi diagnosticado com o 
vírus.

Durante a viagem, Bol-
sonaro e sua equipe se reuni-
ram com várias autoridades, 
inclusive o presidente ame-
ricano Donald Trump.

EDUARDO
E FOX NEWS
Correspondente da Fox 

News na Casa Branca, o jor-
nalista John Roberts utili-
zou o Twitter para dizer que 
Eduardo Bolsonaro mudou 
a versão sobre o diagnóstico 
do pai, o presidente Jair Bol-

suspeito foi confirmado 
como positivo para a do-
ença no Estado. Estão sen-
do monitorados seis casos 
suspeitos no estado, pro-

venientes de cinco municí-
pios; até o momento, não 
há casos confirmados no 
Estado. Os pacientes apre-
sentam sintomas relativos 

à doença respiratória e pos-
suem histórico de viagem 
para países onde há a cir-
culação do novo vírus. Os 
seis casos que levantam a 

suspeita do COVID-19 estão 
em Lucas do Rio Verde (1), 
Araputanga (1), Cuiabá (2), 
Nova Xavantina (1) e Várzea 
Grande (1).

sonaro, para o coronavírus.
“Depois de dizer à @

FoxNews que seu pai fez um 
teste POSITIVO preliminar 
para coronavírus, Eduardo 
Bolsonaro agora diz à @Fo-
xNews que o teste foi NEGA-
TIVO. 

Bolsonaro diz que en-
trou em contato com a Casa 

Branca”, escreveu o jornalis-
ta.

A Fox News havia publi-
cado mais cedo que Eduardo 
confirmou o resultado posi-
tivo do primeiro teste para 
a Covid-19 para o pai, mas o 
próprio presidente Jair Bol-
sonaro negou que esteja com 
a doença.
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Foi dada a largada do primeiro Confina Brasil 

Scot Consultoria realiza
o primeiro Confina Brasil
DA REPORTAGEM

O projeto idealizado 
pela Scot Consultoria, tem 
como objetivo visitar e ava-
liar cerca de um milhão de 
animais criados de forma 
intensiva nos cinco princi-
pais estados brasileiros con-
finadores, o que representa, 
aproximadamente, 20% do 
gado total confinado no país. 
A comitiva saiu de São Pau-
lo, e passará por importan-
tes cidades de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais.

O Confina Brasil será 
composto por duas rodadas 
de visitas, onde serão avalia-
dos os dados de confinamen-
tos e semiconfinamentos, 
relacionados a todos os pro-
cessos de produção envol-
vidos na atividade. São eles: 
gestão, manejo, sanidade, 
nutrição, logística, produção 
de alimentos, sustentabilida-
de e automação. Todos os da-
dos apurados serão certifica-
dos e validados pela Unesp, 
campus de Jaboticabal, ins-
tituição de ensino referên-
cia, que juntamente com os 

técnicos da Scot Consultoria, 
aplicará um questionário em 
todas as fazendas do roteiro.

A primeira rota de vi-
sitas acontece entre os dias 
9 de março e 9 de abril. Já a 
segunda, será de 24 de agos-
to a 25 de setembro. Os re-
sultados da primeira rodada, 
com a previsão do primeiro 
ciclo, serão apresentados no 
Encontro de Confinamento e 
os da segunda, com o resul-
tado do primeiro ciclo e as 
expectativas para o segundo, 
no Encontro dos Encontros 
da Scot Consultoria.

O Confina Brasil tam-
bém conta com incentivo 
de importantes entidades 
representativas do setor. 
Apoiam o projeto, a Socie-
dade Rural Brasileira (SRB) 
e também a Associação Na-
cional da Pecuária Inten-
siva (ASSOCON), entidade 
que representa produtores 
de gado de corte e demais 
integrantes da cadeia pro-
dutiva da carne bovina. “É 
importante ter o apoio de 
entidades renomadas, que 
acreditam no nosso projeto 
e entendem que os dados 

NOTA MT | NComitiva saiu de São Paulo e passará por Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

AGRICULTURA FAMILIAR

Mapa publica lista de produtos com desconto

RONDONÓPOLIS

Fiscalização fecha empresa que produzia 
defensivos e fertilizantes irregularmente

Relação dos produtos com direito ao desconto em março

Cerca de 32 milhões de contribuintes devem acertar contas 
com o Fisco 

DA REPORTAGEM

A relação dos produtos 
do Programa de Garantia de 
Preços para a Agricultura Fa-
miliar (PGPAF) com direito 
ao desconto em março nas 
operações de crédito nas 
instituições financeiras foi 
publicada na segunda-feira 
(09/03) no Diário Oficial da 
União. 

O banco, que operou o 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), desconta o 
valor sobre o financiamento 
a ser pago pelo agricultor dos 
produtos que constam na 
lista. Com isso, o agricultor 
tem assegurado, no mínimo, 
o custo de produção.

A lista, com os produtos 
e os estados contemplados, 
tem validade de 10 de março 
a 9 de abril deste ano, con-
forme a Portaria nº 08 da Se-
cretaria de Política Agrícola, 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Os produtos que regis-
traram queda de preço de 
mercado terão descontos no 
momento de amortização ou 
liquidação do crédito. O des-
conto concedido é corres-
pondente a diferença entre 
o preço de mercado e o de 
garantia, que tem como base 
o custo variável de produção.

Os produtos com bô-
nus são: banana, castanha 
de caju, cebola, feijão cau-

IMPOSTO DE RENDA

Receita Federal 
recebeu mais de
11% das declarações 
previstas
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Receita Federal afir-
ma que foram recebidas cer-
ca de 3,8 milhões de decla-
rações do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) 2020, 
ano-base 2019. 

O prazo de entrega co-
meçou no último dia 2. Esse 
volume representa 11,8% do 
total de 32 milhões de do-
cumentos esperados até as 
22h59 do dia 30 de abril, 
quando termina o prazo.

O serviço para envio da 
declaração fica disponível 20 
horas por dia. A indisponibi-
lidade ocorre entre 1h e 5h da 
manhã para manutenção de 
rotina. O programa gerador 
da declaração está disponí-
vel no site da Receita Federal. 
Quem optar por dispositi-
vos móveis, como tablets ou 
smartphones, poderá baixar 
o aplicativo Meu Imposto de 
Renda nas lojas Google Play, 
para o sistema operacional 
Android, e na App Store, para 
o sistema operacional iOS.

Quem declara no iní-

DA REPORTAGEM

Uma fiscalização do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), realizada nesta 
semana, fechou uma em-
presa de Rondonópolis que 
produzia clandestinamente 
defensivos agrícolas e ferti-
lizantes. 

Na mesma ação, fo-
ram apreendidos produtos 
fraudados, rótulos e equipa-

cio do prazo tem prioridade 
para receber a restituição, 
caso não a preencham com 
erros e omissões. Pessoas 
com mais de 60 anos, com 
doenças graves ou deficiên-
cia física também recebem a 
restituição primeiro.

A declaração do Impos-
to de Renda é obrigatória para 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, 
o equivalente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o décimo 
terceiro. A multa por atraso 
de entrega é estipulada em 1% 
ao mês-calendário até 20%. O 
valor mínimo é R$ 165,74.

Também declara o Im-
posto de Renda quem re-
cebeu rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fon-
te, cuja soma foi superior a 
R$ 40 mil; quem obteve, em 
qualquer mês de 2016, ga-
nho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito à 
incidência do imposto ou re-
alizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e 
de futuros.

pi, manga, mel de abelha, 
pimenta do reino e raiz de 
mandioca.

Para os agricultores 
que têm operações de in-
vestimento sem um produto 
principal, que é a fonte de 
renda para pagamento do fi-
nanciamento, há o bônus da 
cesta de produtos. Nesses ca-
sos, os descontos são calcula-
dos por meio de uma com-

mentos usados na produção.
Foram apreendidos 

14.736 litros de agrotóxi-
cos sem registro do Mapa e 
4.127 litros de fertilizantes 
fraudados - tinham rótu-
los de empresa do Paraná, 
mas eram produzidos clan-
destinamente no local. Na 
área administrativa, foram 
apreendidos documentos 
e 46 pacotes de rótulos de 
defensivos agrícolas e ferti-
lizantes.

posição dos bônus do feijão, 
leite, mandioca e milho.

Os estados que inte-
gram a lista deste mês são: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Piauí, Paraná, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Ser-
gipe, Santa Catarina, Rio 
Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Rio de Janeiro, To-
cantins, Rondônia e Espírito 

Santo.
Algumas culturas terão 

bônus acima de 49%, como 
é o caso da cebola para agri-
cultores do Rio Grande do 
Sul. O produto, que tem pre-
ço de garantia de R$ 0,73/kg, 
foi vendido no mercado no 
último mês a R$ 0,37/kg, que 
corresponde a apenas 49% do 
valor garantido pelo progra-
ma.

originados irão trazer uma 
visão um pouco mais clara 
do que está acontecendo na 
pecuária intensiva brasilei-

ra. Haverá mais informações 
disponíveis para todos os 
envolvidos na cadeia”, desta-
ca Marco Túlio Habib Silva, 

diretor de marketing da Scot 
Consultoria.

Todas as informações 
da rota serão atualizadas 

diariamente no Instagram 
@confinabrasil e no site do 
projeto www.confinabrasil.
com.

A equipe de fiscalização 
chegou à empresa a partir 
de denúncia à Ouvidoria do 
Mapa (ouvidoria@agricul-
tura.gov.br). A primeira ação 
foi feita na semana passada, 
mas os fiscais não tiveram 
acesso à empresa, que fica 
em uma área de difícil aces-
so e não tem identificação. 
No dia seguinte, de posse de 
um mandado expedido pelo 
Juizado Volante Ambiental 
( Juvam) de Rondonópolis, 

os servidores conseguiram 
vistoriar a empresa.

A empresa se apre-
sentava como comerciante 
de produtos fabricados em 
São Paulo e no Paraná, mas 
produzia inseticidas e ferti-
lizantes para diversas cultu-
ras. A empresa será autuada 
pelo Mapa por produção e 
fraude de fertilizantes, pro-
dução de agrotóxicos sem 
registro e impedimento à 
fiscalização.



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 comunicação, conheci-
mento pacote Offi ce; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, com 
experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 22h, 
conhecimento pacote Offi ce; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com ensino 
médio completo e conhecimento em Pacote Offi ce;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com experi-
ência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino médio 
completo, experiência em concerto de refrigerado-
res, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 ano, 
bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior concluído 
ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no período 
noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, CNH C, D 
ou E, com disponibilidade para viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conhecimento em 
informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fi scal, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 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

REAL OFICINA MECANICA, CNPJ 14.314.052/0001-47, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, A Reno-
vação da Licença de Operação (RLO), para Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res. Localizada na Rua Tangará, nº 129 – Bairro Industrial 
- Sorriso/MT. Coordenadas geográfi cas do empreendimen-
to: LAT 12º 32’ 54,94”S LONG 55º 42’ 09,95”O. Não foi 
determinado EIA-RIMA.

BK ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, CNPJ 
33.638.811/0001-71, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/SORRISO, a licença Prévia (LP) e Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividades 
de consultório odontológico. Localizada na Avenida João 
Brescansin, nº 1743 – SALA 01, Bairro Centro da Cidade 
Sorriso/MT. Coordenadas geográfi cas do empreendimen-
to: 12º 32’ 31.8” S 55º 43’ 38.1” W. Não foi determinado 
EIA-RIMA.

CONCRETA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA,  
CNPJ 36.166.065/0001-59, torna público que requereu 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Li-
cença Prévia e Licença de Instalação, para atividade de 
Condomínio Vertical (apartamentos), a ser instalado na 
Avenida dos Carvalhos, quadra 15, Lotes 02/03/04, no 
Jardim das Itaúbas, em Sinop-MT. Responsável Técnico: 
Eng. Agrícola-Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: 
(066) 99989-3784.

LG MADEIRAS LTDA,  CNPJ Nº 01.617.899/0001-59, fi r-
ma Jurídica, Torna público que requereu  junto a Secretaria  
de Estado do Meio Ambiente - SEMA,  Ampliação e In-
clusão da atividade Industrialização, Categoria PICADOR 
DE RESÍDUOS DE MADEIRARAS, em suas instalações, 
devendo 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.

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. 

COMUNICADO
Solicitamos que o Senhor Ronaldo Elias Moura portador da 
CTPS nº 29235, série 00013-MT, funcionário da Senhora 
Kallina Sousa Macedo Bortoluzzi CEI nº 800.009.631/88-
3 localizada na estrada W10 S/N no município de Matupá 
- MT que compareça ao nosso departamento pessoal no 
prazo de 72 horas, para receber as verbas rescisórias do 
fi m de seu contrato de trabalho rescindido em 05/12/2019, 
disponíveis desde essa data. 12,13,14/03/2020

SINDICÂNCIA ADM N° 001/2020 - Intimação - Oitiva

A Sra ALICE GONÇALVES DA SILVA – CPF 129.562.464-04. Intimação 

para oitiva referente a Sindicância Administrativa nº. 001/2020, 

designada para o dia 18/03/2020 às 15h00min, no Paço Municipal, sito 

à Av. Brasil, nº 50-NE, centro, nesta cidade de Campo Novo do 

Parecis/MT, podendo estar acompanhado por advogado. Assegurando o 

direito à ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5º, 

inciso LV, da CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Sandro Silvio Cattaneo
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: 31 de março de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 31 de março às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de 
limpeza, copa e cozinha para atender as Secretarias Municipais. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 13 de março de 2020.

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis - MT, 13 de março de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Leandro Nery Varaschin

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 009/2020, 

destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar para atender as 

necessidades das Secretarias Municipais, teve como vencedoras as  

empresas: ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, com o valor 

total de R$ 161.400,00 (cento e sessenta e um mil e quatrocentos reais), 

CENTRO AR DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, com o valor total de R$ 

12.655,40 (doze mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta 

centavos), PNEUS BARBOSA LTDA-ME, com o valor total de R$ 

550.066,00 (quinhentos e cinqüenta mil e sessenta e seis reais), 

ADRIANO DOS REIS EIRELI-EPP, com o valor total de R$ 156.023,80 

(cento e cinqüenta e seis mil e vinte e três reais e oitenta centavos) e D. P. 

DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS, com o valor total 

de R$ 520.710,00 (quinhentos e vinte mil e setecentos e dez reais).

IMÓVEIS EM MATO GROSSO

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

Sítio, Colíder/MT, 12ha, Estância Lenço Preto, acesso

pela Estrada 19 (Bolichão), Estr. São Sebastião.
Inicial 64.229,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Água Boa/MT, 239ha, c/ casa e outras benfs.,

Faz. Jatobá. Inicial 2.872.680,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Cocalinho/MT, 415ha, c/ barracão, curral e

casa, Cupira, confrontando a margem direita do Corixo da
Saudade. Inicial 1.992.000,00 (PARCELÁVEL)

Complexo industrial, Água Boa/MT, 18.704m² a.t., c/

escritório e outras benfs., Av. Industrial, Distr. Industrial

de Água Boa. Inicial 5.025.464,00 (PARCELÁVEL)

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 

CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVICO DE MÉDICO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 
 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, 
NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do 
respectivo Edital de Chamada Pública n° 001/2020. 
- PERÍODO E LOCAL: De 17 de março de 2020 a 17 de junho de 2020, na Sede Administrativa do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro 
Alvorada em Peixoto de Azevedo-MT. 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada Pública, sem 
quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede 
Administrativa, de segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00no e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (0xx66) 
3575 - 2489 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br 

 
Peixoto de Azevedo-MT, 13 de março de 2020 

 
Genifer Kaiser 

Presidente - CPL 
 

 
 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de 
Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 31 DE MARÇO DE 2020, às 09h00min, na Sede do 
Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS TERRESTRES DE PEIXOTO DE AZEVEDO X CUIABÁ, CUIABÁ X PEIXOTO DE AZEVEDO, 
PEIXOTO DE AZEVEDO X SORRISO E SORRISO X PEIXOTO DE AZEVEDO, A SEREM NO CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO”, localizado na Travessa Bartolomeu 
Dias n° 269, 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 003/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 13 de março de 2020. 

 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2020 
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ULTRASSONOGRAFIA 

 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços, no segmento de Ultrassonografia, 
para credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços como procedimentos e atividades 
correlatas, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada 
Pública n° 002/2020. 
- PERÍODO E LOCAL: De 17 de março de 2020 a 17 de junho de 2020, na Sede Administrativa do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro 
Alvorada em Peixoto de Azevedo-MT. 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada Pública, sem 
quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede 
Administrativa do CISVP, de segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00no e das 13h00 às 17h00, pelo 
telefone (0xx66) 3575 - 2489 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: 
www.cisvaledopeixoto.com.br  

Peixoto de Azevedo-MT, 13 de março de 2020. 
 

Genifer Kaiser 
Presidente - CPL

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO  N° 001/2020  

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9111-2020, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, no item 
01, no valor total de R$ 213.000,00 (Duzentos e treze mil reais).  Juina-MT, 13 de Março 
de 2020. Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  
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Rodada do Estadual define último
classificado e último rebaixado
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A última rodada do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2020 será toda disputa-
da no domingo (15), com as 
cinco partidas sendo reali-
zadas às 15h. Das 10 equipes, 
7 estão classificadas para os 
mata-matas (Cuiabá, União, 
Operário-VG, Sinop, Dom 
Bosco, Nova Mutum e Po-
coné), enquanto uma já está 
matematicamente rebaixada 
à Segunda Divisão em 2021 
(Araguaia). Na luta contra o 
rebaixamento e, automati-
camente, pela última vaga 
entre os oito, Luverdense e 
Mixto, que fazem confronto 
direto.

Na parte de cima da 
tabela, Cuiabá e União Ron-
donópolis seguem invictos 
no Estadual. O Dourado, por 
sinal, está desde 2017 sem 
saber o que é uma derrota 
pelo Estadual. No dia 7 de 
maio daquele ano, a equipe 
foi derrotada pelo Sinop por 
1 a 0 no tempo normal, mas 
acabou campeã na disputa 
por pênaltis. Desde então, ja-
mais foi superada.

Com 18 pontos, a equi-
pe do técnico Marcelo Cha-
musca garante a liderança da 
fase inicial com uma vitória 
simples sobre o Dom Bosco, 
na Arena Pantanal. Se empa-
tar, só perderá a primeira po-

DOMINGO | Mixto e Luverdense definem última vaga nos mata-matas e quem acompanha o Araguaia no rebaixamento

DA REPORTAGEM

A diretoria do Mixto agiu 
nesta semana na busca por 
mais quatro reforços para so-
mar com o elenco que briga 
contra o rebaixamento e au-
tomaticamente pela classifi-
cação no Campeonato Mato-
-grossense 2020. Reforçam 
o Alvinegro no Estadual um 
zagueiro, um lateral, um vo-
lante e um meia. Todos eles 
estavam em atividade neste 
ano.

O zagueiro Felipe Pelles, 
28 anos, estava no Indepen-
dente de Tucuruí-PA. O atle-
ta é goiano e tem passagens 
por diversos times de Goiás 
e do Distrito Federal, como 
Atlético Rioverdense, Itum-
biara, Jaraguá, União Inhu-
mas, Santa Maria-DF. Além 
disso, jogou pelo Vila Aurora 
em Mato Grosso no ano de 
2013.

O lateral-direito Walber 
tem 26 anos, mas também 
joga como meia. O atleta 
vem do Nordeste, por onde 
jogou no Central-PE, Vera 
Cruz-PE, Ipanema-AL, Ser-

ESTADUAL

Mixto contrata 4 reforços
na luta pela classificação
 

Foto: Gil Gomes.

 Foto: DivulGação

 Foto: ivan storti

Quatro reforços chegam ao Mixto e estão regularizados

ra Talhada-PE, CSE-AL, Fla-
mengo-PE, CEO-AL e Vitó-
ria das Tabocas-PE.

Já o volante Alexsandro, 
23 anos, jogou pelo Mixto 
em 2019, quando veio con-
tratado junto ao CSA-AL, 
para jogar contra a Chapeco-
ense-SC pela Copa do Brasil. 
Logo depois ele passou pelo 
Decisão-PE e Santa Cruz de 
Natal-RN.

O meia Dyorgenes Rodri-
gues tem 24 anos e estava no 
Ipatinga, na disputa do Mó-
dulo II do Mineiro. O meia, 
assim como Walber, já jogou 
no Vitória das Tabocas-PE, e 
passou por Murici-AL, Deci-
são-PE, Santa Cruz de Natal-
-RN e Linense-SP.

No domingo (15), a par-
tir das 15h, o Mixto encara o 
Luverdense fora de casa, no 
Estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde. É briga 
que vale a vida das equipes 
na elite do Estadual, contra 
o rebaixamento e valendo a 
classificação. Com 7 pontos, 
o Alvinegro joga pelo empa-
te, enquanto o Verdão, com 
5, precisa da vitória.

sição caso o União tire uma 
diferença de 6 gols no saldo 
em uma improvável goleada 
sobre o Nova Mutum, no Es-
tádio Luthero Lopes.

Quem também pode 
alcançar a liderança é o 
Operário-VG, que está em 
3º, mas precisaria de uma 
complicada combinação de 
resultados. Teria que torcer 
por uma derrota do Cuiabá, 
no máximo um empate do 
União e ainda vencer o Sinop 
por 4 gols de diferença, em 
pleno Gigante do Norte.

Já o rival ainda luta para 
melhorar de posição e sonha 
com a vice-liderança. O Si-
nop alcança a segunda colo-
cação caso vença o confronto 
direto diante do Operário e 
o União no máximo empa-
te com o Nova Mutum. As 
duas equipes ficariam com 17 
pontos, mas o Galo do Norte 
levaria vantagem no critério 
número de vitórias (5 contra 
4 do Colorado).

LUTA CONTRA
A QUEDA
Os quatro últimos co-

locados jogam entre si na 
rodada. O Poconé, já classifi-
cado, recebe no Neco Falcão 
o rebaixado Araguaia. Com 
8 pontos, pode ainda subir 
para a 6ª posição em caso 
de vitória sobre o Araguaia 
e contando com derrota do 
Dom Bosco para o Cuiabá.

Foto: DivulGação

Luverdense precisa vencer para não ser rebaixado 

LIBERTADORES

Conmebol suspende jogos
por tempo indeterminado

CAMISA 8

Pituca comemora evolução
em nova função no Santos

Foto: raFael ribeiro

Foto: raFael ribeiro

Paralisação é em virtude do coronavírus 

Pituca comemora evolução no Santos 

DA REPORTAGEM

Na quinta-feira, a Con-
mebol anunciou a suspensão 
dos jogos da Libertadores a 
partir da próxima semana. 
Por conta da ameaça do co-
ronavírus, as partidas que 
aconteceriam a partir do dia 
16 de março estão desmarca-
das por tempo indetermina-
do. Como a suspensão passa 
a ser válida apenas no início 
da próxima semana, a parti-
da entre Grêmio e Interna-
cional, foi disputada normal-
mente na noite desta quinta.

Palmeiras, Santos e São 
Paulo tinham jogos marca-
dos para a semana que vem. 
O Verdão visitaria o Bolívar, 

DA REPORTAGEM

Diego Pituca teve de se 
adaptar uma nova função no 
Santos: antes acostumado a 
jogar como primeiro volante, 
o meio-campista virou cami-
sa 8 com Jesualdo Ferreira. As 
primeiras partidas não foram 
como o esperado e Pituca 
passou a ser criticado. Jesual-
do bancou o meia e o desem-
penho melhorou nas últimas 
partidas.

“Treinador novo muda 
muita coisa. Torcida estava 
certa. Quando jogo mal, tam-
bém me cobro muito. Estou 
me adaptando ao que o Je-

o Peixe receberia o Olimpia 
e o Tricolor teria o River Pla-
te pela frente, no Morumbi. 
Além disso, o Athletico-PR 
enfrentaria o Jorge Wilster-
mann e o Flamengo mediria 
forças com o Independiente 
del Valle.

Na nota divulgada pela 
Conmebol, a entidade pede 
que os clubes tomem todas 
as medidas necessárias para 
evitar a propagação do vírus 
e que realizem os protocolos 
de prevenção sugeridos pe-
las autoridades nacionais.

A Conmebol publicou a 
carta de resposta da Fifa ao 
pedido realizado pela en-
tidade sul-americana, re-
querendo a suspensão das 

sualdo pede, porque é uma 
função nova para mim”, disse 
Pituca, em entrevista coletiva 
nesta quinta-feira.

“Ele ( Jesualdo) já tinha 
me falado que eu jogaria 
mais avançado. Fazia tempo 
que eu não fazia essa função. 
Ainda estou me adaptando. 
Espero estar sempre melho-
rando para ajudar o Santos”, 
completou.

O Santos volta a campo 
para enfrentar o São Paulo, 
sábado, no Morumbi, pela 
10ª rodada do Campeonato 
Paulista. Pituca espera ser es-
calado, mesmo em meio ao 
desgaste físico. “A gente sabe 

Já o confronto entre 
Luverdense e Mixto é o mais 
aguardado e importante da 
rodada. Isso porque as duas 
equipes, tradicionais no fu-
tebol mato-grossense, cam-

peãs em outrora (Mixto 24 
vezes e o LEC, 3), lutam con-
tra o descenso.

O Verdão do Norte ocu-
pa a 9ª posição, com 5 pontos 
e apenas uma vitória até ago-

ra, enquanto o Mixto soma 7, 
na 8ª posição. O Tigre pode 
até terminar em 7º, caso ven-
ça o duelo direto e conte 
com tropeço do Poconé.

Para a equipe de Lucas 

do Rio Verde, o jogo é de 
vida ou morte. Se vencer, se 
classifica e empurra o rival 
para a Segunda Divisão. Em 
caso de empate, amargará a 
inédita queda à Segundona.

primeiras rodadas das Eli-
minatórias para a Copa do 
Mundo de 2022. No docu-

mento, a Fifa acata a solici-
tação e, portanto, os jogos 
serão desmarcados.

que esse calendário é compli-
cado, mas estamos tentando 
descansar o máximo e nos 
poupar. Treinando menos, 
não dá tempo. Ninguém quer 

ficar fora, mas também quero 
estar 100%, não dá para jogar 
80%. Tem que estar bem para 
conquistar a vitória”, con-
cluiu.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop foi escolhida para 
ser o centro do primeiro 
grande debate de 2020 sobre 
o papel do Tribunal de Con-
tas de Mato Grosso (TCE-
-MT) e da sociedade civil, 
bem como das discussões 
em busca do aprimoramen-
to da administração pública. 
A cidade irá sediar, a partir 
do próximo dia 19, o Progra-
ma Consciência Cidadã e o 
Ciclo de Capacitação Gestão 
Eficaz, ambos promovidos 
pela Corte de Contas mato-
-grossense.

Com início às 8h de quin-
ta (19) e encerramento na 
sexta (20), às 12h, o Gestão 
Eficaz contará com seis pa-
lestras que abordarão temas 
como planos de educação 
e transporte escolar, vícios 
mais comuns em processos 
licitatórios, regras de fim de 
mandato eleitoral, novas re-
gras da previdência, plane-
jamento e contratações de 
obras pública e uma visão da 
Corte Contas sobre a Política 
Nacional de Atenção Básica 
em Saúde.

O Ciclo de Capacitação, 
que tem como meta levar 
conhecimento sobre eficiên-
cia e legalidade na adminis-
tração pública, será realizado 
na Câmara de Vereadores de 

Sinop.
 
CONSCIÊNCIA
CIDADÃ
Já o Consciência Cidadã, 

que busca estimular a so-
ciedade a exercer o controle 
social, fiscalizando a aplica-
ção dos recursos e cobrando 
qualidade na prestação dos 
serviços oferecidos pelo ente 
público, será realizado na 
noite do dia 19, no Centro de 
Eventos Dante de Oliveira, 
com início às 19h.

O evento, que será aber-
to pelo presidente do TCE-
-MT, conselheiro Guilher-
me Maluf, contará com duas 
palestras com os temas De-
mocracia, Corrupção e Con-
trole Externo e Cidadania e 
Controle Social. Elas serão 
ministradas pelo conselheiro 
substituto junto à presidên-
cia, Luiz Henrique Lima, e 
pela secretária de Articula-
ção Institucional e Desenvol-
vimento da Cidadania, Cas-
syra Vuolo, respectivamente.

Ainda como parte da pro-
gramação, será realizado um 
diálogo com a sociedade, 
mediado por Cassyra Vuolo, 
com a participação de con-
selheiros, representantes do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC), do Tribunal de 
Justiça, do Ministério Públi-
co Estadual e da Defensoria 
Pública.

Foto: Divulgação

AGROSSILVIPASTORIL

Embrapa abre inscrições para Dia
de Campo sobre Sistemas Integrados

SORRISO

Área Verde Central vai ter aula de
Zumba Gold às segundas e quartas

SINOP

Homem é executado 
a tiros no bairro 
Cidade Alta

Evento será realizado dias 8 e 9 em Sinop 

Foto: visão Notícias

Foto: RepRoDução

Crime foi registrado no final da tarde de quinta 

Mudança não deve causar engarrafamentos ou dificultar o tráfego 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Estão abertas as ins-
crições para o 10º Dia de 
Campo sobre Sistemas In-
tegrados de Produção Agro-
pecuária. O evento é pro-
movido pela parceria entre 
Embrapa Agrossilvipastoril 
e Senar-MT e será realizado 
em Sinop nos dias 8 e 9 de 
abril.

Este é o maior evento 
de transferência de tecno-
logia promovido pela Em-
brapa em Mato Grosso. Re-
alizado sempre na vitrine 
de tecnologias da Embrapa 
Agrossilvipastoril, o dia de 
campo é uma oportunidade 
de produtores, profissionais 
de assistência técnica e ex-
tensão rural, estudantes e 
outros profissionais ligados 

SÓ NOTÍCIAS

A Prefeitura de Sorriso 
promoveu uma audiência 
pública para apresentar o es-
tudo de alteração do fluxo do 
trânsito no viaduto da Aveni-
da Ademar Raiter, para que 
volte a funcionar em mão 
dupla no perímetro urbano 
da BR–163. Na oportunida-
de, os presentes puderam 
avaliar a proposta elaborada 
pela concessionária que ad-
ministra a rodovia federal.

A empresa contratou 
uma especializada em enge-
nharia de tráfego para pro-
jetar esta mudança frente ao 
atual cenário e aplicar a mi-
crossimulação para verificar 
a viabilidade. De acordo com 
o projeto, a mudança não 
deve causar engarrafamen-
tos ou dificultar o tráfego no 
local, que consiste, basica-
mente, na alteração de senti-
do debaixo do viaduto e em 
um pequeno trecho entre as 
ruas Palmares e Tangará.

“A solicitação para que 
este trecho voltasse a ser em 
mão dupla partiu da própria 
população, que, mobilizada 
e organizada no Movimento 
Trânsito Livre, buscou apoio 
da câmara de Vereadores e, 

DA REPORTAGEM

Um homem foi morto 
a tiros no final da tarde de 
quinta-feira (12) no bairro 
Cidade Alta, em Sinop. An-
dré Lara Lidorio, 28 anos, foi 
morto com pelo menos cinco 
disparos na Rua Projetada 19, 
no bairro que fica próximo 
ao Alto da Glória. O Corpo 
de Bombeiros foi chamado 

para socorrê-lo, mas acabou 
falecendo.

A versão apurada é que 
ele estava na rua quando dois 
homens passaram em uma 
motocicleta preta. O que es-
tava na garupa desceu e ati-
rou. 

Em seguida, os dois fu-
giram. A motivação do crime 
ainda passa a ser investigada. 
A Polícia Militar faz buscas.

Foto: Divulgação

Gestão Eficaz estará em pauta quinta e sexta-feira 

Sinop recebe Programa Consciência
Cidadã e Ciclo de Capacitação
SEMANA QUE VEM | Em debate, o papel do TCE e da sociedade, além do aprimoramento da administração pública

ao setor agropecuário verem 
as novidades da pesquisa 
agropecuária para sistemas 
produtivos. Assim como nas 
últimas duas edições, o dia 
de campo deste ano será re-
alizado em dois dias, com a 
mesma programação. A di-
visão é uma forma de divi-
dir o público, melhorando a 
experiência e o conforto dos 
participantes. As inscrições 
antecipadas podem ser fei-
tas no site www.embrapa.br/
agrossilvipastoril. O evento é 
gratuito.

Em caso de grupos or-
ganizados e caravanas, a co-
missão organizadora orien-
ta que façam contato pelo 
e-mail agrossilvipastoril.
eventos@embrapa.br infor-
mando número de partici-
pantes e dia de preferência 
para a participação.

para que a proposta pudesse 
ser avaliada por todas as es-
feras envolvidas neste pro-
cesso de mudança, entende-
mos que a melhor maneira 
era buscar o referencial téc-
nico necessário e, novamen-
te, ouvir a população, que, 

em maioria aprovou a mão 
dupla no viaduto”, destaca o 
prefeito de Sorriso, Ari Lafin.

Com o “sim” da maio-
ria dos presentes à reunião, 
o próximo passo agora é a 
concessionária encaminhar a 
solicitação de alteração, bem 

como todos os estudos, para 
avaliação da Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres (ANTT). Sendo positivo 
o parecer da ANTT, a im-
plantação da mudança deve 
ser efetuada em até de 90 
dias.

O 10º Dia de Campo so-
bre Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária con-
tará com um circuito com-
posto por quatro estações de 
campo. Divididos em gru-
pos, os participantes assis-

tirão a apresentações de 40 
minutos em cada uma delas. 
Após o término da quarta ro-
dada, um quinto momento, 
também de 40 minutos, será 
destinado a quatro estações 
satélites.
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Reduzir o risco de problemas
cardíacos e outras vantagens
DA REPORTAGEM

O reino animal sempre 
foi um espelho no qual a 
humanidade se olha para 
entender o mundo. Os 
animais estão presentes 
em mitos ancestrais que 
explicam a criação do uni-
verso, protagonizam nosso 
pensamento metafórico 
e até os fizemos falar em 
bestiários, fábulas, ditados, 
contos de fadas e distopias 
orwellianas. Ao observá-
-los, o ser humano encon-
trou uma extensa enciclo-
pédia do comportamento: 
a fidelidade do cão, a no-
breza do cavalo, a organi-
zação da formiga... Tudo 
que fazem obedece à cer-
teza de que viver fora do 
presente é um luxo muito 
caro. Por isso, usam sua en-
genhosidade para superar 
obstáculos, têm a audácia 
de seguir seu instinto e cui-
dam daquilo que é impor-
tante em cada momento.

A atribuição de quali-
dades e características hu-
manas aos animais é uma 
reação inata da psicologia, 
assim como a tendência 
de querer interpretar seus 
pensamentos. 

Estudos recentes de-
monstram que desde a in-
fância nosso sistema ner-
voso responde de maneira 
preferencial à proximidade 
de um animal, principal-
mente a amígdala direita, 
encarregada de adminis-
trar a resposta emocional. 
Além de louváveis filósofos 
da experiência, os animais 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | É comprovado que tê-los estimula a liberação de endorfinas?
Foto: Divulgação

O sistema nervoso responde de maneira preferencial à proximidade de um animal

são um ponto de acesso na-
tural e genuíno à intimida-
de de nossos julgamentos, 
sensações e hábitos, pois 
revolucionam nossa quí-
mica interna com o sim-
ples gesto de nos aproxi-
marmos deles e tocá-los. 
Contemplar o movimento 
hipnótico dos peixes faz 
nossa pressão arterial bai-
xar, conviver com um gato 
reduz o risco de problemas 
cardíacos − segundo um 
estudo da Universidade 
de Minnesota − e acariciar 
um cão estimula o sistema 
imunológico. Os animais, 
com seus movimentos, cor, 
forma, textura, cheiro, som 
e calor, ativam, em suma, 
nossos cinco sentidos. Pro-
vocam em nós uma reação 
afetiva e cognitiva capaz de 
desbloquear a expressão de 
sentimentos de angústia. 
Ou, pelo menos, de apazi-
guá-los.

Isso não é negligencia-
do pela psicologia clínica. 
Tanto a relação afetiva es-
pecial que se cria com um 
animal como o bem-estar 
diretamente relacionado 
com ele são um campo 
de pesquisa ainda jovem. 
Embora sua companhia se 
utilizasse intuitivamente 
em sanatórios e hospitais 
para reconfortar os doen-
tes, o valor terapêutico não 
foi estudado sistematica-
mente até o início dos anos 
1950, quando o psiquiatra 
Boris Levinson percebeu 
a reação espontânea que 
seu animal de estimação 
provocou em uma criança 

autista na primeira visita a 
seu consultório.

“Para minha surpresa, 
não se assustou - em vez 
disso, abraçou o cachorro 
e começou a acariciá-lo”, 
escreveu em seu célebre 
artigo The Dog as a Co-
-Therapist (“o cão como 
coterapeuta”). Levinson 
entrou no jogo e, graças à 
sua mascote, conseguiu es-

tabelecer um vínculo com 
seu paciente.

“O animal de estimação 
é uma ilha de sanidade no 
que parece um mundo de 
loucos”, afirmou. 

As relações interpesso-
ais se caracterizam pelas 
expectativas que deposi-
tamos nelas, não isentas 
de decepções e de outros 
sentimentos negativos 

complexos, como inveja 
e ressentimento. Com os 
animais, pelo contrário, 
tudo parece mais simples, 
previsível e consistente, 
além de gratificante.

Contemplá-los nos de-
volve o valor da paciência, 
a importância do momen-
to presente e a idiotice de 
nos levarmos muito a sé-
rio. Acariciar a pelagem 

de um gato, a carapaça de 
uma tartaruga ou a crina de 
um cavalo relaxa e estimu-
la a secreção de endorfinas. 

E, como se isso não 
bastasse, o vínculo com os 
animais é um grande in-
dicador de nosso respeito 
pelos outros. Kant já dizia 
que quem é cruel com os 
animais faz o mesmo com 
seus pares.


