
ALGODÃO

Segundo estimativa, 1,1 milhão de hectares de algodão devem ser plantados 
no ciclo 2019/20, aumento de 1,6% em relação à safra anterior. A safra mato-
-grossense foi semeada dentro da janela ideal, com expectativa de chuvas 
durante a fase de desenvolvimento reprodutivo dos algodoais.      Página -4

ILP

CORONAVÍRUS

Discussão de recursos humanos

Pandemia pode adiar 
eleição em Mato Grosso

O IV Encontro Mato-grossense de Integração Lavoura-Pecuária 
(ILP), que ocorre nos dias 15 e 16 de maio, em Rondonópolis, trará 
nesta edição o tema “Integrando Lavoura, Pecuária e Pessoas”. 

       Página - 8

Por causa dos cuidados preventivos que vêm tomando conta 
de vários setores no Brasil que envolvam aglomeração de pessoas 
por conta dos riscos de contaminação do coronavírus, o ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta.                                           Página - 3
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ÁREA AVANÇA TIMIDAMENTE

Enquanto as atenções se voltam ao novo coronavírus (Covid-19), que tem o maior número 
de casos em São Paulo, as notificações de dengue explodem em Mato Grosso. Somente nas 
10 primeiras semanas deste ano, foram registrados 11.127 casos da doença.                Página -7

NO ESTADO

Saúde Pública registra mais
de 11 mil casos de dengue

Luverdense
rebaixa o
Mixto à
2ª divisão
A primeira fase do Campe-
onato Mato-grossense foi 
encerrada no domingo com 
as cinco partidas da última 
rodada sendo disputadas 
simultaneamente. Com sete 
equipes já classificadas.

              Página  -6

Mato Grosso 
terça-feira, 17 de março de 2020
Ano II - Edição 253 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 32 | Mín 21



    

Em tempos de pandemia e crise econômica, fiscal, 
cambial e política, multiplicam-se as notícias 
negativas. Muitos que já têm tendência ao negati-
vismo resvalam para o desencanto

Em tempos de pandemia e crise econômi-
ca, fiscal, cambial e política, multiplicam-se as 
notícias negativas. Muitos que já têm tendência 
ao negativismo resvalam para o desencanto, o 
pânico e a depressão. Nessas horas, ainda há es-
paço para falar de esperança? 

Sim! É exatamente nos momentos mais difí-
ceis, mais sofridos e mais amargos que a espe-
rança é mais necessária. É quando a esperança 
e a fé restabelecem nosso ânimo, renovam nos-
sas energias e nos impulsionam ao trabalho. E 
sem trabalho não se soluciona nenhuma crise, 
não se enfrenta nenhum problema.

Não me refiro a uma esperança vã, pueril, 
ilusória, desconectada da realidade. Não me re-
firo à esperança empregada como fator de ma-
nipulação da opinião pública por populistas e 
demagogos de todos os quadrantes ou por pre-
tensos gurus que enriquecem ludibriando a boa-
-fé das pessoas.

Aliás, por falar em populistas, é preciso de-
senvolver também uma vacina de bom senso 
para os cidadãos, de modo a que consigam iden-
tificar e neutralizar esses ilusionistas que repre-
sentam uma crescente ameaça à democracia. 
Ultimamente, tenho observado proliferar várias 
novas cepas de populismo: o populismo fiscal, o 
judicante, o midiático, entre outros.

A esperança a que me refiro é aquela que tem 
raízes na realidade. A que tem probabilidade 
concreta de ocorrer caso o esforço necessário 
para que aconteça seja executado com precisão 
e de forma tempestiva. É a esperança que não 
apenas se sonha, mas a que se constrói nas lides 
diárias.

Recentemente, em virtude de trabalhos de 
fiscalização exercidos pelo Tribunal de Contas 
tive acesso a diversos indicadores de resultados 
positivos na execução de políticas públicas mu-
nicipais.

Não citarei nominalmente os municípios 
porque o propósito desse artigo não é o de exaltar 
esse ou aquele gestor, mas assinalar que, mesmo 
em tempos de adversidade, é possível melhorar 
a gestão pública e servir melhor à sociedade. E, 
se alguns estão conseguindo, há esperança de 

que muitos outros também possam fazê-lo.
O município A, da região Sudoeste, 

elevou de 32,2 para 81,5% a taxa de cobertura da 
atenção básica à saúde. O município B, do Norte, 
reduziu de 878 para 76 o número de focos de calor 
registrados no INPE – Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais. O município C, do Centro-Sul, 
elevou de 40,1 para 79,3% o índice de cobertura da 
educação Infantil.

O município D, do Sudeste, alcançou 83% da 
população atendida pelas equipes de estratégias 
de saúde da família. O município E, do Nordeste, 
elevou de 58,8 para 72,7 a proficiência em língua 
portuguesa dos alunos das séries finais. O mu-
nicípio F, do Sudeste, reduziu de 24,6 para 10,6 a 
taxa de mortalidade infantil.

Em outros municípios matogrossenses, foram 
alcançados resultados expressivos em termos de 
redução de acidentes de trânsito, regularização 
fundiária, erradicação do trabalho infantil, redu-
ção da pobreza extrema, incremento da agricul-
tura familiar, popularização de bibliotecas, ges-
tão de medicamentos nas farmácias populares, 
redução da incidência de dengue etc.

Todas essas conquistas representam melho-
rias palpáveis na qualidade de vida dos mato-
-grossenses. Todas estão documentadas e foram 
apresentadas esta semana em workshop reali-
zado no TCE-MT que, em parceria com a UFMT 
que emprestou a expertise de seus professores, 
desenvolveu nos últimos anos, junto a cada um 
desses municípios, um intenso e profícuo traba-
lho de capacitação em planejamento estratégico 
e estímulo ao controle social.

Com isso, no exercício de sua função orienta-
dora, o órgão de controle externo contribui, com 
efetividade, para o aprimoramento da gestão pú-
blica em benefício da sociedade.

Analisando esses resultados, concluo que 
sim, há razões para termos esperança. Traba-
lhando de forma séria, dedicada, respeitosa e 
com planejamento, as vitórias frutificam no tem-
po oportuno. Nosso país, nosso estado e nosso 
povo possuem um imenso potencial. Há que tra-
balhar para fazer da esperança realidade.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-M

Há esperança? 

LUIZ HENRIQUE LIMA

As autoridades sanitárias brasileiras têm, até aqui, li-
dado relativamente bem com o problema da covid-19. Ba-
seiam sua atuação em ciência, não em ideologia —o que não 
é tão comum no governo federal. Conseguiram fazer com 
que informações importantes sobre a prevenção chegassem 
à população sem desencadear pânico.

Houve planejamento. Até uma legislação específica 
para a epidemia, a lei 13.979 de 2020, foi aprovada com cele-
ridade. Mais importante, o sistema de vigilância, pelo qual a 
rede identifica os doentes, confirma o diagnóstico e os isola, 
parece estar funcionando.

Nos países em que isso não ocorreu, como o Irã e a Itá-
lia (não por acaso, aqueles onde a epidemia se mostra mais 
grave), os mortos surgiram com o registro dos primeiros ca-
sos, em um forte indício de que o monitoramento falhou.

O Brasil, entretanto, já apresenta os primeiros casos de 
transmissão comunitária, o que configura prenúncio de que 
a situação pode piorar rapidamente. Isso significa o ingresso 
numa fase em que ações mais contundentes —e impopula-
res— mostram-se necessárias.

Fala-se aqui de decisões como suspender aulas, can-
celar atividades esportivas e culturais e, eventualmente, até 
proibir o trânsito de pessoas. Muitas dessas medidas já vem 
sendo adotadas. Será preciso fazer ainda mais, entretanto.

Impor restrições amplas no momento correto faz 
enorme diferença no desenvolvimento do surto. Tal mo-
mento, no caso brasileiro, está muito próximo. Especialistas 
falam em poucos dias ou cerca de duas semanas.

Há motivos para temer que as autoridades ainda se 
comportem de modo tímido. Um presidente a afirmar, a 
partir de suas próprias e doutas impressões, que o coronaví-
rus está sendo superdimensionado pela imprensa não facili-
ta o trabalho de subordinados que precisam tomar decisões 
técnicas.

Não pode haver hesitação, por mais que se temam os 
impactos econômicos da suspensão de atividades e transa-
ções. O fato de o Sars-CoV-2 ser um vírus novo, sobre o qual 
ainda pouco se sabe, justifica que nos orientemos pelo prin-
cípio da precaução.

Pelos dados até aqui coletados, a covid-19 é uma doen-
ça relativamente benigna para cerca de 80% dos pacientes. 
Outros 15% desenvolverão quadros mais graves, precisando, 
eventualmente, de cuidados hospitalares, e 5% chegarão a 
estado crítico, necessitando de suporte ventilatório em leito 
de UTI. A letalidade está por ora estimada em 3,6%. O núme-
ro definitivo, a ser calculado após o fim da epidemia, deverá 
ser menor.

A distribuição dos óbitos por faixa etária chama a aten-
ção. A mortalidade não chega a 0,2% entre menores de 40 
anos, mas vai a 8% na faixa entre 70 e 79 e bate em impres-
sionantes 14,8% entre aqueles com mais de 80. Há estudos 
que apontam letalidade ainda maior para os mais velhos.

Especialmente preocupante em relação à covid-19 é 
que os doentes em estado crítico podem precisar de até três 
semanas de leito de UTI com suporte ventilatório. Trata-se 
de desafio até para países ricos e com rede hospitalar muito 
mais desenvolvida que a brasileira. 

Não resta muito a fazer para deter a epidemia, mas 
cumpre agir para evitar que uma enorme quantidade de ca-
sos ocorra ao mesmo tempo.

Editorial

Precaução máxima

Ranking dos Políticos - Facebook

EM DEFESA
A tenente-coronel Rubia Fernanda Si-

queira, candidata a eleição suplementar ao 
Senado, concorda com a política defendida 
pela ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damaris Alves, sobre 
abstinência sexual a jovens como meio 
de prevenção a gravidez. “Criança tem 
que aprender a ser criança, a ser cidadão. 
Estão querendo por coisas na cabeça das 
crianças sem elas terem maturidade para 
receber essas informações. Tem que ter 
educação sexual? Sim, mas há o momento 
certo. Não para crianças”, afirmou.

RUIU
O grupo de partidos de centro-esquerda 

formado antes do início das convenções 
para eleição ao Senado ruiu. PT, PSB, SD, 
PCdoB, Rede, PV e Pros se uniram inicial-
mente para realizarem pesquisas para es-
colher um candidato do grupo e seus res-
pectivos suplentes. Ocorre que cada um 
seguiu um rumo. O PT lançou sozinho o 
deputado Valdir Barranco. Já o Pros lançou 
a dirigente do Procon, Gisela Simona, com 
apoio da Rede. PCdoB, PSB e PV seguiram 
com Otaviano Pivetta, que sequer estava 
nesse grupo. Já o SD ficará neutro no pro-
cesso.

PESAR
A mãe da senadora cassada Selma Ar-

ruda (Podemos), Selene Campos dos San-
tos, na manhã de domingo, em Porto Ale-
gre. A causa da morte não foi informada. 
Por meio das redes sociais, a equipe de 
Selma emitiu nota de pesar. “À senadora, 
nossos mais sentidos pêsames para toda 
sua família. Que estas  vpalavras possam 
servir de algum conforto a todos vocês 
nesse momento tão difícil”, disse assesso-
ria em postagem. Em seu WhatsApp, Sel-
ma colocou uma foto com os dizeres: “Mui-
to obrigada por tudo, mãe”.

Crédito: Visão Notícias
IMAGEM DO DIA

“Não resta muito a fazer para deter a epidemia, 
mas cumpre agir para evitar que uma enorme 
quantidade de casos ocorra ao mesmo tempo

“ Uma quadrilha invadiu a agência dos Correios em Marcelândia (164 
quilômetros de Sinop), hoje de madrugada e a Polícia Militar confir-
mou que os dois cofres foram arrombados. O valor levado ainda não foi 
divulgado. Os militares de Sinop montaram bloqueio na MT-423, per-
seguiram uma Toyota Hilux prata, atiraram nos pneus e um dos cri-
minosos que tentou fugir foi baleado na perna, socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros, encaminhado ao hospital e não corre risco de morte.

A mania de querer resolver tudo pelo “zap”
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do real” o que foi, inicialmente, tratado 
por meios eletrônicos.

É mais do que evidente que algu-
mas áreas não precisam disso, mas 
temos que ter em mente que quando 
isso for importante, precisa, sim, acon-
tecer. E os sinais são claros: se uma 

das partes, por algum 
motivo, não quer fa-
zer toda a negociação 
via WhatsApp, a ou-
tra parte precisa, sim, 
aceitar e respeitar.

Como sempre 
digo, temos que usar 
a tecnologia sempre 
a nosso favor, explo-
rando seus recursos 
para tornar nossa 

vida mais simples e dinâmica sem, é 
claro, abrir mão de outras formas de 
comunicação que, por vezes, são im-
prescindíveis para uma boa negocia-
ção.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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O WhatsApp é, sem dúvidas, uma 
das maiores revoluções na comunica-
ção moderna. Não que ele seja “único” 
em seu segmento, mas sua populari-
dade faz com que ele esteja em um pa-
tamar diferente da concorrência. Hoje 
em dia é praticamente impossível 
para alguém que 
queira se manter 
“vivo” no mundo 
dos negócios não 
utilizar o comuni-
cador.

Usar o apli-
cativo apenas 
no smartphone 
pode “atrasar” sua 
vida. Se você uti-
liza computador é 
muito mais viável manter o programa 
aberto ali também, para poder res-
ponder de forma mais eficiente seus 
contatos. E que atire a primeira pedra 
quem acredita ser capaz de digitar 
mais rápido na tela do aparelho que no 
teclado de um computador.

Mas, por mais que a comunicação 
seja eficiente, tem horas que ela pre-
cisa ceder espaço para a boa e velha 
comunicação “cara a cara”, aquela em 
que você se encontra com a pessoa 
para ajustar detalhes, combinar pon-
tos importantes e trazer para o “mun-
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Por causa dos cuidados 
preventivos que vêm to-
mando conta de vários seto-
res no Brasil que envolvam 
aglomeração de pessoas por 
conta dos riscos de conta-
minação do coronavírus, o 
ministro da Saúde Luiz Hen-
rique Mandetta, vai se reunir 
com os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para analisar a possiblidade 
de adiamento da eleição su-
plementar ao Senado no es-
tado de Mato Grosso.

As principais competições 
esportivas no Brasil também 
estão sendo suspensas, até 
mesmo programas de TV 
que utilizam de plateia estão 
saindo do ar para evitar aglo-
meração de pessoas.

Na tarde de ontem (16), 
Mato Grosso teve a con-
firmação do primeiro caso 
positivo de coronavírus. O 
paciente, homem, acima 
dos 60 anos está internado 
no Hospital Santa Rosa em 
Cuiabá, ele ainda será sub-
metido à contraprova.

Semanas atrás o governa-
dor Mauro Mendes (DEM) 
já havia enviado uma solici-
tação ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) pedindo o 
adiamento da eleição suple-

DISPUTA PELO SENADO | A preocupação do ministro Mandetta é a aglomeração de pessoas e o medo do coronavírus 

Ministro vai se reunir com o STF 

Foto: Marcelo caMargo – agência Brasil

SEGURANÇA DE FRONTEIRA

Comitiva vai à 
Brasília pedir 
investimentos

Comandante e policiais se reuniram no ministério

Presidente chamou de histeria pandemia do coronavírus 

DA REPORTAGEM

O comandante do Gru-
po Especial de Fronteira 
(Gefron), tenente-coronel 
PM Fábio Ricas, liderou uma 
comitiva da força policial 
para debater investimentos 
na fronteira junto à Secreta-
ria de Operações Integradas 
(Seopi), do Ministério da Jus-
tiça e da Segurança Pública 
(MJSP).

As reuniões foram re-
alizadas nos dias 10 e 11 de 
março com o secretário de 
Operações Integradas, Ro-
salvo Ferreira Franco, o se-
cretário adjunto da Seopi, 
José Washington Luís San-
tos, o coordenador geral de 
Fronteiras, Eduardo Maia 
Bettini e o diretor de opera-
ções do Ministério da Justiça, 
Casar Augusto Martinez.

Entre os pedidos apre-
sentados estão a disponibili-
zação de 16 vagas em cursos 
de inteligência, a serem re-
alizados ao longo de 2020, 
para os policiais do Núcleo 
de Inteligência do Gefron 
e da Delegacia de Fronteira 

(Defron); ampliação do efe-
tivo que atua na Operação 
Hórus/VIGIA; e pedido para 
aquisição de viaturas para o 
Gefron, por meio de convê-
nio no valor de R$ 2,2 mi-
lhões.

Também foi solicitada 
autorização de cautela de 
viaturas pela Justiça Fede-
ral ao Gefron, considerando 
nova normativa sobre bens 
oriundos do tráfico, além da 
disponibilização de 14 mil 
munições de fuzil junto à 
Força Nacional, a serem uti-
lizadas no Curso de Policia-
mento de Fronteira.

O comandante do Ge-
fron também encaminhou 
ao ministro Sérgio Moro, via 
Seopi, o pedido de expan-
são de monitoramento por 
câmeras OCR na região de 
fronteira. Pelo projeto, o Go-
verno Federal investiria R$ 5 
milhões.

Ainda nas reuniões fo-
ram iniciadas as tratativas 
junto a SEOPI/CGFRON 
para inclusão de demandas 
do Gefron no Plano Anual de 
Contrações de 2021.

Foto: geFron

Foto: reprodução/redes sociais

Ministro da Saúde quer adiar 
eleição em Mato Grosso

mentar para o mês de outu-
bro, junto com a eleição mu-
nicipal. Um dos argumentos 
de Mendes foi a preocupação 
com a pandemia que virou 
notícia no mundo todo.

Mas o pedido do gestor 
mato-grossense foi negado 
pela Justiça Eleitoral. Agora 
há a tentativa do ministério 
da Saúde em intervir no caso. 
Vice-governador e candidato 
ao Senado, Otaviano Pivetta 
(PDT), após a confirmação 
do primeiro caso positivo 
em Mato Grosso, defendeu 
que a eleição suplementar 
deva ser adiada. Ele disse 
que a preocupação é com a 
saúde das pessoas e que nin-
guém vai morrer se a eleição 
suplementar não ocorrer em 
26 de abril como previsto, 
mas que há um risco se ela 
acontecer nesta data.

“Ninguém vai morrer pelo 
fato de adiar a eleição. Mas 
pode haver óbitos pelos in-
convenientes da campanha, 
portanto sou favorável ao 
adiamento”, disse Pivetta, em 
nota encaminhada à impren-
sa. A eleição suplementar 
para definir quem ficará com 
a vaga da senadora Selma Ar-
ruda (Podemos), cassada no 
final de 2019, está marcada 
para 26 de abril caso a Justiça 
mantenha a data. Ao todo se-
rão 12 candidatos na disputa.

Foto: divulgação

SAÚDE

Projeto de lei deve instituir o estatuto
do portador de diabetes em Mato Grosso

PALAVRAS DE MAIA

“Bolsonaro atentou contra saúde pública”

O objetivo é estabelecer critérios básicos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Dr. João (MDB) apresentou, 
em sessão plenária, o Pro-
jeto de Lei que deve insti-
tuir no estado o Estatuto do 
Portador de Diabetes ao es-
tabelecer diretrizes, normas 
e critérios básicos para asse-
gurar, promover, proteger e 
resguardar o exercício pleno 
dos direitos das pessoas com 
diabetes.

Só em Mato Grosso, a 
doença atinge cerca de 184 
mil pessoas, entre adultos e 
crianças. No Brasil, 13 mi-
lhões de pessoas são porta-
doras da doença e a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que, até 2030, 
existam 300 milhões de dia-
béticos em todo o mundo. 
Porém, metade dos portado-
res não sabe que tem o pro-
blema. Entre 2010 e 2016, 
o diabetes já vitimou 5.586 
pessoas no Mato Grosso.

O gasto com a doença 
chega próximo aos R$ 100 
bilhões por ano: além do 
grande número de diagnos-

ticados, o preço da insulina 
e dos medicamentos para o 
tratamento são muito ele-
vados. Para uma pessoa que 
se trata exclusivamente com 
insulina, o custo hoje fica 
entre R$ 500 a R$ 800 por 
mês, dependendo do tipo 
de medicamento utilizado, 
se adquirido em farmácias 
comerciais. O programa 
Farmácia Popular disponibi-
liza algumas opções de trata-
mento, com medicamentos 
genéricos orais usados por 
pessoas com diabetes tipo 2, 
mas falta muito investimen-
to em saúde.

Para o deputado Dr. 
João, com a melhoria nas 
padronizações de tratamen-
to, os pacientes terão uma 
maior adesão ao seu trata-
mento, que hoje também é 
outro ponto crítico. Além 
disso, com a utilização de 
tecnologias, será possível 
obter dados da saúde pú-
blica e privada para nortear 
melhor as ações necessárias 
para melhoria desse cenário 
no país.

“Ser reconhecido e res-
peitado como cidadão pode 

não curar a doença, mas en-
coraja o paciente a conviver 
com a sobrecarga que ela 
acarreta. Devemos ter em 
mente que o paciente com 
diabetes, por todo esse sofri-
mento multifacetado a que 
é exposto, tem o direito de 
uma vida digna. Desta for-

ma, é necessário que a Casa 
Legislativa analise atencio-
samente esta questão, uma 
vez que ações como estas 
podem, ao menos, ameni-
zar o sofrimento pelos quais 
passam as pessoas portado-
ras de referida doença,” en-
fatizou o parlamentar.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) deu de 
ombros para as determina-
ções do corpo técnico do mi-
nistério da Saúde de evitar, 
ou incentivar qualquer tipo 
de aglomeração por conta 
da pandemia do coronavírus 
que se alastra pelo mundo.

Até o fechamento des-
ta edição, segundo dados do 
ministério da Saúde, o Brasil 
tinha 1.913 casos suspeitos e 
201 confirmados. Mas nem 
mesmo o alerta de seu pró-
prio ministro fez o presiden-
te Bolsonaro atender as soli-
citações. No último domingo 
(15) ele postou em sua rede 
social vários vídeos das ma-
nifestações que ocorreram 
pelo país, além disso, ele dei-
xou a residência oficial para 
cumprimentar e tirar selfies 
com seus apoiadores que lá 
estavam.

Em entrevista ao canal 
de notícias CNN Brasil, Bol-
sonaro chamou de “extre-
mismo” e “histeria” as me-
didas adotadas para coibir a 

pandemia.
“Muitos pegarão isso 

independente dos cuidados 
que tomem. Isso vai aconte-
cer mais cedo ou mais tarde. 
Devemos respeitar, tomar 
as medidas sanitárias cabí-
veis, mas não podemos en-
trar numa neurose, como se 
fosse o fim do mundo”, disse 

Bolsonaro.
Sua declaração foi du-

ramente criticada por vários 
parlamentares, entre eles os 
presidentes da Câmara Ro-
drigo Maia e do Senado Davi 
Alcolumbre, ambos do DEM.

Maia classificou a pos-
tura de Bolsonaro como um 
atendado à saúde pública. 

“Por aqui, o Presidente da 
República ignora e desauto-
riza o seu ministro da Saúde 
e os técnicos do ministério, 
fazendo pouco caso da pan-
demia e encorajando as pes-
soas a sair às ruas. Isso é um 
atentado à saúde pública que 
contraria as orientações do 
seu próprio governo”, disse.
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Em MT, aumento de 1,6% em relação à safra anterior 

Área plantada avança timidamente
DA REPORTAGEM

Segundo estimativa da 
INTL FCStone, 1,1 milhão 
de hectares de algodão de-
vem ser plantados no ciclo 
2019/20 no Mato Grosso, au-
mento de 1,6% em relação à 
safra anterior. “A safra mato-
-grossense foi semeada den-
tro da janela ideal, com ex-
pectativa de chuvas durante 
a fase de desenvolvimento 
reprodutivo dos algodoais”, 
explica a analista de Inteli-
gência de mercado do grupo, 
Gabriela Fontanari.

Apesar do tímido in-
cremento no Mato Grosso, 
que contribuirá para uma 
extensão recorde de semea-
dura (utilizando como base 
de comparação os dados 
da Conab para o estado), os 
destaques da safra brasileira 
apontam retrações nas áreas 
do Centro-Oeste e da Bahia.

No Mato Grosso do Sul, 
as condições climáticas pre-
judicaram a colheita da soja, 
dificultando o plantio de to-
dos os algodoeiros dentro da 
janela ideal do estado, o que 
resultou em uma redução de 
14,8% em 2019/20, contrain-
do para 31,5 mil hectares.

Já em Goiás, o plantio 
do algodão 2019/20 foi im-
pactado pela ocorrência de 
chuvas em janeiro e feverei-
ro, além do atraso no ciclo da 
soja. As estimativas da INTL 
FCStone indicam uma área 
plantada de 38,5 mil hecta-
res, equivalente a uma retra-

ção de 9,2% no comparativo 
anual. Segundo a analista 
Gabriela, a contração decor-
re, principalmente, da me-
nor rentabilidade da pluma 
perante a soja, resultando 
na opção pela semeadura da 
oleaginosa em detrimento 
do algodão na safra de verão 
(1ª safra). “Apesar disso, as 
expectativas dos cotonicul-
tores para com a produtivi-
dade da safra se mantêm po-
sitivas, com a conclusão da 
semeadura dentro da janela 
ideal”, pondera.

Na Bahia, segundo 
maior estado cotonicultor 
do país, a defasagem no ciclo 
da soja corroborou para uma 
contração das estimativas de 
área para a safra 2019/20, 
levando a INTL FCStone a 
calcular uma redução de 5,1% 
da extensão semeada com 
algodão, totalizando 315 mil 
hectares.

A surpresa fica por con-
ta do Piauí, onde as condi-
ções climáticas benéficas ao 
desenvolvimento das lavou-
ras compensaram o atraso 
de aproximadamente 20 
dias na semeadura. A INTL 
FCStone espera incremento 
de 7,5% em relação a 2018/19, 
considerando a área planta-
da de 17,3 mil em 2019/20.

Em relação à área plan-
tada total brasileira, espera-
-se 1,619 milhão de hectares 
em 2019/20, incremento de 
0,05% em relação à estimati-
va da Conab para o ano-safra 
anterior.

ALGODÃO | Condições climáticas desfavoráveis e atrasos no ciclo da soja inibem semeadura da pluma
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

COLHEITA DA SOJA

Três estados estão adiantados,
mas país ainda segue atrasado

IMPACTOS

Copom se reúne nesta semana sob
expectativa do coronavírus

Levantamento mostra que o Brasil colheu quase 59% da área

Custo de produção de etanol de milho é estruturalmente 
menor que o de cana 

DA REPORTAGEM

A colheita de soja atinge 
58,9% da área estimada de 37 
milhões de hectares, confor-
me o levantamento semanal 
da consultoria Safras & Mer-
cado, com dados recolhidos 
até 13 de março. Mesmo com 
a aceleração dos ritmos de 
trabalhos do Paraná e Mato 
Grosso, que agora estão mais 
adiantados que o ano passa-
do, o país ainda está atrasado 
ante 2019.

Na mesma época do 
ano passado, o país havia re-
colhido 61,8% segundo a con-
sultoria. Se a comparação for 
em relação a média para o 
período, o Brasil está um 
pouco a frente dos 56,5%. Na 
semana anterior, a colheita 
estava em 49,2%.

De 10 estados, apenas 
três estão mais adiantados 
em relação a média para o 
período e ao ano passado: 
Paraná, Mato Grosso e San-
ta Catarina. Ainda assim, não 
foram capazes de compensar 
atraso nos demais estados.

Mato Grosso está pres-
tes a concluir os trabalhos e 

SUCROALCOOLEIRA

Queda do etanol não
assusta FS Bioenergia
DA REPORTAGEM

A FS Bioenergia, maior 
produtora de etanol a partir 
de milho do Brasil, disse que 
é inevitável que o tombo do 
petróleo tenha efeito negati-
vo sobre os preços domésti-
cos do etanol, mas prevê que 
os valores não ficarão muito 
abaixo de níveis já vivencia-
dos pelos produtores bra-
sileiros e que suas margens 
continuarão positivas.

Rafael Abud, CEO da FS 
Bioenergia, afirmou ao Va-
lor que prevê que a curva de 
preços de etanol deva cair R$ 
0,10 por litro a mais do que 
já cairia diante do início da 
safra sucroalcooleira.

Apesar da queda de 25% 
nas cotações internacionais 
do petróleo na segunda-feira, 
a commodity registrou uma 
recuperação de 10% ontem e 
o câmbio segue sustentado. 
Além disso, cortes no preço 
da gasolina A (sem etanol ani-
dro) pela Petrobras tendem a 
ser parcialmente absorvidos 
na margem das distribuido-

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Sob expectativa em 
relação ao impacto do novo 
coronavírus (Covid-19) so-
bre a inflação, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) fará, 
na terça (17) e na quarta 
(18), a segunda reunião do 
ano para definir a taxa Se-
lic, atualmente em 4,25% ao 
ano. 

O avanço da doença e 

ras e revendedoras, avaliou.
Embora as usinas de 

etanol que usam apenas o 
milho como matéria-prima 
não tenham o mercado de 
açúcar como apoio em ca-
sos de abalo no mercado de 
combustíveis, Abud disse 
que o custo de produção de 
etanol de milho é estrutural-
mente menor que o de cana.

Ele acrescentou que a 
FS Bioenergia “tem o menor 
custo das usinas de milho no 
Brasil”. Diante da tendência 
de alta do milho no país, a 
companhia já fixou o preço 
“da maior parte” do grão que 
será processado em suas duas 
usinas em operação, em Lu-
cas do Rio Verde e em Sorri-
so, ambas em Mato Grosso.

“Devemos ter algum 
ajuste em receita e margens, 
mas temos gordura para 
queimar”, assegurou. Abud 
afirmou ainda que a depre-
ciação do câmbio favorece as 
receitas de DDG - coprodu-
tos do processamento de mi-
lho que servem de ração com 
alto valor nutricional.

já atinge 97% da área de 9,7 
milhões de hectares. Se com-
parado ao mesmo período 
do ano passado o ritmo de 
trabalho é exatamente igual, 

a instabilidade do mercado 
financeiro na última sema-
na levaram à indefinição 
sobre o destino dos juros 
básicos da economia.

No início da semana 
passada, a maioria das insti-
tuições financeiras consul-
tadas pelo boletim Focus, 
do Banco Central, previa a 
manutenção da Selic, que 
está no menor nível da his-
tória. No entanto, a forte 
alta do dólar e a queda da 
bolsa nos últimos dias pro-

segundo o levantamento da 
consultoria e um pouco mais 
rápido que a média para o 
periodo que é de 88%.

Mas para o Instituto 

Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea), o 
ritmo atual da colheita é de 
97,2%, contra 96,8% de 2019 e 
87,9% da média.

vocaram uma inversão de 
expectativas. 

A curva de juros no 
mercado futuro subiu, indi-
cando que parte dos agen-
tes financeiros apostam 
num possível aumento da 
Selic. Há quase duas sema-
nas, quando as turbulências 
no mercado financeiro co-
meçaram a se intensificar, 
o Banco Central emitiu um 
comunicado no qual in-
formou que compararia os 
efeitos da desaceleração da 

economia e da deterioração 
dos ativos financeiros sobre 
a inflação antes de tomar 
uma decisão sobre a Selic. 

No comunicado, a au-
toridade monetária ava-
liava que a baixa demanda 
prevalecia, o que impediria 
o repasse da alta do dólar 
para os preços. 

Algumas instituições 
financeiras interpretaram a 
nota como uma indicação 
de que os juros poderão 
baixar na próxima reunião.



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE 
MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato 
Grosso – Sicoob Norte MT, inscrita no CNPJ sob nº 23.623.636/0001-95, NIRE 
51400009996, com sede na avenida das Acácias n° 1283 - Residencial Sul 
- CEP 78.550-059, Sinop/MT, no uso das atribuições que lhe confere o Esta-
tuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 4.808 
(Quatro mil oitocentos e oito) em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que, por falta de acomodações 
nesta sede, será realizada no Auditório da Câmara dos Dirigentes Lojista - 
CDL, Localizada na rua das Amendoeiras n° 63 – Setor Comercial – CEP 
78550-076– Sinop/MT, no dia 07/4/2020, às 17h, com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira convocação, para 
deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas do exercício de 2019;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
3. Fixação do valor global dos honorários para à Diretoria Executiva;
4. Outros assuntos de interesse social.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária:

1.  Reforma Ampla e Geral do Estatuto.
2. Outros assuntos de interesse social.

Sinop/MT, 16 de março de 2020.

Norival do Rosário de Campos Curado.
Presidente

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, 
conhecimento pacote Office; 
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 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 concerto 
de refrigeradores, 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, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibilida-
de 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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO  

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações) 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2018 – DATA: 13/03/2020 – 
OBJETO: ADITAR A CLAUSULA OITAVA DOS PRAZOS E VIGENCIA ITEN 8.1 – 
CONTRATADO: GAUZE & PULINI LTDA - ME - CNPJ: 11.184.735/0001-39 – PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 810 DIAS - VIGENCIA: 13/04/2021. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

CANCELAMENTO DE ITENS E PRORROGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO,

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020
O Município de Nova Mutum, comunica que houve alterações nas 
especificações do item 836144, bem como foram cancelados os itens 
835760 e 835762. Informa ainda, que foi prorrogada a data de julgamento 
para o dia 27.03.2020 às 14:00 horas. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 16 de março de 2020.

Nova Mutum – MT, 13 de Março de 2020.

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 12 de Março 2020, com início às 09:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
01 pack com 64 licenças para expansão (dgfen1164v7), a serem 
utilizadas no sistema de monitoramento da qual foi vencedora a empresa: 
Item 836127, FIBRA OPTICA RIO PRETO EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 08.953.103/0001-88 no valor de R$ 41.700,00.

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 13 de Março 2020, com início às 09:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
transformadores da qual foi vencedora a empresa: Itens 834683, 834682 
e 834681, GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 13.174.490/0001-94 no valor de 
R$ 88.520,00. Nova Mutum – MT, 13 de Março de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

Objeto: o registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de manutenção em parque infantil e serviços de instalação de 
divisórias drywall e divisórias eucatex, com fornecimento de material, 
para atender demanda das unidades escolares. Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 27 de março de 2020. HORÁRIO: 08h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 16 de março de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 003/2020 

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. Flavio Domingues, no item 02, no valor total de R$ 269.775,73 
(Duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três 
centavos). Juina-MT, 16 de março de 2020.  

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

 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE RESULTADO – 

TOMADA DE PREÇO Nº. 05/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou no dia 02 de março 
2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO 
PEIXOTINHO I NA ESTRADA MUNICIPAL DIVISA NORTE NO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 881579/2018 
CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 
CENTRO-OESTE (SUDECO) E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde 
sagrou-se vencedor o Licitante ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.073.316/0001-27 com valor total de R$ 2.913.372,67. 
Matupá – MT, 16 de março de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
CNPJ nº 19.510.749/0001-07 - NIRE: 51.2.0140429-1

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Data/Hora e Local - Aos 17 de Fevereiro de 2.020, às 16:00 horas, na sede 
da sociedade, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso à Rua das Cas-
tanheiras, n.º 1.001, Sala 705, bairro Setor Comercial, CEP 78.550-290. Con-
vocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos 
os sócios presentes, conforme assinatura ao final do presente instrumento. 
Presentes: Kelly Janes Rauber, casada sob o regime de separação total de 
bens, comerciante, nascida na cidade de Sinop – MT, no dia 06 de Fevereiro 
de 1.978, filha de Ilo Haas Rauber e de Ineida Maria Rauber, residente e do-
miciliada na cidade de Sinop-MT, sito à Rua das Primaveras, n.º 2.573, bairro 
Setor Residencial Sul, CEP 78550.021, portadora da Cédula de Identidade 
RG n.º 1109701-9 SJ/MT, inscrita no CPF sob o n.º 850.504.071-68; Eduardo 
Della Vedova de Araújo, brasileiro, casado em regime de separação total de 
bens, comerciante, nascido na cidade de Japurá – PR, no dia 22 de março de 
1.972, filho de Geraldo Vieira de Araújo e de Luíza Della Vedova de Araújo, 
residente e domiciliada na cidade de Sinop-MT, à Rua das Primaveras, n.º 
2.573, bairro Setor Residencial Sul, CEP 78550.021, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 697.296 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 522.765.971-00; 
Jaderson Silva Bento, brasileiro, casado em regime de separação de bens, 
empresário, nascido na cidade de Nova Andradina – MS, filho de Jairo Bento 
e de Meire Aparecida da Silva Bento, residente e domiciliado na cidade de Si-
nop-MT, sito à Rua das Camélias, n.º 901, bairro Jardim Maringá, CEP 78.556-
254; SÃO BENTO INCORPORADORA NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob  o 
n°18.978.190/0001-81, com o seu contrato social primitivo registrado na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51.2.0138945-4,  em ses-
são de 15/10/2014, com sede e foro na Rua das Castanheiras, nº1.001, Sala 
707, Setor Comercial, Sinop - MT, CEP 78.550-290, neste ato representada 
por seu sócio administrador Jaderson Silva Bento, brasileiro, casado em regi-
me de separação de bens, empresário, nascido na cidade de Nova Andradina 
– MS, filho de Jairo Bento e de Meire Aparecida da Silva Bento, residente e do-
miciliado na cidade de Sinop-MT, sito à Rua das Camélias, n.º 901, bairro Jar-
dim Maringá, CEP 78.556-254; Composição da Mesa - Presidente:  Jaderson 
Silva Bento, brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, 
nascido na cidade de Nova Andradina – MS, filho de Jairo Bento e de Meire 
Aparecida da Silva Bento, residente e domiciliado na cidade de Sinop-MT, sito 
à Rua das Camélias, n.º 901, bairro Jardim Maringá, CEP 78.556-254, e como 
Secretária: Kelly Janes Rauber, casada sob o regime de separação total de 
bens, comerciante, nascida na cidade de Sinop – MT, no dia 06 de Fevereiro 
de 1.978, filha de Ilo Haas Rauber e de Ineida Maria Rauber, residente e do-
miciliada na cidade de Sinop-MT, sito à Rua das Primaveras, n.º 2.573, bairro 
Setor Residencial Sul, CEP 78550.021, portadora da Cédula de Identidade 
RG n.º 1109701-9 SJ/MT, inscrita no CPF sob o n.º 850.504.071-68. Ordem do 
Dia -  Consoante à cláusula XI do contrato social, os sócios resolvem reduzir o 
capital social no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), nos termos 
do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor do capital 
social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, 
o capital social que atualmente é de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 
reais), passará a ser de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Dessa for-
ma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que 
a redução do capital social será realizada de forma proporcional a participação 
dos sócios na sociedade, mediante à restituição do imóvel urbano situado na 
cidade de Guarantã do Norte – MT, correspondente ao Lote 829-B, Lote nº 
01, Lote nº 02, Lote nº 03 e Lote nº 11 (remanescente), com área de 45,8065 
(quarenta e cinco hectares, oitenta ares e sessenta e cinco centiares) perí-
metro de 3.886,975 metros, compreendido na “Gleba Braço Sul – Setor 1-A”, 
objeto da matrícula n.º 4.622, do Cartório de 1º Ofício – Registro de Imóveis 
da comarca de Guarantã do Norte-MT, pelo valor de R$ 63.000,00 (sessenta e 
três mil reais) à sócia Kelly Janes Rauber, casada sob o regime de separação 
total de bens, comerciante, nascida na cidade de Sinop – MT, no dia 06 de Fe-
vereiro de 1.978, filha de Ilo Haas Rauber e de Ineida Maria Rauber, residente 
e domiciliada na cidade de Sinop-MT, sito à Rua das Primaveras, n.º 2.573, 
bairro Setor Residencial Sul, CEP 78550.021, portadora da Cédula de Identi-
dade RG n.º 1109701-9 SJ/MT, inscrita no CPF sob o n.º 850.504.071-68 e da 
restituição do valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) à Só-
cia SÃO BENTO INCORPORADORA NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob  o 
n°18.978.190/0001-81, com o seu contrato social primitivo registrado na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51.2.0138945-4,  em 
sessão de 15/10/2014, com sede e foro na Rua das Castanheiras, nº 1.001, 
Sala 707, Setor Comercial, Sinop - MT, CEP 78.550-290. Deliberação Tomada 
por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Após exame e discussão da 
matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, 
aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em rela-
ção ao objeto da sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata. - Terminados 
os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente 
ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. Jaderson 
Silva Bento - Presidente; Kelly Janes Rauber - Secretária. Rep. São Bento 
Incorporadora Norte Ltda; Eduardo Della Vedova de Araújo.

Sinop-MT, 17 de janeiro de 2020.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 17 de março de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Invicto, Cuiabá busca inédito tetra     
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A primeira fase do 
Campeonato Mato-grossen-
se foi encerrada no domingo 
com as cinco partidas da úl-
tima rodada sendo disputa-
das simultaneamente. Com 
sete equipes já classificadas – 
apenas jogando para definir 
seu posicionamento – e uma 
já rebaixada, coube ao con-
fronto direto entre Luver-
dense e Mixto a definição de 
quem se classificaria e quem 
cairia.

Ao golear o Dom Bosco 
por 5 a 1, o Cuiabá encerrou 
a fase de classificação com 21 
pontos, na liderança, e ainda 
invicto. A equipe tem o me-
lhor ataque (21 gols) e o ar-
tilheiro do campeonato (Ma-
xwell, com 9 tentos). Com 
nove títulos e dois tricam-
peonatos em sua história, o 
Dourado busca em 2020 um 
inédito tetra. Vale destacar 
que a equipe foi campeã em 
2018 e 2019 de forma invicta, 
e até agora não perdeu um 
jogo sequer neste certame.

Quem fez uma ótima 
campanha também foi o 
Operário, que surpreendeu 
o Sinop na última rodada e 
venceu por 1 a 0 em pleno 
Gigante do Norte, tirando os 
100% de aproveitamento que 
o Galo tinha em seu estádio.

Assim como o Cuiabá, 
o União Rondonópolis tam-
bém se manteve invicto, mas 
acabou na terceira posição 
após empatar sem gols com 
o Nova Mutum, jogando em 

PRIMEIRA FASE | Equipe foi campeão dos últimos três estaduais, sendo os dois últimos sem ser derrotado

DA REPORTAGEM

A O Corinthians alon-
gou seu jejum, agora para 
seis partidas sem vencer 
no Campeonato Paulista, e 
complicou ainda mais a mis-
são de buscar uma vaga às 
quartas de final. 

No domingo, na Arena 
vazia devido a precaução 
pelo Coronavírus, o Timão 
ficou apenas no empate por 
1 a 1 com o Ituano, pela 10ª 
rodada.

Breno Lopes abriu o pla-
car com um golaço. O lateral 
admitiu que tentou cruzar, 
mas acabou encobrindo Cás-
sio e mandando a bola na 
gaveta. Do outro lado, Luan 
teve frieza para empatar no 
último lance antes do inter-
valo com uma bela chapada 
na gaveta.

Cássio, obviamente, não 
esperava o “erro” de Breno 
Lopes. Mas, mal posiciona-
do, deu um tapa insuficiente 
na bola e acabou falhando no 
gol dos visitantes. No ataque, 
a tarde não foi para Boselli. 

PAULISTÃO

Tropeço deixa Timão 
próximo da zona 
de rebaixamento 

Foto: Divulgação

 Foto: assessoria/lec

 Foto: Divulgação

 Luan fez o gol do Corinthians no empate com o Ituano

O argentino desperdiçou 
3 oportunidades claras de 
gol e acabou substituído no 
segundo tempo. O empate 
marcou o jogo de número 
200 do Corinthians na Are-
na. O retrospecto agora é de 
123 vitórias, 54 empates e 23 
derrotas. 

O resultado garantiu as 
classificações antecipadas de 
São Paulo e Bragantino. Co-
rinthians e Ituano seguem 
com chances, mesmo que 
cada vez mais remotas. O al-
vinegro é o 3º do Grupo D, 
com 11 pontos. O Ituano é o 
último no Grupo C, com 10 
pontos. As duas equipes lu-
tam contra o rebaixamento 
neste momento.

A duas rodadas do fim da 
primeira fase, o Corinthians 
tem pela frente Palmeiras 
(casa) e Oeste (fora). O Itua-
no pegará a Ferroviária (casa) 
e Santo André (fora). As da-
tas ainda são incertas devido 
a iminente paralisação da 
competição por causa das 
medidas de prevenção ao 
Coronavírus.

casa. O Poconé subiu de po-
sição após golear o já rebai-
xado Araguaia por 3 a 0 e ver 
seu rival direto Dom Bosco 
sendo atropelado pelo Dou-
rado.

Agora, o jogo que mais 
chamava a atenção era entre 
os campeões Luverdense e 
Mixto. Um dos dois se clas-
sificaria às quartas de final, 
enquanto o outro seria rebai-
xado, não havia meio termo. 
Valendo-se do fator casa, o 
Verdão do Norte não tomou 
conhecimento da fragilidade 
do Tigre e fez 3 a 0, com gols 
de Isac, Gustavinho e Kauê. 
Dessa forma, o LEC encara o 
Cuiabá na próxima fase, en-
quanto o Mixto volta a dispu-
tar a Segunda Divisão após 11 
anos – em 2009, a equipe foi 
rebaixada também.

Apesar de ter o ataque 
mais positivo, o Cuiabá não 
tem a melhor defesa, pois 
sofreu um gol a mais que o 
Operário-VG (5 contra 4). 
Em compensação, foi o que 
mais venceu: 6 partidas.

Na parte negativa dos 
números, o Araguaia foi o 
saco de pancadas da com-
petição, tento menos pontos 
(3), o menor número de vi-
tórias (uma), o pior ataque (4 
gols) e a pior defesa (21). Foi 
também a única equipe que 
não empatou, ao contrário 
do União Rondonópolis, que 
empatou 5 de suas 9 partidas 
na primeira fase.

NÚMEROS DA PRI-
MEIRA FASE DO

CAMPEONATO MA-
TO-GROSSENSE:

Foto: asscom/cuiabá

Cuiabá goleou o Dom Bosco na Arena Pantanal

ESTADUAL 2020

Quartas de final definidas

APÓS NOVO REVÉS

Cruzeiro anuncia saídas de
Adilson Batista e Ocimar

Foto: raFael ribeiro

Foto: raFael ribeiro

Luverdense venceu o Mixto e escapou da queda        

Adilson Batista foi dispensado pela diretoria do Cruzeiro 

DA REPORTAGEM

Terminou no domingo 
(15) a primeira fase do Cam-
peonato Mato-grossense 
2020. O Cuiabá confirmou 
a liderança com goleada na 
Arena Pantanal, enquanto o 
Mixto foi rebaixado para a 
Segunda Divisão com der-
rota amarga por 3 a 0 para o 
Luverdense.

Na Arena Pantanal, o 
Cuiabá levou um susto logo 
no início, com gol marcado 
pelo Azulão da Colina pelo 
meia Peixinho. Mas o Dou-
rado não deu sopa, aplicou 5 
a 1 para cima do Dom Bos-
co e carimbou a liderança 
da primeira fase. Os gols do 
atual campeão foram marca-
dos por Felipe Alves (2), Ma-
xwell (2) e Moisés.

O Mixto está rebaixado 

DA REPORTAGEM

A segunda passagem do 
técnico Adilson Batista pelo 
Cruzeiro terminou na tarde 
de domingo. Após a derrota 
por 1 a 0 contra o modesto 
Coimbra, sofrida no Estádio 
Independência, o clube ce-
leste tomou a decisão de dis-
pensar os serviços do coman-
dante. O diretor de futebol 
Ocimar Bolicenho também 
deixou o clube.

Algoz do Cruzeiro, o 
Coimbra, seriamente ame-
açado pelo rebaixamento, 
ainda não havia vencido uma 
partida sequer no Campe-

para a Segunda Divisão do 
Campeonato Mato-grossen-
se. O Tigre da Vargas perdeu 
para o Luverdense por 3 a 0 
e se despediu da competição. 
Isac, Gustavinho e Kauê fize-
ram os gols da permanência 
do LEC na primeira divisão, 
que rendeu a classificação 
em oitavo, para enfrentar o 
rival Cuiabá nas quartas de 
final.

No Estádio Gigante do 
Norte, o Operário-VG ven-
ceu o Sinop por 1 a 0 e ultra-
passou o União Rondonópo-
lis na classificação, pulando 
de 3º para 2º, com 18 pontos. 
Uallison Pikachu marcou o 
único gol do jogo.

Em Rondonópolis, União 
e Nova Mutum ficaram no 
empate sem gols no estádio 
Luthero Lopes. Com o resul-
tado, o Colorado caiu para a 

onato Mineiro. Em crise, o 
time celeste ganhou apenas 
uma das últimas nove parti-
das disputadas, sequência que 
custou o cargo de Adilson.

O treinador entrou na 
berlinda na noite da última 
quarta-feira, quando o Cru-
zeiro perdeu por 2 a 0 do 
CRB na primeira partida váli-
da pela terceira fase da Copa 
do Brasil, em pleno Mineirão. 
Adilson Batista ainda ganhou 
sobrevida, mas não resistiu 
ao novo revés e deixou o clu-
be após apenas 15 partidas.

Com 14 pontos, três a me-
nos que a Caldense, o Cruzei-
ro figura apenas no quinto lu-

Total de gols: 122 gols
Média por partida: 2,71 

gols/jogo
Melhor ataque: Cuiabá 

(21 gols)
Melhor defesa: Operá-

rio (4 gols sofridos)

Pior ataque: Araguaia (4 
gols)

Pior defesa: Araguaia 
(21 gols sofridos)

Maior número de vitó-
rias: Cuiabá (6 partidas)

Menor número de vitó-
rias: Araguaia (1 partida)

Maior número de der-
rotas: Araguaia (8 partidas)

Menor número de der-
rotas: Cuiabá e União (invic-
tos)

Maior número de em-
pates: União (5 partidas)

Menor número de em-
pates: Araguaia (nenhuma 
partida)

Artilheiro: Maxwell, do 
Cuiabá (9 gols)

terceira colocação, mas se-
gue invicto, enquanto o Mu-
tum termina a primeira fase 
em quinto lugar.Fechando a 
primeira fase do Mato-gros-
sense, o Poconé venceu o já 
rebaixado Araguaia por 3 a 
0 no Neco Falcão. Leonardo, 

Kaíque e Nei marcaram os 
gols da vitória do PEC.Após 
o termino desta primeira 
fase, confira os confrontos 
do mata-mata: Cuiabá x Lu-
verdense; Operário x Dom 
Bosco; União x Poconé; Si-
nop x Nova Mutum.

gar do Campeonato Mineiro, 
fora da zona de classificação 
às semifinais. Por conta do 
coronavírus, a Federação Mi-
neira de Futebol (FMF) deci-
diu suspender o campeonato 
estadual por tempo indeter-
minado.Pela 10ª rodada do 

Campeonato Mineiro, o Cru-
zeiro volta a campo para en-
frentar a URT, no Mineirão. 
Com o próximo confronto 
ainda sem data definida, a di-
retoria do time celeste pode 
trabalhar para buscar um su-
cessor para Adilson Batista.
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DA REPORTAGEM

Enquanto as atenções se 
voltam ao novo coronaví-
rus (Covid-19), que tem o 
maior número de casos em 
São Paulo, as notificações de 
dengue explodem em Mato 
Grosso. Somente nas 10 pri-
meiras semanas deste ano, 
foram registrados 11.127 ca-
sos da doença, o que repre-
senta um aumento de 301% 
se comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2018, quando ocor-
reram 2.775 notificações.

Duas mortes por dengue 
foram confirmadas e uma 
segue em investigação. O 
Estado apresenta alto risco 
de contaminação de dengue 
com incidência de 332,7 ca-
sos por 100 mil habitantes.

Sinop é um município 
com índices mais preocu-
pantes. lá, já foram conta-
bilizados 1.744 casos (1.283,5 
ocorrências/100 mil pesso-
as) agora em 2020 contra 
321, no ano passado, o que 
corresponde a um aumento 
é de 443,3%. Já em Cuiabá e 
Várzea Grande, a situação 
é apontada como de baixo 
perigo. Na Capital, são 145 
casos (24,6/100 mil hab.) de 
dengue neste ano, um au-
mento de 28,3% se compara-
do ao período anterior. 

Na cidade vizinha de Vár-
zea Grande, são 32 registros, 

o que representa uma queda 
de 40,7%. Já Rondonópolis, 
apresenta médio risco com 
489 notificações, uma varia-
ção de 757,9% se comparado 
as mesmas semanas de 2019, 
quando ocorreram 57 regis-
tros.

ZIKA E
CHIKUNGUNYA
Quanto a zika e a chikun-

gunya, outras doenças tam-
bém provocadas pelo mos-
quito Aedes aegypti, Mato 
Grosso apresenta baixo ris-
co de infecção. Nas 10 pri-
meiras semanas deste ano, 
foram registrados 147 casos 
de zika, o que corresponde 
a um incremento de 83,8%, 
em relação ao mesmo es-
paço de tempo em 2018 (80 
casos). Situação semelhante 
ocorre em relação a chikun-
gunya são 325 (75,7%) agora 
em 2020.

No ano passado, foram 
185 registros da doença no 
mesmo período. Contudo, 
uma morte provocada pelo 
agravo é investigada no Es-
tado.

Em seu boletim epide-
miológico, a Ses reforça a 
importância da mobiliza-
ção social para o combate às 
doenças transmitidas pelo 
Aedes. Lembra ainda que, 
no mês de outubro, a falta 
de saneamento básico e dos 

Foto: Divulgação

CORONAVÍRUS

Governo muda regras para visitas em
presídios por risco de contaminação

MARCELÂNDIA/SINOP

Ladrão que invadiu Correios
é baleado pela PM; 2 presos

SORTUDO

Apostador em Mato 
Grosso ganha R$ 9 mi 
na loteria

Cada preso poderá receber um visitante por vez, 
a cada 15 dias 

Foto: Divulgação

Foto: visão Notícias

Prêmio foi dado a aposta de Primavera do Leste 

Bandido foi atingido por tiro na perna após perseguição 

DA REPORTAGEM

Desde ontem (16), visi-
tas serão reduzidas nas uni-
dades penais de Mato Gros-
so. Cada pessoa privada de 
liberdade poderá receber 
um visitante por vez, a cada 
15 dias. 

Estas e outras provi-
dências foram tomadas pela 
Adjunta de Administração 
Penitenciária (SAAP) da Se-
cretaria de Estado de Se-
gurança Pública, adotadas 
levando em conta o fato de 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) ter decretado 
pandemia para o coronaví-
rus (Covid-19).

Também constam na 
Nota Técnica Orientativa n° 
001/2020, que o acesso de 
visitantes de outros estados 
ou de países com casos con-
firmados não será permitido, 
assim como de pessoas com 
sintomas de gripe (tosse, co-
riza, olhos avermelhados, 

SÓ NOTÍCIAS

Um criminoso ficou 
ferido após trocar tiros com 
a Polícia Militar, na manhã 
desta segunda-feira (16) no 
viaduto central de Sinop. 
Os policiais montaram um 
bloqueio na MT-423, perse-
guiram uma Toyota Hilux, 
prata, atiraram nos pneus e 
um dos criminosos que ten-
tou fugir foi baleado na per-
na, socoriddo pelo Corpo de 
Bombeiros, encaminhado 
ao hospital e não corre risco 
de morte. Dois homens que 
estavam na caminhonete fo-
ram presos.

Eles haviam furtada 
uma agência dos Correios 
em Marcelândia, na madru-
gada, arrombando dois co-
fres. O valor levado não foi 
divulgado até o fechamento 
desta edição. Com a infor-
mação, a PM montou barrei-
ra para pegar os bandidos.

O furto na agência dos 
Correios em Marcelândia 
(164 quilômetros de Sinop) 
ocorreu, hoje de madruga-

SÓ NOTÍCIAS

Uma aposta feita em 
Primavera do Leste foi a 
única vencedora do prêmio 
principal da Dupla-Sena, 
modalidade de loteria da 
Caixa Econômica Federal. Na 
Dupla-Sena, o apostador tem 
chances dobradas, já que são 
feitos dois sorteios por con-
curso.

A aposta feita em Pri-
mavera do Leste ganhou ao 
acertar as dezenas 1, 16, 28, 
32, 46 e 49, ainda do primei-
ro sorteio. Ninguém acertou 
as dezenas 08, 10, 18, 35, 39 
e 43, do segundo sorteio. Vá-

rias apostas feitas em Mato 
Grosso já foram contempla-
das este ano. No mês passado, 
uma feita em Cuiabá venceu 
sozinha o prêmio principal 
da Quina e levou R$ 16,6 mi-
lhões.

No último dia de 2019, 
uma aposta feita em Mato 
Grosso esteve entre as con-
templadas na última Mega-
-Sena da Virada, prêmio má-
ximo da Caixa Econômica 
Federal. O bolão feito por 26 
pessoas em Juscimeira fatu-
rou R$ 76 milhões, mesmo 
valor rateado para aposta-
dores de Criciúma/SC e São 
Paulo.

Foto: Divulgação

Em meio ao coronavírus, estado se preocupa com velhas doenças 

Saúde Pública registra mais de
11 mil casos de dengue em MT
ALTO RISCO | Duas mortes por dengue foram confirmadas e uma segue em investigação

entre outros), e de pessoas 
com idade acima de 60 anos, 
asmáticos, com pressão alta, 
diabetes ou com outras en-
fermidades que reduzam a 
capacidade do sistema imu-
nológico. Grávidas, lactan-
tes e crianças também não 
poderão entrar nas unidades 
penais.

O documento orienta 
ainda a manter separadas e 
em monitoramento de sinais 
e sintomas, as pessoas priva-
das de liberdade oriundas de 
outros estados ou países com 
casos confirmados, por sete 
dias. Ainda, dar publicidade 
por meio de afixação de car-
tazes orientativos quanto às 
medidas de prevenção; caso 
apresente algum sintoma da 
doença, encaminhar imedia-
tamente o(a) reeducando(a) 
ao setor de saúde da unidade 
e, no caso de não haver, ao 
serviço de saúde municipal, 
para avaliação e adoção dos 
protocolos pela Secretaria de 

da. De acordo com a Polícia 
Militar, os criminosos conse-
guiram arrombar dois cofres. 
O valor levado ainda não foi 
divulgado. Com isso, os mi-
litares de Sinop montaram 
bloqueio na MT-423, per-
seguiram uma Toyota Hilux 
prata, atiraram nos pneus e 
um dos criminosos que ten-
tou fugir foi baleado na per-
na, socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros, encaminhado ao 
hospital e não corre risco de 
morte.

“Eles haviam feito vá-
rios furtos em empresas e, 
nesta madrugada, furtaram 
os Correios de Marcelândia. 
Tínhamos as informações 
que eles estavam retornan-
do para Sinop, foi feito um 
bloqueio na rodovia sentido 
Cláudia e nos deparamos 
com os veículos. Foi feito 
acompanhamento e conse-
guimos efetuar a prisão de 
três envolvidos perto do via-
duto da avenida Júlio Cam-
pos (em Sinop)”, disse o te-
nente Felipe Lessa da PM.

O tenente explicou ain-

da que havia outro veículo 
dando apoio aos criminosos 
e, possivelmente, o dinhei-
ro do furto estava nele. Ain-
da pela manhã, um veículo 
Volkswagen foi apreendido 
em Sorriso e mais dois ho-

mens foram presos. Lessa 
afirmou que possivelmente 
os criminosos fazem parte 
de uma quadrilha de Cuia-
bá, que atua em toda região. 
As informações ainda serão 
apuradas pela Polícia Civil.

Estado de Saúde (SES-MT).
Todas as orientações 

atendem à necessidade de 
preservar a população priva-
da de liberdade da contami-

nação, além de evitar a dis-
seminação da doença entre 
as pessoas que trabalham ou 
circulam nas unidades pe-
nais.

cuidados domiciliares, con-
sequentemente provocam 
o aumento dos números de 
criadouros do mosquito. 
“Com isso, ocorre a necessi-
dade do alerta para aumen-
tar a atenção e os cuidados 
com essas doenças transmi-
tidas por este vetor”, reforça.

Conforme o órgão estadu-
al, no período não epidêmi-
co, “as ações de mobilização, 
comunicação e educação 
em saúde são fundamentais 
para a mudança de compor-
tamento e adoção de práti-
cas para a manutenção do 
ambiente domiciliar com a 
eliminação dos criadouros 
preservando a infestação 
por Aedes”. E, a principal 
ação que a população tem é 
se informar, conscientizar e 
evitar água parada em qual-
quer local em que ela possa 
se acumular, em qualquer 
época do ano.

PREVENINDO
Algumas das medidas de 

prevenção e combate ao 
mosquito são manter caixas 
d’agua bem fechadas; remo-
ver galhos e folhas de calhas; 
não deixar água acumulada 
sobre a laje; encher prati-
nhos de vasos com areia até 
a borda ou lavá-los uma vez 
por semana; colocar lixos 
em sacos plásticos em lixei-
ras fechadas; fechar bem os 

sacos de lixo e não deixar ao 
alcance de animais; manter 
garrafas de vidro e latinhas 
de boca para baixo; acon-

dicionar pneus em locais 
cobertos; fazer sempre ma-
nutenção de piscinas; colo-
car areia nos cacos de vidro 

de muros ou cimento; e não 
deixar água acumulada em 
folhas secas e tampinhas de 
garrafas.  
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Encontro de ILP apresenta painel 
de discussão de recursos humanos
DA REPORTAGEM

O IV Encontro Mato-
-grossense de Integração 
Lavoura-Pecuária (ILP), 
que ocorre nos dias 15 e 
16 de maio, em Rondonó-
polis, trará nesta edição o 
tema “Integrando Lavou-
ra, Pecuária e Pessoas”. 
Uma das novidades para 
esta edição é um painel 
exclusivamente focado 
em recursos humanos, 
com as palestrantes con-
vidadas Elisa Portela e Jac-
queline Lubaski.

Em sua palestra, a ges-
tora de recursos humanos, 
Elisa Portela destaca a im-
portância de se ter uma 
equipe de colaboradores 
motivada e engajada nos 
processos, o que resulta 
em maior produtividade e 
qualidade no serviço pres-
tado. “O grande desafio 
está em manter essa mo-
tivação frente a todos os 
desafios que se encontram 
diariamente. É por essa 
razão que a motivação in-
terna deve estar sempre 
sendo monitorada e es-
timulada, para servir de 
combustível para o suces-
so pessoal e profissional”, 
explicou.

Logo em seguida, a 
palestra de Jackeline Lu-
baski abordará um dos 
principais problemas en-
frentados atualmente pe-
los gestores de fazenda, 
a contratação de pessoas 
capacitadas e a dificulda-
de de se formar um grupo 
sólido de colaboradores.

“O primeiro desafio 
é conseguir que toda a 
equipe se concentre no 
mesmo objetivo, criando 
assim um ambiente co-
laborativo, onde todos se 

EM MAIO | Edição deste ano trará como tema “Integrando Lavoura, Pecuária e Pessoas”
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Evento será realizado em maio, em Rondonópolis 

envolvam, mas não é as-
sim uma tarefa fácil, mas 
não impossível. Durante 
a minha experiência de 
23 anos no agronegócio, 
tanto na visão de empre-
gado quanto de empre-
gador irei compartilhar 
um pouco desta vivência 
e pesquisas feitas na roti-
na do dia a dia, demons-
trando alguns passos, pois 
sabemos que cada fazenda 
tem suas particularidades, 
porém as expectativas do 
seu colaborador são sem-
pre as mesmas”, concluiu. 
O evento acontece no Es-
paço Ideias, no bairro Par-
que Sagrada Família.

A Aliança SIPA é uma 
iniciativa sem fins econô-
micos e sem fins lucrati-
vos que promove a coo-
peração entre os setores 
público e privado para 
a pesquisa e a difusão de 
Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária 
sob pilares da intensifica-
ção sustentável.

Ela é liderada pelo 
Grupo de Pesquisa em 
Sistema Integrado de Pro-
dução Agropecuária (GP-
SIPA) da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), pelo Núcleo 
de Inovação em Tecnolo-
gia Agropecuária (NITA) 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e pelo 
Grupo de Pesquisa e Ino-
vação em Sistemas Puros 
e Integrados de Produ-
ção Agropecuária (GPISI) 
da Universidade Federal 
de Rondonópolis (UFR), 
reconhecidos por sólida 
produção técnico-cientí-
fica e larga experiência na 
pesquisa em SIPA e capa-
citação de recursos huma-
nos.


