
SOUND’ROCK

A Sound’Rock anunciou o lançamento do primeiro EP, “Entre um acorde e 
outro”. Oito meses depois da estreia no cenário das músicas autorais, a ban-
da traz ousadia e apresenta ao público um álbum com quatro músicas. 
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ESTADUAL

Maxwell: artilheiro isolado

Com o fim da primeira fase do Mato-grossense, os 8 classifi-
cados às quartas e os 2 rebaixados foram definidos. Entretanto, em 
virtude da paralisação total em virtude da pandemia do coronavírus, 
a Federação Mato-grossense de Futebol optou por cancelar as parti-
das marcadas para o próximo fim de semana.
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A Secretaria Estadual de Saúde investiga 25 nova suspeitas de coronavírus em Mato 
Grosso. O número foi atualizado no boletim epidemiológico da SES publicado quar-
ta-feira. Os casos são em Cuiabá, Araputanga, Aripuanã, Cáceres, Campo Novo do 
Parecis, Campo Verde, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova xavantina, Ron-
donópolis, São José do Rio Claro e Sinop.                                              Página -3

ALERTA À POPULAÇÃO

Em MT, 25 casos suspeitos de
coronavírus são investigados

MT já
vendeu 20%
da soja e 15% 
do milho
A semana começou com nervo-
sismo no mercado financeiro e 
valorização do Dólar, o que exige 
atenção total de quem precisa 
ficar de olho nas oscilações do 
câmbio para tomar decisões. Na 
agricultura, esse foco tem que ser 
constante e muito analítico para 
que embase decisões corretas.    
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É lamentável e preocupante a propagação desse 
vírus maldito, que se propaga de forma intensa e 
com rapidez

O mundo vive uma pandemia viral; é quan-
do ocorre uma doença que se espalha por uma 
grande quantidade de regiões no globo, ou seja, 
ela não está restrita a apenas uma localidade, 
estando presente em uma grande área geográ-
fica, podendo espalhar-se rapidamente e cau-
sar a contaminação de milhares de pessoas.

É lamentável e preocupante a propagação 
desse vírus maldito, que se propaga de forma 
intensa e com rapidez que chega a assustar, o 
que é pior, podendo levar a morte milhões de 
pessoas infectadas. 

O que vou dizer, já é a réplica da treplica, ou 
seja, isto, já foi dito exaustivamente, em mui-
tos jornais impressos, telejornais e por aí vai. 
Porém para aqueles desavisados ou incrédulos, 
esta explicação se faz necessária. 

O coronavírus é de uma família de vírus que 
causam infecções respiratórias. O novo agente 
do coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após 
casos registrados na China.

O mesmo provoca a doença chamada de co-
ronavírus – os primeiros coronavírus huma-
nos foram isolados pela primeira vez em 1937. 
No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito 
como coronavírus, em decorrência do perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa, VID-10).

Vamos ser realistas e objetivos, esta pande-
mia afeta o mundo como um todo, como todos 
sabemos, o epicentro dessa maldita doença 
vem da China, porém a mesma anunciou re-
centemente, que o pico de casos de COVID-19 
já passou.

E como irão ficar os países do terceiro mun-
do, e os chamados em desenvolvimento, no 
qual colocamos o Brasil, mal teve início a essa 
doença letal; o Ministério da Saúde admite a 
falta de testes para confirmação do corona-
vírus, no Brasil e no mundo, isso é realmente 
preocupante.

Como resposta à demanda a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou 5,5 mil testes 
e promete 40 mil extras em abril, além dos ou-
tros 30 mil já disponibilizados no início deste 

mês.
Segundo informes, Cuiabá já está com falta 

desse importante material para detecção do ví-
rus, esperamos que não seja verdade, sem falar, 
no grande número de casos de pessoas que es-
tão apenas gripados, por precaução e medo cor-
rem aos postos de saúde e hospitais, para saber 
se contraíram ou não esse maldito vírus.

Esse maldito vírus; chegou até nós, para 
que entendêssemos de uma vez por todas; não 
é pelo fato e termos sidos criados imagem e se-
melhança de Deus, que estaríamos insetos do 
acometimento do mesmo, independentemente 
de sermos: ricos ou pobres, negros ou brancos, 
feios ou bonitos.

Infelizmente, talvez seja esta doença a mais 
democrática do mundo, pois a mesma, não es-
colhe classe social, poderio econômico, luxuria, 
ou até mesmo, elevado poder cognitivo.

A mesma atinge de General da República a 
Gari, portanto, atinge a todos indistintamente, 
mostrando a cada um de nós que somos reles 
mortais, e que, o poder, a soberba, a vaidade o or-
gulho, a arrogância e a prepotência sucumbem 
quando qualquer um de nós a contraiamos.

A letalidade desta doença (Covid-19) coloca-
-nos, em um mesmo patamar, vindo mostrar, 
que os pais deveriam ficar mais com seus filhos 
e familiares, que o trabalho em nossas vidas 
deixasse de ser prioridade, assim como as via-
gens de trabalho.

Com a chegada dessa maldita doença, come-
çamos enxergar a importância da família dos 
amigos, além de um grande número de pessoas 
legais que estão à nossa volta e não consegui-
mos vê-las;  tomados pelo egoísmo exacerbado, 
pela prepotência de um cargo que ocupamos, 
ou, por temos adquirido um bem material, que 
viesse a nos colocar na condição de seres hu-
manos melhores, lego engano, quando chega 
uma praga dessas é que entendemos, que não 
somos nada, e que acima de nós existe um ser 
superior chamado Deus.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Pandemia viral

LICIO ANTONIO MA-
LHEIROS

Enquanto o Brasil registra as primeiras mortes 
provocadas pela Covid-19, o governo Jair Bolsonaro 
toma, em meio a um discurso errático, suas primeiras 
medidas mais drásticas — entre as quais se destaca, pela 
carga simbólica, o pedido ao Congresso de reconheci-
mento do estado de calamidade pública.

Em termos práticos, abre-se o caminho para a ele-
vação de gastos públicos destinados a combater a doen-
ça e seus efeitos econômicos. Na quarta (18), anunciou-
-se um desembolso de R$ 15 bilhões em três meses para 
o amparo de trabalhadores informais. A providência 
ainda carece de detalhamento.

Espera-se que ao menos as ações do governo se 
mostrem mais tempestivas e coerentes que as declara-
ções do chefe de Estado. Em confusa entrevista coletiva, 
cercado de ministros, Bolsonaro mostrou mais preocu-
pação em repetir bravatas do que em aprender o uso 
correto da máscara de proteção.

Além de apontar a calamidade pública, o Execu-
tivo publicou portaria estabelecendo punições a quem 
descumprir ordens médicas e determinando o uso de 
força policial para encaminhar pacientes desobedientes.

Todas as unidades da Federação estão suspen-
dendo as aulas nas escolas das redes pública e privada 
e limitando as atividades nas repartições. O estado do 
Rio proibiu a entrada e a saída de ônibus na região me-
tropolitana, além de reduzir a lotação dos coletivos. Em 
São Paulo, cidade mais atingida, o prefeito Bruno Covas 
(PSDB) decretou situação de emergência e determinou 
o fechamento de comércios e aparelhos culturais.

Nada disso constitui exagero, ainda que as mortes 
contadas até aqui representem parcela pequena das in-
fecções causadas pelo vírus Sars-Cov-2. Hoje, a letalida-
de da doença é estimada em 3,6%, com uma distribuição 
bastante desigual entre as faixas etárias. O maior risco 
decorrente da epidemia, do ponto de vista da saúde 
pública, é o contágio maciço da população num curto 
espaço de tempo, e, por conseguinte, a sobrecarga dos 
serviços de atendimento.

Pelos dados até aqui coletados, cerca de 15% das 
pessoas contaminadas terminam por desenvolver qua-
dros graves, que podem acarretar a necessidade de cui-
dados hospitalares, e 5% atingirão estado crítico, neces-
sitando de suporte ventilatório em leitos de UTI. Como 
se trata de uma doença que se alastra velozmente, a de-
mora para agir pode levar a um colapso do sistema de 
saúde, como tem sido visto na Itália e no Irã.

O efeito colateral das medidas de isolamento e 
quarentena é a queda brutal, ainda que temporária, da 
atividade econômica, com efeitos dramáticos sobre a 
renda dos mais vulneráveis. Esta calamidade pode ser 
apenas atenuada, a um custo fiscal grande, porém ines-
capável.

Editorial

Calamidade

Ranking dos Políticos - Facebook

ELEIÇÃO ADIADA
Os candidatos que são servidores e pe-

diram afastamento de suas funções para 
concorrer na eleição suplementar ao Se-
nado deverão retornar “imediatamente” 
ao cargo. A informação é do presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desem-
bargador Gilberto Giraldelli. “Tem que 
voltar imediatamente. Esse afastamento 
foi feito em função de uma eleição que na 
verdade não irá acontecer. Cessam todos 
os efeitos desses afastamentos e eles são 
obrigados a retornar às suas atividades”, 
afirmou Giraldeli.

CANDIDATOS
Para correr à vaga da senadora cassada 

Selma Arruda, pelo menos 12 pré-candida-
tos estavam concorrendo, sendo cinco de-
les com pedidos de afastamento de suas 
funções. São eles: a superintendente do 
Procon, Gisela Simona (PROS); a tenente-
-coronel Rúbia Fernanda (Patriota), que 
atuava no Ministério Público de Contas; o 
vice-governador Otaviano Pivetta (PDT); o 
procurador da Fazenda Nacional, Mauro 
César Lara (PSOL); e o professor da Une-
mat em Sinop, Feliciano Azuaga (Novo).

NOVA TENTATIVA
Irmão do ex-deputado federal Valtenir 

Pereira, o defensor Valdenir Luiz Pereira 
decidiu pedir afastamento de seu cargo 
na Defensoria Pública. De acordo com pu-
blicação do Diário Oficial, de quarta (18), 
Valdenir irá se afastar de 4 de abril até o 
dia 19 de outubro de 2020, para participar 
de pleito eleitoral. De acordo com o calen-
dário eleitoral, um membro da Defensoria 
deve se afastar do cargo com seis meses 
de antecedência do pleito se pretende 
disputar para vereador. Em 2018, Valde-
nir disputou a vereador em Rondonópolis, 
mas ficou na suplência.
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“Além de apontar a calamidade pública, o Executivo 
publicou portaria estabelecendo punições a quem 
descumprir ordens médicas e determinando o uso 
de força policial para encaminhar pacientes deso-
bedientes

“
Dois jovens, filhos de um vereador de Santo Antônio do Leverger, mor-

reram após o veículo em que estavam bater em uma árvore na MT-040, no 
município, na madrugada desta quinta (19). Conforme a Polícia Militar, o 
motorista do veículo teria tentado desviar de uma capivara que invadiu a 
pista. Com a manobra, o condutor perdeu o controle e bateu em uma árvore. 
Os jovens não resistiram à força do impacto da colisão e morreram.

Barato, mas de longe...
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a próxima questão: Se o produto for re-
tido e taxado, vai valer a pena? Na es-
magadora maioria dos casos o produto, 
somado com os impostos cobrados ao 
chegar no Brasil, sai por valores próxi-
mos do comércio local, o que, evidente-

mente, inviabiliza 
a compra.

Você precisa, 
então, levar todos 
os fatores em con-
sideração e imagi-
nar o cenário mais 
negativo possível, 
onde o produto vai 
demorar para che-
gar e ser taxado 
na entrada ao país. 
Com isso em men-

te você pode analisar, de forma mais 
consciente, se a compra vale ou não a 
pena. Com tudo isso, evidentemente, a 
diferente tem que ser muito expressiva 
para justificar que a compra seja feita 
fora.

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Está cada vez mais difícil se livrar de taxas e impostos ao 
comprar produtos de fora do Brasil. Comprar “às cegas”, 
simplesmente pela diferença de valor apresentada, pode 
fazer com que você se arrependa (e muito) depois. Se 
você não pesquisar e não levar todos os cenários em 
consideração as chances de fazer um péssimo negócio 
são imensas.
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Muita gente tem reclamado, nos úl-
timos tempos, de problemas com pro-
dutos comprados fora do país, envol-
vendo itens danificados no transporte 
ou tributação “voraz” por parte da Re-
ceita Federal. É preciso, antes de qual-
quer coisa, ter 
em mente 
que o nível de 
“atenção” e as 
ações, por par-
te dos órgãos 
fiscalizadores, 
tende a au-
mentar a cada 
dia.

Novas tec-
nologias e 
uma necessi-
dade de fortalecer o mercado interno 
são pontos importantes na luta contra 
a importação ilegal. Para uma empresa 
do Brasil concorrer com os valores pra-
ticados nesse tipo de compra é impos-
sível, e isso, evidentemente, prejudica 
nosso comércio.

Assim sendo o item “barato” pode 
acabar saindo “caro”. Antes de qualquer 
coisa você precisa prever o prazo e en-
trega. É mais do que evidente que uma 
compra despachada de um local tão 
distante do planeta vai demorar para 
chegar. O tempo de espera vale a pena?

Se a resposta for “sim” vamos para 
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DA REPORTAGEM

No fim da tarde de quar-
ta-feira (18), o governador 
Mauro Mendes (DEM), jun-
tamente com o Gabinete de 
Situação, responsável por 
prevenir a propagação do 
novo coronavírus em Mato 
Grosso e suas consequências, 
concedeu entrevista coletiva 
à imprensa, pela internet.

Na ocasião, foram anun-
ciadas novas medidas para 
tentar conter o avanço do 
Covid-19 no Estado, além de 
esclarecimento de dúvidas 
da imprensa e população.

Participaram da coletiva 
todos os secretários que in-
tegram o Gabinete de Situ-
ação, além do presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, deputado Edu-
ardo Botelho, e do infectolo-
gista e intensivista Dr. Abdon 
Karhawl, que passa a atuar 
como consultor colaborador 
do Gabinete de Situação.

“Primeiramente, nós es-
tamos fazendo esse tipo de 
comunicação [via internet] 
devido a realidade que todos 
estamos vivenciando e que 
teremos que vivenciar cada 
vez mais na maneira de se 
comunicar, evitando assim 
aglomerações, que é uma das 
principais formas para inter-
romper essa cadeia de trans-
missão do coronavírus em 

NOVAS MEDIDAS | Gabinete de Situação de Mato Grosso se reunirá três vezes por semana, a partir de agora

Vírus tem ocasionado graves consequências à saúde pública

INVESTIGAÇÃO

CPI vai ter acesso 
a documentos 
de fraudes de 
R$ 337 milhões 

Judiciário vai fornecer documentos da Fake Paper

Tribunal mantém prazo de filiação para 4 de abril 

DA REPORTAGEM

Presidente da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que investiga 
indícios de sonegação de 
impostos e renúncias fiscais 
indevidas em Mato Grosso, 
o deputado estadual Wilson 
Santos (PSDB), revelou que 
o Judiciário vai comparti-
lhar documentos relativos 
às ações penais que são des-
dobramentos da Operação 
Fake Paper.

“A juíza da 7ª Vara Cri-
minal, Ana Cristina Mendes, 
nos recebeu em seu gabine-
te e disse que vai autorizar 
o compartilhamento das 
investigações da Operação 
Fake Paper. Por conta do 
sigilo do processo, toda a 
documentação deverá ser 
analisada somente no gabi-
nete da CPI da Renúncia e 
Sonegação Fiscal. Nenhum 
deputado vai ter autorização 
para levar documentos para 
casa e analisá-los”, disse. A 
declaração do parlamentar 
foi dada durante a sessão 

plenária realizada na manhã 
de quarta-feira (18), na As-
sembleia Legislativa.

Deflagrada em outubro 
de 2019, pela Delegacia Fa-
zendária, a Operação Fake 
Paper desvendou um esque-
ma criminoso de emissão de 
notas frias no valor de R$ 337 
milhões. As fraudes tributá-
rias atingiram, por exemplo, 
o Fundo de Participação dos 
Municípios e o Fundo Esta-
dual de Transporte e Habita-
ção (Fethab).

Os alvos da operação 
são suspeitos da prática de 
crimes contra a ordem tri-
butária e criaram uma or-
ganização criminosa que 
promovia a falsificação de 
documentos públicos, de 
selo público e uso de docu-
mentos falsos para emissão 
de notas fiscais frias que 
eram utilizadas por produ-
tores rurais e empresas nos 
crimes de sonegação fiscal. 
Além disso, o esquema pos-
sibilitou a prática de crimes 
não tributários, como fraude 
à licitação.

Foto: Ronaldo Mazza
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Governo adota medidas de prevenção
nosso país. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde e espe-
cialistas de todo o mundo 
apontam o isolamento social 
como a principal forma de 
combater e prevenir o con-
tágio”.

Sobre o vírus que tem oca-
sionado graves consequên-
cias à saúde pública e às eco-
nomias de todo o planeta, 
face a paralisação, o governa-
dor Mauro Mendes esclarece 
que medidas simples podem 
ajudar muito no combate à 
proliferação da doença.

“É determinante que todos 
continuemos a tomar as me-
didas preventivas de evitar 
o contato social, praticando 
a profilaxia, com atenção 
especial a higienização das 
mãos. São atitudes determi-
nantes! Existe uma corrida 
muito grande em busca do 
álcool gel, porém, especia-
listas afirmam que uma boa 
higienização, com água e sa-
bão, é até mais eficiente do 
que o álcool”.

AS MEDIDAS
Entre a série de medidas 

que serão implementadas, a 
partir de agora, estão as reu-
niões no âmbito do Estado 
que serão realizadas, exclu-
sivamente, por videoconfe-
rência.

“Já estamos preparando as 

Foto: Ronaldo Mazza

ChRistiano antonuCCi

CONTRIBUIÇÃO

AL devolve R$ 30 milhões ao governo
para Mato Grosso combater coronavírus

IMPRORROGÁVEL

TSE diz que não pode alterar calendário eleitoral

Montando é destinado à Secretaria de Saúde 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Como ajudar para 
combater a proliferação do 
coronavírus, A Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
vai transferir R$ 30 milhões 
para a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), como forma 
de investimento na preven-
ção.

O anúncio foi feito pelo 
presidente do parlamento, o 
deputado estadual Eduardo 
Botelho (DEM), na noite de 
terça-feira (17).

“Nós vamos fazer uma 
devolução de recurso. Te-
mos um recurso em caixa 
e vamos colocar para Se-
cretaria de Saúde ajudar no 
combate. Nós já temos R$ 
30 milhões em caixa dispo-
níveis para fazer essa devo-
lução. Nós temos feito uma 
economia na Assembleia, 
inclusive, para devolver para 
o próprio Governo em uma 
situação como essa. A As-
sembleia não tem gastado 

nada em excesso. Estamos 
gastando só o necessário e 
nisso tenho contado com os 
24 deputados. Não posso ne-
gar isso”, disse Botelho.

Além disso o Legisla-
tivo baixou uma resolução 
normativa com medidas 
que devem ser adotadas pe-
los próprios parlamentares, 
como também pelos servi-
dores da Casa.

Entre elas está a con-
centração de sessões ple-
nárias apenas uma vez por 
semana, às quartas-feiras, 
em três horários, 8h, 14h e 
às 17h. Até então elas eram 
distribuídas na terça, quarta 
e quinta-feira em diversos 
horários.

No documento apro-
vado, estão liberados de 
comparecer às sessões os 
deputados com mais de 60 
anos de idade, pois fazem 
parte do grupo de risco, a 
deputada emedebista, Janai-
na Riva, por estar grávida. E 
ainda aqueles que possuem 
doenças crônicas, diabéticos 

ou que tiverem dependen-
tes que compõem grupo de 
risco.

Integram essa lista - 
além do próprio presidente, 

Eduardo Botelho, que tem 
60 anos -, os deputados João 
José (MDB), com 63, Nini-
nho (PSD), com 61, e Dr. Gi-
menez (PV), que tem 67. 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu, hoje 
(19), por unanimidade, con-
firmar o dia 4 de abril como 
data limite para a filiação 
partidária de quem pretende 
concorrer às eleições muni-
cipais deste ano. O tribunal 
disse não ter o poder de al-
terar o calendário previsto 
pela legislação eleitoral.

O adiamento do prazo 
havia sido requerido pelo de-
putado Glaustin Fokus (PSC-
-GO), na sexta-feira (13), ten-
do em vista a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o TSE, 
o calendário das eleições 
municipais está previsto na 
Lei das Eleições (9.504/1997) 
e que a Justiça Eleitoral não 
tem o poder de alterar as 
datas, sendo o prazo para 
filiação partidária “insusce-
tível de ser afastado” pelo 
tribunal, disse a presidente 
da Corte Eleitoral, ministra 
Rosa Weber.

O prazo de filiação par-
tidária é o marco mais pró-
ximo do calendário eleitoral 
desde o agravamento da cri-
se provocada pelo Covid-19. 
Com a decisão desta quinta-
-feira (19), o TSE indica ao 
Legislativo que qualquer 
modificação nas datas elei-

torais como um todo, em 
decorrência da pandemia, 
depende de aprovação no 
Congresso.

“Esses prazos não es-
tão à disposição do TSE, eles 
constam da legislação fede-
ral”, reforçou o ministro Luís 
Roberto Barroso, que assu-
me o comando do TSE em 19 
de maio e deve estar à frente 
da Justiça Eleitoral durante a 
realização do pleito nos mu-

nicípios, cujo primeiro turno 
está marcado para 4 de outu-
bro.

Após a sessão, Barroso 
afirmou que a Justiça Elei-
toral não trabalha, no mo-
mento, com um eventual 
adiamento das eleições mu-
nicipais. “Por enquanto, não 
cogitamos essa possibilida-
de. Cada dia com sua agonia. 
Tenho fé que até outubro 
tudo terá sido controlado.”

Ontem (19), o TSE de-
cidiu que as sessões de jul-
gamento presencial da Corte 
serão realizadas com o espa-
çamento de 15 dias, de modo 
a reduzir o contato entre os 
ministros. Foi aprovada uma 
resolução que permite a aná-
lise virtual de todos os tipos 
de processo, de forma se-
melhante ao estabelecido na 
quarta-feira (18) pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

plataformas para que essa 
comunicação possa continu-
ar existindo”, confirma o go-
vernador.

Baseadas na premissa de 
evitar o contato social, entre 
as medidas mais importantes 
estão a suspensão de visitas, 
por 15 dias, às unidades pri-
sionais do Estado; suspensão 
de cirurgias eletivas em to-

dos os hospitais regionais de 
Mato Grosso; determinação 
de que as visitas à pacientes 
internados em hospitais pú-
blicos sejam restritas; autori-
zação para que as secretarias 
do Estado façam um estudo 
e definição de possível redu-
ção ou suspensão de horário 
de atendimento.

“Desde que não traga pre-

juízo a prestação dos ser-
viços públicos à sociedade. 
Servidores em grupos de ris-
co, conforme o Ministério da 
Saúde, terão um tratamento 
especial na sua jornada de 
trabalho. 

Teremos que fazer um es-
tudo de caso. Secretarias im-
portantes, como a Secretaria 
de Fazenda, que tem muitos 

servidores com mais de 60 
anos, se houver uma libe-
ração indiscriminada, sem 
critério, poderá colocar em 
colapso os serviços da Secre-
taria de Fazenda. Uma secre-
taria muito importante neste 
momento, com a redução da 
atividade econômica. Assim, 
iremos verificar a peculiari-
dade de cada órgão”.
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Volume negociado com antecedência é recorde no estado, diz Imea 

MT já vendeu 20% da soja e 
15% do milho da safra 2020/21
DA REPORTAGEM

Abrir as portas para a 
asA semana começou com 
nervosismo no mercado fi-
nanceiro e valorização do 
Dólar, o que exige atenção 
total de quem precisa ficar 
de olho nas oscilações do 
câmbio para tomar decisões. 
Na agricultura, esse foco tem 
que ser constante e muito 
analítico para que embase 
decisões corretas. De acordo 
o economista Daniel Lator-
raca, que é superintenden-
te do Imea, momentos de 
maior volatilidade existem 
atenção máxima dos agricul-
tores, para que a compra de 
insumos e a venda da produ-
ção seja feita com as “ferra-
mentas de comercialização” 
certas. Em períodos assim, 
afirma, ter cautela é essen-
cial.

Frente à valorização 
da moeda norte-americana, 
Latorraca lembra que nas 
últimas três safras o câmbio 
foi “o salvador da lavoura”, já 
que os agricultores compra-
ram insumos com um Dólar 
“mais barato” do que na hora 
da venda dos grãos. Desta 
vez porém, ele alerta, não 
há garantias e indícios que 
possam sustentar qualquer 
expectativa de que o câmbio 

continue ascendente até a 
hora da colheita da próxima 
safra. Ou seja, a decisão ago-
ra tem que ser muito bem 
embasada.

Análises à parte, tem 
muito agricultor aproveitan-
do o atual cenário econômi-
co para definir o futuro da 
safra 20/21 de soja e milho. 
A alta do Dólar em feverei-
ro “anulou” a desvalorização 
das commodities em Chica-
go e garantiu preços atrati-
vos aos produtores, segundo 
o Imea.

Com isso, venda da 
atual safra saltou 7,53 pon-
tos percentuais, chegando 
a 75,48% do volume total. Já 
para a safra 20/21, o avanço 
foi de 7,06 pontos percen-
tuais, elevando para 20,27% 
o volume já negociado com 
antecedência. O montante 
vendido com antecedência é 
histórico. Nesta mesma épo-
ca do ano passado, apenas 
2,45% da produção prevista 
estavam comercializados. Na 
média das últimas cinco sa-
fras, a negociação ficou em 
0,49%.

De acordo com o Imea 
“apesar da queda na bolsa de 
Chicago CMEGroup, o atual 
cenário econômico segue fa-
vorecendo os negócios, visto 
que o contrato corrente para 

HISTÓRICO | Efeito positivo da alta do Dólar no preço dos grãos pesou na decisão dos produtores
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DA SEFAZ-MT

“Nos tratam como bandidos”, dizem
agricultores após abordagens

EXPANSÃO

Agro faz MT crescer 
até 10x mais do 
que a média

Sindicato Rural de CNP cobra bom senso aos servidores 

Há oportunidades para produtores realizarem bons negócios 
para a próxima safra 

Expansão deverá continuar nos próximos anos 

DA REPORTAGEM

Agricultores de Campo 
Novo do Parecis manifesta-
ram repúdio contra a manei-
ra como servidores da Se-
cretaria de Fazenda de Mato 
Grosso estão agindo nas 
fiscalizações envolvendo o 
transporte de grãos, insumos 
e máquinas agrícolas. Segun-
do o Sindicato Rural do mu-
nicípio, os agentes estariam 
exigindo a apresentação de 
notas fiscais eletrônicas até 
mesmo no deslocamento da 
produção recém-colhida do 
campo para a fazenda, quan-
do dificilmente o produtor 
tem em mãos algum docu-
mento fiscal. Sem essa posse, 
os fiscais estariam “aplican-
do” os chamados TAD´s (Ter-
mos de Apreensão e Depósi-
to).

Presidente do Sindicato 
Rural, o produtor Antônio 
Brólio diz que muitas pro-

INSUMOS

Disparada do 
Dólar pode tornar
relação de troca 
favorável
DA REPORTAGEM

A venda de insumos para 
a safra 2020/21 de soja está 
adiantada em Mato Grosso. 
Segundo o Imea, mais de 42% 
dos adubos, defensivos e se-
mentes que vão ser usadas no 
próximo ciclo já foram com-
prados pelos agricultores. 
Nesta mesma época do ano 
passado, o volume negociado 
estava em 18%. Quem ainda 
precisa comprar os produ-
tos, tem adotado cautela nes-
te momento. Diante de um 
cenário com tantas incerte-
zas causadas pelos efeitos da 
pandemia do Coronavírus, 
há muita dúvida sobre o que 
é melhor fazer agora. Com o 
Dólar em patamares recor-
des e uma sensação de inse-
gurança quanto à velocidade 
com que “o mundo retomará 
a normalidade”, muito agri-
cultor está em dúvida sobre o 
que fazer.

Essa sensação também é 

DA REPORTAGEM

O Sindicato Rural de 
CamO Agronegócio, mais 
precisamente a produção 
de grãos, está fazendo com 
que algumas cidades do es-
tado do Mato Grosso, como 
Sorriso, Lucas do Rio Verde 
e Sinop, cresçam até 10 ve-
zes a mais do que a média 
nacional, segundo infor-
mações divulgadas pela So-
ciedade Nacional da Agri-
cultura (SNA). Apenas em 
2019, Sorriso, Sinop e Lu-
cas cresceram cerca de 10%, 
segundo os governos locais, 
enquanto o Brasil avançou 

notada em Lucas do Rio Ver-
de, onde é realizada a Show 
Safra BR163. Apesar disso, 
revendedores presentes na 
feira dizem que este pode ser 
um bom momento para fe-
char negócios. É o que afirma 
Noé Filho, diretor comercial 
de uma empresa com forte 
atuação nos municípios da 
região Médio Norte.

“É importante olhar 
que está dando esta rela-
ção de troca. Porque se você 
olhar fator câmbio ou o fator 
Chicago isoladamente, talvez 
cause uma incerteza ainda 
maior. Então é importante 
fazer a análise completa do 
‘seu’ caso, para enxergar que 
há oportunidades para bons 
negócios. O produtor tem 
que garantir o próximo plan-
tio, uma hora ou outra. Mes-
mo com cautela, vale olhar 
detalhadamente para tomar 
decisão mais acertada”, co-
menta.

priedades da região são cor-
tadas por rodovias estaduais, 
federais ou municipais. Com 
isso, o transporte de insu-
mos, máquinas e grãos den-
tro da fazenda, geralmente 
precisa passar por alguma 
dessas rodovias. Ele cobra 
“bom senso” aos fiscais. “Para 
levar uma carga de adubo da 
sede e ‘pular’ a rodovia eles 
querem que tenha uma nota 
fiscal. Na hora da colheita, 
quando vou buscar a soja no 
maquinário, também. Então 
isso nos causa indignação, 
ver que o Governo recebe 
muito imposto do produtor 
rural e ainda fica pressionan-
do o produtor rural como se 
fosse bandido”, desabafa.

OUTRO LADO
Em resposta à reclama-

ção dos agricultores, a Sefaz-
-MT publicou uma notícia 
sobre o tema na sua página 
oficial. O texto afirma que 

1,1% nos cálculos do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“Essa expansão, num 
ritmo que a China tem sau-
dade, deverá continuar em 
2020, apesar das turbulên-
cias. Juntas, essas cidades 
tiveram PIB de mais de R$ 
13 bilhões em 2017, e sua 
renda per capita superou a 
média do país. Crescente, a 
produção de soja do trio, o 
carro-chefe da bonança, re-
presenta pouco mais de 10% 
da colheita de Mato Grosso, 
que lidera a produção de 
grãos do país – maior ex-
portador de soja do mundo, 

o Dólar fechou com uma mé-
dia mensal de R$ 4,35/US$ 
em fevereiro, alta de 4,85% 
em relação a janeiro. Atre-
lado a isso, a forte demanda 
chinesa nos últimos meses 
garantiu bons negócios aos 
players do mercado, o que 
refletiu diretamente nos em-
barques do mês em questão”. 
Ainda segundo o Instituto, 
“o preço dos negócios reali-
zados em Mato Grosso du-
rante fevereiro ficou em uma 
média de R$ 74,43/sc para a 
safra 2019/20 e R$ 74,45/
sc para a safra 2020/21, alta 
de 3,79% e 3,46%, respectiva-
mente”.

MILHO
Assim como o da soja, o 

mercado do milho também 
registrou movimentação ex-
pressiva em fevereiro. De 
acordo com o Imea, na bus-
ca pelos bons preços para o 
cereal “alguns produtores se 
animam para fechar e ga-
rantir melhores negócios”. 
Assim, a comercialização do 
milho safra 2019/20 saltou 
para 73,4% (avanço de 8,96 
pontos percentuais).

“A demanda interna 
firme e o aumento do Dólar 
sustentaram os preços nego-
ciados no estado, que apre-
sentou uma média de R$ 

27,72/sc, aumento de 4,48% 
ante o mês anterior”, aponta 
o Imea. 

Quanto às vendas da 
safra futura, houve avanço 
de 13,16 pontos percentu-

ais, alcançando em fevereiro 
15,17% da produção prevista.

“Tal adiantamento nas 
vendas é reflexo do cenário 
favorável de preços do cere-
al, aliado busca do mercado 

em garantir produto e a ne-
cessidade de os produtores 
travarem os custos da próxi-
ma safra”, aponta o Instituto, 
que reportou preço mensal 
médio de R$ 26,95/sc.

e segundo maior no caso do 
milho”, afirma a SNA.

A chamada capital na-
cional do agronegócio, Sor-
riso, colheu mais de dois 
milhões de toneladas de 
soja neste ciclo 2019/20, 
segundo o Instituto Mato-
-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) e teve 
uma arrecadação que cres-
ceu 13% em 2019. “Quase 

dois terços da receita da 
Prefeitura, R$ 140 milhões, 
são gerados direta ou in-
diretamente pelo campo, 
mesmo com isenções para 
as exportações, defendidas 
pelo executivo local. Os 
empregos também estão 
em alta: nos últimos três 
anos, 4,5 mil vagas foram 
criadas na cidade”, comple-
ta.

além de garantir o cumpri-
mento das obrigações e evi-
tar a evasão fiscal, o controle 
da fiscalização no trânsito de 
mercadorias limita a movi-
mentação de cargas rouba-
das. A orientação é para que 
os contribuintes apresentem 
a nota fiscal eletrônica (NFe) 

e demais documentos du-
rante as fiscalizações, tanto 
no trânsito quanto nos pos-
tos fiscais, já que todo trans-
porte de bens e mercadorias 
deve, obrigatoriamente, es-
tar acompanhado de docu-
mentação que comprove a 
operação.



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 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 
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 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

MOTEL CARIBE LTDA, CNPJ: 03.974.841/0001-98, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: Pré-
via (LP), de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da 
atividade de: 55.10-8-03 - Motéis. Endereço: Rua um, nº 
335 Bairro Jardim Verdes Campos. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

ECLIPSE MOTEL LTDA, CNPJ: 06.313.414/0001-57, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
da atividade de: 55.10-8-03 - Motéis. Endereço: Rodovia 
BR 163, S/N Bairro Zona Rural. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

MARIA ROSALINA RODRIGUES DE SOUZA 
01746622113 (RR DIESEL 5), CNPJ Nº 36.201.798/0001-
87, torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, 
as Licenças Prévia, Instalação e Operação, para a ativida-
de de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, localizada na Rua Rio Grande do 
Sul, Benjamim Raiser – Sorriso/MT. Não foi determinado 
EIA-RIMA. 

O empreendimento ESTRUTURAS METALICAS CA-
MIANSKI LTDA, inscrito no CNPJ 05.760.401/0001-63 
Matriz, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/
MT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para a 
atividade de fabricação de estruturas metálicas para edi-
fícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros 
fi ns e fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda instalado junto a Rua 
Silvio Barbieri, n° 81, Bairro Loteamento Industrial, Comer-
cial e de Prestadores de Serviços Norte – LIC Norte, CEP 
78.551.047, Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

M. WAKAO, CNPJ nº 32.215.168/0001-00, localizado na 
avenida senador Jonas Pinheiro, quadra nº 01, lotes nº 
11/12, residencial Canadá, torna público que requereu a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI), para 
atividade de serviço de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, no município de Sinop-MT.

PRISCILA DURANTE MIOTTO - CLÍNICA OTO CENTER, 
inscrita CPF nº 056.709.309-32, torna público que reque-
reu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SORRISO/
MT pedido de Licença Prévia (PL), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), tendo responsável técni-
co Rodrigo Medalha Melegati CREA: 2610546670

MARCELO AUGOSTO DA SILVA RAMOS 03981638123,  
inscrita no CNPJ: nº 30.879.812/0001-10, torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SORRISO/MT pedido de Licença Prévia (PL),  Licen-
ça de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), tendo 
responsável técnico Rodrigo Medalha Melegati CREA: 
2610546670

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 JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 09/04/2020 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
OBRAS PARA URBANIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RO-
DOVIARIO JESUÍNO TAVARES DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ES-
TADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, 
poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.
mt.gov.br agenda de licitações.  

Juína-MT, 19 de Março de 2020. 
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo - JUÍNA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MARMITEX NR 
08 E REFEIÇÃO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETÁRIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Sagrou-se vencedora as empresas P. F. OLIVEIRA E CIA LTDA – ME (CNPJ 
09.166.096/0001-37) com o valor total de R$ 142.650,00 (cento e quarenta e 
dois mil, seiscentos e cinquenta reais) e a empresa G. H. M. PASSANELI E 
CIA LTDA – ME (CNPJ 03.696.005/0001-99) com o valor total de R$ 85.680,00 
(oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais). Na fase de habilitação as con-
correntes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações con-
trárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 17 de março de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 – 

RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é ” REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO 
DE SERVIDORES PERMANENTES E COMISSIONADOS DO QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa DALMIR DOS REIS EI-
RELI - ME (CNPJ 31.172.185/0001-45), com o valor total de R$ 98.704,00 
(Noventa e oito mil, setecentos e quatro reais); JOTAMAR COMÉRCIO DE 
PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (CNPJ 14.378.830/0001-
61), com o valor total de R$ 470.190,00 (Quatrocentos e setenta mil, cento 
e noventa reais) e a empresa TIM – TRANSPORTES INTEGRADOS MATO-
GROSSENSES EIRELI – EPP (CNPJ 14.421.118/0001-06) com o valor total 
de R$ 28.280,00 (Vinte e oito mil, duzentos e oitenta reais). Na fase de habili-
tação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 18 de março de 
2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL - 

SRP Nº 011/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal n° 505 de 08 de Abril de 2019, faz sa-
ber aos interessados que houve alteração na data da sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020, cujo objeto é 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICA-
ÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT NO DIÁ-
RIO OFICIAL DA UNIÃO,  DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. A nova data da sessão pública será 
dia 26 de março de 2020 as 13h30min na sala de Licitações, no Paço Muni-
cipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.

Peixoto de Azevedo 19 de março de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Cooperativa Agropecuária de Desenvolvimento Sustentado da Gleba 
Piratininga Ltda. - COATINGA

Cooperativa Agropecuária de Desenvolvimento Sustentado da Gleba Pirati-
ninga Ltda. - COATINGA, através de seu presidente e no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social e legislação cooperativista, convoca 
a todos os associados para participarem da Assembléia Geral  ORDINARIA, 
a ser realizada no dia 31/03/2020, na sala de reuniões da sede da Associa-
ção APPRUP, Agrovila Piratininga, Nova Ubiratã/MT ,  obedecendo a seguinte 
convocação: 1º convocação as 18:00 horas com no mínimo 2/3 dos sócios 
presentes;  2º convocação as 18:30 horas com no mínimo metade mais um 
dos sócios presentes; em 3º e última convocação as 19:00 horas com no míni-
mo 10 (dez) associados presentes; para deliberarem dos seguintes assuntos:

1. Prestação de contas da atual diretoria
2. Eleição e posse da nova Diretoria e do Conselho  Fiscal
3. Assuntos Gerais. 

   Nova Ubiratã/MT, 19 de  março 2020. 

               ___________________________________
        NILTON PARIZOTTO

      Presidente

PETRI MADEIRAS LTDA CNPJ: 04.720.377/0001-76, Lo-
calizada Avenida ITORORO SN, Bairro CHACARA, Santa 
Carmem-MT, solicita o comparecimento do funcionário 
JOAO SILVINO ALVES GALVÃO, CTPS 51265 SÉRIE 
00015/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do 
Art. 482 da CLT, o qual confi gura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 16 de Março de 2020. 19,2021/03/2020.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
 NOTIFICADO: MAGAIVER MARQUES PENAFIEL – CPF: 025.375.661-81 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao fi nal assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular 
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento fi rmado com a NOTIFICANTE em 24/06/2015, e aditivo na 
data de 01/05/2018, na qualidade de compromissário comprador dos LOTE 
09 da QUADRA 20 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/07/2019, 
15/08/2019 e 15/09/2019. Assim sendo, fi ca Vossa Senhoria Notifi cada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notifi cação, 
devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br 
ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari 
Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do 
Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo 
pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventu-
almente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação 
integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e 
evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acar-
retando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 
facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a 
execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela 
Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com altera-
ções dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar 
à Notifi cante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notifi car.SINOP/MT, 
10 DE OUTUBRO DE 2019. 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
 E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

19,20,21/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público a REVOGAÇÃO da 
licitação na modalidade de Pregão Presencial n.°011/2020, que tem por 
objeto “Registro de preços para futura e eventual Aquisição de 
Suprimentos de Informática (Toner, Cartuchos e Cilindros), originais e 
compatíveis, para atender a demanda das Secretarias Municipais de 
Ipiranga do Norte - MT”, processo administrativo 017/2020, por razões de 
interesse público (art. 49, da Lei 8.666/1993). Considerando as medidas 
de emergências tomadas através do Decreto Municipal n° 011, de 17 de 
março de 2020 que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus (COVID-19) a serem adotados pela Administração Direta 
e Indireta do Município de Ipiranga do Norte, Instituiu Comitê
de Enfrentamento ao novo coronavírus, e dá outras providências.
Desta forma, será priorizado licitações por meio eletrônico, evitando-se, 
nos próximos dias, o agendamento de sessões presenciais, admitida 
apenas quando imperiosa para a manutenção dos serviços da 
Administração e juridicamente imprescindível.
Ipiranga do Norte-MT, 19 de Março de 2020.

Pedro Ferronatto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 
##TEX PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 006/2020. A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pública,  para o conhecimento 
dos interessados,  o resultado do processo licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº006/2020,  conforme segue: OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAF – CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E ATENDIMENTO NAS UNIDADES E SAÚDE,  
JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONFRESA – MATO GROSSO. 
ADJUDICADO/HOMOLOGADO: Para as empresas:  CENTERMEDICA PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 05.443.348/0001-77 END: AV. SEGUNDA RADIAL,  
Nº363,  ST. PEDRO LUDOVICO MUNICÍPIO: GOIÂNIA-GO CEP: 74.280-090 
TELEFONE: (62) 3241-8277 Email:centermedica.hospitalar@hotmail.com Representante: 
PAULO ROBERTO XAVIER RAMALHO Vencedora dos itens,  03, 04, 06, 16, 21, 23, 25, 
26, 30, 31, 33, 39, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 64,  67, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 101, 105, 115, 
122, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 148, 149, 150, 151, 158, 162,  163, 164, 166, 168, 169, 
173, 180, 181, 192, 193, 197, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 
224, 230, 234, 241, 245, 256, 265, 280, 289, 293, 294, 299, 301, 302, 304,  do certame no 
valor global de R$ 252.934, 50 (Duzentos Cinquenta Dois Mil e Novecentos Trinta e 
Quatro Reais e Cinquenta Centavos). FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 
ME. CNPJ: 03.250.803/0001-92. END: RUA PROFESSOR JOÃO FÉLIX, Nº 635,  SALA 
05 e 07,  BAIRRO LIXEIRA,  MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT,  CEP: 78.008-435. 
TELEFONE: (65) 3611-7200. E-MAIL: licitacao@distribuidorafama.com.br. e 
famahospitalar@ hotmail.com. Representante: GEAN CARLO DE  MOURA SANTANA 
Vencedora dos itens,   189, 243, 249, 254, 258, 287, 306,  do certame no valor global de 
R$ 30.632, 90 ( Trinta mil e Seiscentos Trinta Dois Reais e Noventa Centavos). C.A 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. EIRELLI-ME CNPJ: 26.457.348/0001-04 END.: 
AV. GRAÇA ARANHA, SALA02 E 03,  S/Nº,  QD. 029,  LT.0009 BAIRRO: JARDIM NOVA 
ERA MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIANIA – GO TEL.: (62) 3983-2239 / (62)3983-2238 
Representante :OSMIR PEREIRA QUIRINO Vencedora dos itens,  01, 05, 10, 17, 18, 22, 
34, 37, 40, 44, 48, 53, 59, 60, 61, 65, 77, 82, 87, 88, 96, 102, 103, 104, 110, 114, 119, 
120, 124, 125, 137, 144, 145, 152, 153, 155, 157, 161, 177,  183, 184, 202, 203, 204, 232, 
242, 246, 251, 252, 253, 255, 262, 264, 266, 267, 271, 273, 285, 286, 291, 292, 295, 297,  
do certame no valor global de R$ 191.490, 20 ( Cento Noventa Mil e Quatrocentos  Reais 
e Vinte Centavos). INOVAÇÕES COMERCIO  DE  MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  
PARA  SAUDE  LTDA-ME  CNPJ: 32.138.304/0001-06  END.: Rua General Osorio,  150    
CEP 85.935-000 BAIRRO: Centro  MUNICÍPIO: ASSIS CHATEAUBRIAND – PR TEL.: 
(44) 3528-0344 REPRESENTANTE: VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR  Vencedora 
dos itens,  07, 24, 56, 78, 99, 154, 159, 160, 172, 225, 227, 275, 290,  do certame  no 
valor global de R$ 55.444, 00 (Cinquenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro 
Reais). REALMED HOSPITALAR EIRELLI-EPP CNPJ: 04.847.959/0001-18 END.: AV. 
CAPITÃO BRENO,  Nº196  QD 89  LT 12   CEP: 74.345-060 BAIRRO: VILA ROSA  
MUNICÍPIO: GOIANIA –GO TEL.: (62) 3922-6110  EMAIL : 
realmedhospitalar@hotmail.com Representante : LUIS  AUGUSTO NASCIMENTO DE 
ARAUJO Vencedora dos itens,  09, 11, 20, 29, 32, 35, 42, 43, 47, 49, 58, 76, 79, 107, 108, 
111, 113, 141, 171, 174, 176, 195, 196, 200, 201, 228, 229, 231, 237, 240, 248, 260, 298, 
303, 305, 309,  do certame no valor global de R$ 100.836, 60 (Cem Mil  e Oitocentos 
Trinta Seis Reais e Sessenta Centavos). RET FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. CNPJ: 
12.313.826/0001-90. END: AVENIDA ANTÔNIO FIDELIS, Nº 1158, QUADRO 156, LOTE 
08, PARQUE AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO,  CEP: 74.840-090. TELEFONE: 
(62) 3086-6453. Representante:  Jonathan Silva  Luz  Email: licitacao@retfarma.com  
Vencedora dos itens,  08, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 66, 68, 69, 71, 75, 80, 83, 86, 95, 98, 
109, 112, 117, 121, 123, 135, 138, 139, 140, 156, 167, 170, 179, 187, 198, 205, 235, 247, 
250, 257, 263, 272, 274, 276, 283, 296,  do certame no valor global de R$ 85.319, 70 ( 
Oitenta Cinco Mil  e Trezentos Dezenove Reais e Setenta Centavos).  MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.418.133/0001-00 END: 
Av. das Laranjeiras qd 45 lt 006  e  galpão 03   Bairro:  PARQUE PRIMAVERA  
MUNICÍPIO DE  APARECIDA  de GOIÂNIA-GO,  CEP:74.913-122. TELEFONE: (62) 
3416-8300 Representante: DILERMANDO GONÇALVES DE MORAES NETO  Email: 
licitacao01@medvittadist.com.br Vencedora dos itens,  13, 57, 62, 63, 70, 92, 93, 97, 116, 
132, 136, 143, 146, 147, 175, 178, 199, 270, 278, 282, 307,  do certame no valor global de 
R$ 26.241, 72 ( Vinte Seis Mil  e Duzentos Quarenta  Um Reais e Setenta Dois 
Centavos). R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI CNPJ:35.042.079/0001-06 END: RUA  IPE Nº72  FUNDOS  CENTRO  
MUNICÍPIO DE  ASSIS  CHATEAUBRIAND -PR,  CEP: 85.935-000 TELEFONE: (44) 
3528-5085 Representante: WESLEY PERERIA  DA SILVA Email: 
rfleitedistribuidora@outlook.com Vencedora dos itens,  02, 38, 41, 54, 72, 73, 74, 94, 100, 
106, 118, 133, 142, 182, 185, 186, 188, 190, 191, 194, 206, 216, 226, 233, 236, 238, 239, 
244, 259, 261, 277, 279, 300, 308,  do certame no valor global de R$ 63.358, 50 
(Sessenta Três Mil  e Trezentos Cinquenta Oito Reais e Cinquenta  Centavos). Registro 
de Preços válido por um período de 12 meses, visto que a empresa atendeu todos os 
requisitos do Edital e seus Anexos. Confresa-MT, 18  de MARÇO   de  2020. 

CÉZAR QUEIROZ DA SILVA 
PREGOEIRO MUNICIPAL - Portaria nº 082/2020 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada pelo Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ 
sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá o Leilão do(s) presente(s) imóvel(is), na forma da Lei 9.514/97. Lote 8 - 
Sinop/MT. Loteamento Jardim Paulista II. Rua da Mooca (lançado em IPTU), 848 (Lt. 20/21/A da Qd. 11). Casa. Áreas 
totais: const. 73,73m² (in loco 114,33m²) e terr. 185,60m². Matr. 40.487 do 1º RI local. Obs.: Atual denominação de 
rua e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes 
da divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a averbada no RI, correrão por conta do 
comprador. Ocupado. (AF) 1º Leilão: 08/04/2020, às 9h30. Lance mínimo: R$ 287.572,04. 2º Leilão: 
14/04/2020, às 9h30. Lance mínimo: R$ 239.049,28 (caso não seja arrematado no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da 
Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei. 

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
 IMÓVEL EM SINOP/MT

Local dos leilões: Av. João Wallig, 1.800 - 4° andar
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.

 Condições de Pagamento e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.leiloes.com.br 
(51) 3535-1000 • imoveis@pestanaleiloes.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020

AVISO DE RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO / 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 18 
de Março 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto aquisição de 
gêneros alimentícios(agricultura familiar) para uso na merenda escolar 
nas Escolas Municipais de ensino fundamental, educação infantil e 
creches Municipais da qual foi vencedora a empresa: Itens 823826, 
823830, COOPERATIVA REGIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E 
SOLIDARIEDADE - COPERREDE inscrita no CNPJ sob o número 
13.783.825/0001-71 no valor de R$ 191.800,00.
Nova Mutum - MT, 19 de Março de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva
Presidente

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2020
RATIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum - MT, através do Sr. João Batista Pereira da 
Silva, Ordenador de Despesa e Gerente de Gabinete, comunica a quem 
interessar, que em virtude de haver concordado com as justificativas 
apresentadas para contratação da empresa GATHE SHOWS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.686.362/0001- 58 e, com base no Art. 25 III 
da Lei Federal n. 8.666/93, ratifica a presente contratação de Show 
Artístico Musical “Cesar Menotti e Fabiano”, visando comemorar o 
aniversário de 32 anos do município de Nova Mutum – MT, no valor de R$ 
157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).
Nova Mutum – MT, 19 de março de 2020.

João Batista Pereira Da Silva
Gerente de Gabinete

Ordenador de Despesa – Port. 155/2018

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 10 de Março 2020, com início às 14:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para execução de serviços de 
limpeza, higienização, manutenção e conservação das áreas internas e 
externas do Aeroporto Municipal das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 835966, BOB ESPONJA TRANSPORTES E 
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
11.554.619/0001-64 no valor de R$ 53.400,00.
Nova Mutum - MT, 19 de Março de 2020.

 Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 13 
de Março 2020, com inicio às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza de caixa coletora de águas pluviais (boca de lobo) 
com o devido descarte dos resíduos, da qual foi vencedora a empresa: 
Item 822436, ANDERLEY VIEIRA DA SILVA EIRELI inscrita no CNPJ sob 
o número 32.404.962/0001-00 no valor de R$ 85.000,00.
Nova Mutum - MT, 19 de Março de 2020.

 Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

O Município de Sorriso – MT, CONVOCA os interessados para 
CONTINUIDADE do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA 
DE PREÇOS Nº 006/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
CENTRO DE HEMODIÁLISE NO BAIRRO VILA ROMANA, MUNICÍPIO 
DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS 
E DOCUMENTOS ANEXO”, a realizar-se-á no DIA 25 DE MARÇO DE 
2020, ÀS 10:30 horas (Horário da Cidade de Sorriso – MT), onde, serão 
abertos os envelopes de propostas de preços das empresas habilitadas. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 20 de março de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Maxwell se isola na artilharia
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Com o fim da primeira 
fase do Campeonato Mato-
-grossense 2020, os oito 
classificados às quartas de 
final e os dois rebaixados fo-
ram definidos. Entretanto, 
em virtude da paralisação to-
tal em virtude da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), a 
Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMFMT) optou 
por cancelar as partidas mar-
cadas para o próximo fim de 
semana, mesmo que fossem 
disputadas com portões fe-
chados.

Até o momento, os ata-
cantes estão indo bem na bri-
ga pela artilharia. Tanto que 
o líder até o momento é Ma-
xwell, do Cuiabá, com 9 gols 
– média de um gol por jogo. 
Apenas diante de Operário-
-VG (0x0) e União Rondonó-
polis (1x1) o jogador não foi 
às redes. Em compensação, 
marcou duas vezes diante de 
Araguaia e Dom Bosco.

Logo na sequência vem 
o atacante Robinson, do Si-
nop, com sete gols em oito 
jogos que disputou. Por três 
vezes, ele marcou dois gols: 
na estreia contra o Araguaia 
e nas vitórias diante do Mix-
to e do Luverdense.

Com seis gols, na ter-
ceira posição, vem o atacan-
te João Guilherme, do Ope-
rário-VG. Ele também jogou 
oito jogos e por duas vezes 
marcou dois gols, contra 
Mixto e Luverdense, além de 
balançar a rede contra Ara-
guaia e União.

DA REPORTAGEM

O jovem atacante Ra-
monzinho, 21 anos, morreu 
nesta semana por conta de 
um quadro de insuficiên-
cia renal grave, decorrente 
de síndrome nefrótica que 
o jogador enfrentava desde 
2019. 

Ramozinho foi um dos 
destaques do Corinthians na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior de 2018, com três gols 
marcados. 

Na edição, o Timãozinho 

CORINTHIANS

Morre ex-atacante das
categorias de base

Ramonzinho morreu em virtude de uma síndrome nefrótica

chegou até as oitavas de fi-
nal.

Após passagem de dois 
anos pelo Corinthians, o 
atacante chegou ao Botafo-
go, onde compôs o elenco 
sub-20 na segunda metade 
de 2018 e em 2019. 

Os dois clubes lamenta-
ram a morte prematura do 
jogador e enviaram condo-
lência aos amigos e familia-
res. 

O Botafogo ainda decre-
tou luto no clube de General 
Severiano.

Em quarto lugar está 
o meia Uálisson Pikachu, o 
único que não é atacante. 
Mineiro como é, correndo 
pelas beiradas, Pikachu fez 
os nove jogos da primei-
ra fase, fazendo cinco gols, 
decisivos em vitórias sobre 
Poconé, Araguaia, Mixto, 
Luverdense e Sinop. Contra 
Poconé e Sinop, inclusive, 
as partidas ficaram no 1 a 0, 
com gol dele.

O Mato-grossense 
2020 tem uma média inte-
ressante de gols. Até agora, 
foram 122 marcados no to-
tal, em 45 jogos disputados, 
média de 2,71 por partida, 
com média de 13,5 gols por 
rodada. Cuiabá e Sinop têm 
os melhores ataques (21 e 18 
gols, respectivamente), en-
quanto o Operário-VG tem 
a defesa menos vazada (so-
mente 4 gols em 9 partidas).

PARALISAÇÃO
No início da semana, a 

FMFMT havia decidido pela 
manutenção da fase quartas 
de final, com os quatro ma-
ta-matas sendo realizados 
sábado e domingo ( jogos de 
ida) e quarta-feira ( jogos de 
volta). Entretanto, levando 
em conta o bom senso que 
a situação pede, voltou atrás 
e atendeu aos decretos fede-
ral, estadual e municipal da 
Capital para paralisar o cer-
tame. 

Assim como pratica-
mente todos os eventos es-
portivos no mundo, bem 
como no Brasil, o Estadual 
não tem data definida para 
ser retomado.

Foto: Divulgação

Maxwell comemora um dos 9 gols que fez no Estadua 

EFEITO CORONAVÍRUS 

FMF volta atrás e suspende o
Campeonato Mato-grossense

SANTOS

Felipe Jonatan agradece a
Jesualdo: “Me cobra muito”

Foto: olhar Esportivo

Foto:  ivan storti 

Medida foi tomada no final da tarde de quarta 

Felipe Jonatan faz agradecimento a Jesualdo  

DA REPORTAGEM

Considerando princi-
palmente as orientações da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e Ministério 
da Saúde, do Decreto Esta-
dual do Governo do Estado 
e Decreto Municipal da Pre-
feitura de Cuiabá, visando 
a prevenção e combate a 
propagação do coronaví-
rus (Covid-19), a Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMFMT) reviu sua posição 
junto aos clubes e suspendeu 
a continuidade do Campeo-
nato Mato-Grossense 2020 
por tempo indeterminado.

“Apesar de não termos 
casos confirmados aqui, re-
avemos juntamente com os 
clubes a situação emergen-
cial, para preservar além do 
público, que não teria na 

DA REPORTAGEM

Felipe Jonatan aprovei-
tou o retorno de Jorge ao 
Monaco e a ausência de uma 
“sombra” no elenco para se 
tornar intocável no Santos. O 
lateral-esquerdo aproveitou 
a sequência como titular sob 
o comando de Jesualdo Fer-
reira e o bom desempenho 
se reflete nas estatísticas. Ele 
é líder de assistências (três) e 
interceptações (oito) do Pei-
xe no Campeonato Paulista 
e terceiro maior driblador 
da competição, atrás ape-
nas de Soteldo e Dudu.“Fiz 
muitos treinos durante as 
minhas férias, pois sabia que 

nossa decisão anterior nas 
quartas de final, mas tam-
bém os atletas, técnicos, 
imprensa, funcionários em 
geral que trabalham com o 
nosso futebol”, disse o dire-
tor de competições da FMF, 
Diogo Carvalho.

A medida foi recomen-
dada em várias competições 
esportivas de âmbito nacio-
nal e internacional, levando 
em conta a pandemia e a 
necessidade de evitar con-
tatos entre torcedores, fun-
cionários, atletas, árbitros, 
entre outros membros nos 
estádios.O Campeonato Es-
tadual de Mato Grosso teve 
a primeira fase encerrada 
no último fim de semana, 
com oito equipes classifica-
das. Anteriormente, a FMF 
havia anunciado a sequência 
do campeonato sem a pre-

em 2020 iria ter maisopor-
tunidades. Devo isso tam-
bém ao trabalho do Jesualdo, 
ele me cobra muito, cobra a 
evolução o tempo todo”, diz 
Felipe.“Tenho muita vontade 
de vencer, e cada dia eu boto 
isso na minha cabeça, evoluir 
para ajudar o clube e realizar 
o meu sonho, dos meus fami-
liares. Agradeço sempre pela 
oportunidade de estar em um 
clube grande como o Santos”, 
concluiu.Felipe Jonatan apro-
veitou a paralisação das ativi-
dades no Santos em meio ao 
coronavírus para estar com 
a família no Ceará. Não há 
prazo para a continuidade da 
temporada.

sença de público nos está-
dios. A decisão contrariava a 
orientação da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
que havia suspendido todas 

competições sob sua coor-
denação, como competições 
de base, a Copa do Brasil e o 
Campeonato Brasileiro Fe-
minino.

Foto: roDrigo gazzanEl
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DA REPORTAGEM

A Sound’Rock anunciou o 
lançamento do primeiro EP, 
“Entre um acorde e outro”. 
Oito meses depois da estreia 
no cenário das músicas au-
torais, a banda traz ousadia 
e apresenta ao público um 
álbum com quatro músicas.

No ano passado, o lan-
çamento do single “Reflexo 
Teu” proporcionou muitas 
experiências ao quarteto, 
dentre elas os novos segui-
dores que curtem e compar-
tilham as composições auto-
rais, inspirando a produção 
deste trabalho.

“Para a escolha do nome 
do EP, vimos uma oportu-
nidade de fazer uma alusão 
à banda Os Engenheiros do 
Hawaii. Desta forma, batiza-
mos nosso trabalho de ‘En-
tre um acorde e outro’ em 
referência às frases da músi-
ca ‘A Revolta do Dândis’, do 
álbum de mesmo nome, que 
completou 30 anos em 2017”, 
explica um dos membros da 
banda, Rafael Lopes. 

O nome escrito com fon-
tes e cores diferentes é ain-
da uma referência direta ao 
estilo das músicas prepara-
das para o EP. “Como o rock 
nos oferece uma grande va-
riedade de subgêneros para 
explorar, decidimos utilizar 
deste precedente para criar 
músicas que sejam diferen-
tes umas das outras, bus-
cando agradar um número 
maior de fãs”, descreve.

O EP
“Entre um acorde e outro” 

é um álbum de Rock Experi-
mental, que busca a versati-
lidade. “Buscamos com mú-
sicas de estilos e inspirações 
diferentes causar nos ouvin-
tes inúmeras sensações. A 
canção de abertura (‘O Fim’) 
é a mais Hard Rock dentre 
elas. Com riffs e solos que 

usam de distorção, a guitarra 
se destaca”, comenta Lopes.

A letra aborda os senti-
mentos pelos quais passa-
mos em transições difíceis 
da vida. A segunda estrofe, 
por exemplo, faz referência a 
um poema de Carlos Drum-
mond de Andrade e o refrão 
se repete em frase simples, 
significando a inevitabilida-
de de passarmos por essas 
situações. 

A segunda música, a mais 
romântica dentre as quatro, 
é considerada uma canção 
Folk. A banda mudou a base 
para um violão, que faz o riff 
de entrada, além de acres-
centar um ukelele e solos 
de gaita harmônica. O baixo 
explora mais o campo har-
mônico com marcações nas 
estrofes.

Foto: Arte/DivulgAção

EP da Sound’Rock traz 4 canções autorais 

Sound’Rock lança primeiro EP
MÚSICA | Após oito meses trabalhando com músicas autorais, banda lança “Entre um acorde e outro”

CORONAVÍRUS

Secretaria de Saúde 
investiga 25 casos 
suspeitos no estado

S.A.LEVERGER

Filhos de vereador morrem ao tentar
desviar de capivara e bater em árvore

NORTÃO

Morte de advogado 
foi encomendada

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Delegado aponta que pistoleiros estavam em Sinop 

Carro ficou irreconhecível 

DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) investiga 25 nova 
suspeitas de coronavírus em 
Mato Grosso. O número foi 
atualizado no boletim epide-
miológico da SES publicado 
na quarta (18). Os casos são 
em Cuiabá (6), Araputanga 
(4), Aripuanã (2), Cáceres (1), 
Campo Novo (1), Campo Ver-
de (1), Ipiranga do Norte (1), 
Lucas do Rio Verde (1), Nova 
xavantina (2), Rondonópolis 
(4), São José do Rio Claro (1) 
e Sinop (1).

Os dois casos suspeitos 
que apresentaram diagnós-
tico em laboratório privado, 
nos municípios de Cuiabá 
e Rondonópolis, aguardam 
a realização de exames de 
contraprova no Laboratório 
Central de Saúde Pública do 
estado (Lacen), para valida-
ção do resultado divulgado.

DA REPORTAGEM

Samuel Barros, 20 anos 
e Esther Barros, 14, morre-
ram na madrugada desta 
quinta-feira (19) após um 
grave acidente na MT-040, 
em Santo Antônio de Lever-
ger. O veículo em que ambos 
estavam tentou desviar de 
uma capivara e acabou co-
lidindo em uma árvore. Os 
dois são filhos do vereador 
pelo município, José Manoel 
(PSD) e estariam retornando 
de um culto.

Segundo as informa-
ções preliminares da Polícia 

SÓ NOTÍCIAS

A morte do advogado 
Milton Queiroz Lopez, 51 
anos, no próprio escritório 
dele, no centro de Juara, foi 
encomendada e executada 
por pistoleiros. A confirma-
ção foi feita pelo delegado da 
Polícia Civil responsável pe-
las investigações, Albertino 
Félix de Brito.

“O advogado estava tra-
balhando. Foi algo muito gra-
ve e chocou os moradores da 
região. Os presos foram ou-
vidos. Um deles contou que 
envolveu dinheiro, pistola-
gem. Um crime encomenda-
do, mas a polícia ainda está 
em investigação. Os dois pre-
sos são réus confessos. Um 
ficou em silêncio durante o 
interrogatório”, destacou, em 
entrevista ao site Só Notícias.

De acordo com o dele-
gado, os dois homens, de 48 
e 23 anos, presos por envol-
vimento no crime, estavam 
morando em Sinop. “Inclu-
sive, a caminhonete que usa-
ram para fugir após o crime 
tem placas de Sinop. A prisão 
foi graças a um trabalho mui-
to bem feito com a troca de 

O estado apresentou, 
até o momento, 49 casos sus-
peitos. Desses, sete foram 
descartados e 17 foram exclu-
ídos por não preencherem 
critérios de definição. Três 
casos apresentaram resulta-
dos positivo para Influenza 
B. O COE esclarece que o 
sistema de informação oficial 
segue instável e que é possí-
vel os dados estarem discor-
dantes da plataforma do Mi-
nistério da Saúde.

A SES esclarece que, até 
o momento, o estado não 
possui caso confirmado de 
Covid-19 e reforça a toda a 
população que mantenham 
as medidas de controle e pre-
venção citadas ao final desta 
nota. Atualmente, não existe 
vacina para prevenir a infec-
ção por coronavírus. A me-
lhor maneira de prevenir a 
infecção é evitar ser exposto 
ao vírus.

Militar, ambos estavam no 
veículo (modelo não identi-
ficado) quando uma capivara 
teria adentrado a rodovia es-
tadual. Na tentativa de des-
viar, o condutor perdeu o 
controle, saiu da pista e co-
lidiu em uma árvore.

Samuel e Esther não 
resistiram aos ferimentos 
e morreram ainda no local 
do acidente. A Perícia Ofi-
cial e Identificação Técnica 
(Politec) esteve na cena rea-
lizando os trabalhos. Os cor-
pos foram encaminhados ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
para exames de necropsia.

informações”.
O crime ocorreu na ter-

ça pela manhã. Toda a ação 
foi gravada pelas câmeras de 
segurança. O suspeito entrou 
no escritório e teria simula-
do que precisava de atendi-
mento, ficou alguns minutos 
na sala de Milton, que estava 
vendo alguns papéis, quando 
o assassino se levantou, tirou 
o revólver da cintura e deu 
três tiros à queima-roupa, a 
menos de um metro de dis-
tância. O advogado estava 
sentado e não teve chances 
de defesa. Dois disparos fo-
ram na cabeça, ele conseguiu 
andar alguns metros, caindo 
na porta do escritório.

Já os dois homens fo-
ram presos pela Força Táti-
ca de Sinop, na MT-220, nas 
proximidades de Americana 
do Norte, pouco tempo de-
pois, e apreendido revólver 
com seis munições. 

Eles foram indiciados 
por homicídio qualificado e 
por porte ilegal de arma de 
fogo. Os dois foram encami-
nhados para cadeia de Juara 
e já tiveram as prisões con-
vertidas em preventiva pela 
justiça.

A letra fala de um músico 
que usa como inspiração um 
relacionamento para criar 
uma canção, que será canta-
da e repetida por todos. Ela 
frisa que, mesmo utilizando-
-se de frases já amplamente 
usadas para falar de amor, a 
musa ficará encantada e não 
o julgará por isso ou pelas ri-
mas fáceis de fazer.

A terceira música do EP 
transita entre ser um Pop-
-Punk ou Hardcore Melódi-
co. Os riffs e solos voltam a 
ser de guitarra, entretanto, 
com efeito mais clean que 
“O fim”. A letra fala do quão 
feliz e satisfeito um indi-
víduo se sente ao receber a 
visita de alguém que gosta. 
Aborda os assuntos que con-
versam e remete à esperança 
de que possa surgir algo en-

tre eles futuramente.
A quarta e última música 

do EP é um Pop-Rock Emo-
core, sendo a mais lenta de 
todas. É feita no violão, tem 
solos de gaita, riffs de guitar-
ra e destaca-se a ausência de 
baixo e bateria para enfatizar 
o clima triste. A letra fala de 
um sujeito que tenta não se 
lembrar de um relaciona-
mento do passado ao qual 
ainda é apegado. Na música, 
a questão do tempo é desta-
cada e diz que ao passar dos 
anos somos cada vez menos 
na vida dos outros.

O EP tem aproximada-
mente 20 minutos de gra-
vação e estará disponível em 
todas as plataformas de stre-
aming e aplicativos de músi-
ca, além dos clipes que esta-
rão disponíveis no YouTube.
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