
A PARTIR DE SEGUNDA

PRF reforça
fiscalização
de tráfego em
Semana Santa

Aulas em
MT serão
virtuais

As equipes da secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos 
começaram os trabalhos de 
recuperação no trecho da Es-
trada Cruzeiro do Sul, onde 
um rio transbordou, sábado 
à tarde, e formou cratera im-
pedindo o tráfego. A tubula-
ção não conseguiu dar vazão 
da água de um lado para 
outro e o acabou desabando.
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As aulas serão ministradas via 
Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA), disponibilizado no 
site da Seduc. A Secretaria está 
buscando parceria com a Assem-
bleia Legislativa para disponibi-
lizar essas videoaulas também 
por meio da TV.                           Página  - 3

 Divulgação

Divulgação

QUEDA NO CONSUMO

GRÊMIO

Abate de
bovinos
recua
quase 8%

J.Pyerre:
o reserva
com mais
minutos

Em Mato Grosso, o núme-
ro de abates caiu significativa-
mente. Em março, pouco mais 
de 380,95 mil animais foram 
abatidos, volume 7,95% inferior 
ao registrado em fevereiro.
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A escalada de Jean Pyerre 
para retomar a titularidade do 
Grêmio foi freada pela suspen-
são das partidas por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Recuperado de uma 
lesão que o afastou dos grama-
dos por cinco meses.
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SINOP

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta. Além dela, havia outras 6 pessoas que 
foram socorridas e encaminhadas à UPA e Hospital Regional. A jovem Marina Centena 
morreu após a colisão entre uma S10 e um caminhão na Rua dos Angicos, em Sinop. Um 
dos feridos é Osmar Dallastra Martinelli, 18 anos, filho da prefeita Rosana.                 Página 7

Filho da prefeita se envolve 
em acidente no centro da cidade
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A trajetória do protagonista pode ser retratada tanto 
na figura de um personagem de novela quanto de 
romance

Nesta crônica, compartilho com todos os 
leitores uma intrigante história de superação, 
de amor e de exemplo de vida, nestes tempos 
sombrios em que a ganância e o poder estão co-
locados acima dos valores morais da sociedade 
brasileira, com reflexos nefastos para a popula-
ção, notadamente para os mais desvalidos de 
bens materiais.

A trajetória do protagonista pode ser retra-
tada tanto na figura de um personagem de no-
vela quanto de romance, ou, melhor ainda, num 
estudo científico acerca de casos bem-sucedi-
dos de superação dos obstáculos que a vida nos 
impõe, simplesmente pelo fato de existirmos 
neste tempo e neste planeta. No entanto, esta é 
a história real do meu amado e admirado PAI, 
órfão de mãe aos poucos dias de vida e órfão de 
pai aos cinco anos de idade.

Meu PAI, que foi privado de seus bens dei-
xados por herança, juntamente com os dos seus 
irmãos menores de idade, por aqueles que justa-
mente deveriam guardar, zelar e proteger.

Tiraram-lhe os bens materiais, mas não lhe 
tiraram os princípios morais, a honestidade, o 
trabalho virtuoso e o respeito pelos próximos. 
Enfim, não lhe arrancaram o caráter, forjado ao 
redor da imagem do próprio pai, homem hones-
to, trabalhador, bem-sucedido por seus próprios 
esforços pessoais, exemplo para toda a família 
e que no transcorrer do período de viuvez não 
buscou um novo amor, optando por cuidar dos 
filhos menores de idade e deles desfrutar a 
companhia. Muito jovem, meu PAI aceitou as 
responsabilidades do casamente e da criação 
dos quatro filhos juntamente com sua esposa, 
minha doce e querida MÃE, nosso exemplo de 
ternura, carinho e amor. Assim, fomos criados 
com muito amor, senso de honestidade e de 
responsabilidade e respeito ao próximo, inde-
pendentemente da cor, origem, credo ou status 
econômico e social. A labuta diuturna pelo sus-
tento pessoal e da família faz parte da história 
de todos nós.

Entretanto, a luta pela sobrevivência num 
país com profunda desigualdade social é muito 
mais dispendiosa para a esmagadora maioria 

da população brasileira, especialmente 
para os totalmente desprovidos de bens 

materiais e para aqueles que não os têm em 
abundância, mas que perseveram na honestida-
de, na boa-fé e na esperança de dias melhores. 
Nesse sentido, uma das inumeráveis lições que 
aprendi do meu PAI é a de que sempre haverá so-
lução para todo e qualquer problema que enfren-
tamos em nossas vidas, ainda que não tenhamos 
nela pensado, desejado ou aceitado de bom gra-
do. No final, o saldo sempre será positivo e com-
pensador, a depender da compreensão, do ponto 
de vista e da nossa aceitação. 

Diante das leis da natureza, contudo, não es-
capamos dos ciclos naturais da vida desde que 
nascemos até o nosso fenecimento. Assim, a 
velhice chegará para quem tem merecimento, 
como chegou para os meus PAIS. Enfrentá-la 
com aceitação e dignidade é o último desafio a 
ser vencido para quem a vivencia, com suas van-
tagens e seus dissabores. É o que eu desejo para 
TODOS e, em especial, para os meus amados 
PAIS. Quanto ao título desta crônica, não obstan-
te a influência do meio social em que vivemos 
e das experiências pessoais particularmente 
vivenciadas, em regra, somos semelhantes aos 
nossos pais em aparência, estilo de vida, com-
portamento e caráter. Por isso, o ditado “FILHO 
DE PEIXE, PEIXINHO É” resume muito bem a sa-
bedoria popular e traz um alerta muito especial 
para os responsáveis pela criação dos filhos e de 
outras crianças e jovens, no sentido de que re-
produzimos o que aprendemos com os adultos 
desde a infância, ao mesmo tempo em que, como 
adultos, retransmitimos aos nossos filhos tudo o 
que aprendemos para as nossas relações inter-
pessoais. Ao final, por todo o exposto e por muito 
mais, rendo minhas homenagens aos meus PAIS 
Darcy e Manoel Gonzalez, que me trouxeram à 
vida, por serem responsáveis pelo que meus ir-
mãos e eu somos como seres humanos e pelo 
legado moral deixado aos netos, aos bisnetos e 
àqueles que tiveram o privilégio da convivência 
e da amizade.

ROSANE ABREU GONZALEZ PINTO
 É ADVOGADA

Filho de peixe, peixinho é?

ROSANE ABREU GON-
ZALEZ PINTO

Ainda não se dispõe de resposta auspiciosa para 
os que perguntam quando o pesadelo da pandemia 
do coronavírus estará superado e a vida voltará ao 
normal. Países que pareciam estar lidando bem com 
a crise, mantendo a curva epidemiológica sob relati-
vo controle sem sacrificar demais a circulação de pes-
soas e a economia, como Singapura, Japão e Suécia, 
já se preocupam com as estatísticas mais recentes e 
anunciam medidas de restrição mais drásticas.

A própria China, que começa a relaxar o cerco 
sobre as áreas mais atingidas, age com extrema cau-
tela. O receio é que o vírus volte a ter transmissão sus-
tentada, dando início a um segundo surto epidêmico. 
Os europeus Áustria, Dinamarca, Noruega, República 
Tcheca e Bélgica previram retomadas graduais de ati-
vidades após a Páscoa, e a Eslováquia reabriu parte 
do comércio. Mesmo nessas nações, cujos sistemas de 
saúde não ficaram sobrecarregados, a cautela predo-
mina.

Não é simples conter uma pandemia. A melhor 
forma de fazê-lo consiste em desenvolver uma vaci-
na, e alguns dos melhores cientistas do mundo tra-
balham nisso. Não há garantia, porém, de que con-
seguirão achá-la rapidamente e produzi-la em escala 
comercial.

Sem isso, epidemias de grande porte tendem a 
só acabar depois que determinada parcela da popu-
lação já tiver sido infectada e desenvolvido imunida-
de contra o patógeno. À medida que a proporção de 
imunes aumenta, diminui a probabilidade de uma 
pessoa infectada encontrar uma suscetível para trans-
mitir-lhe a doença.

A certa altura, chega-se à chamada imunidade 
de rebanho. Não sabemos, porém, quando a teremos.

Faltam bons estudos epidemiológicos sobre o 
Sars-CoV-2. A quantidade de pessoas que um doente 
típico infecta —a informação mais importante a ser 
obtida— foi inicialmente estimada em algo entre 1,4 
e 3,9, mas trabalhos mais recentes sugerem números 
mais elevados.

Também se desconhece a proporção de pacien-
tes assintomáticos para cada infectado que identifi-
camos. Se elevada, como sugeriu um modelo de pes-
quisadores da Universidade Oxford, a distância para 
a imunidade de rebanho cai.

A boa notícia é que estão em curso trabalhos 
que prometem oferecer algumas dessas respostas, 
indispensáveis para um bom planejamento tanto das 
necessidades hospitalares como de um eventual rela-
xamento das restrições. Alguns desses estudos, como 
o conduzido em Heinsberg, na Alemanha, devem tra-
zer resultados preliminares já nos próximos dias. Até 
o devido conhecimento, resta aos governos de todo o 
mundo guiarem-se por prudência e flexibilidade para 
rever orientações a partir da experiência acumulada.

Editorial

Tentativa e erro

Ranking dos Políticos - Facebook

R$ 163
MILHÕES
Dados do Governo do Estado revelam 

que o comércio foi o setor mais afetado no 
primeiro mês da pandemia do novo co-
ronavírus, a Covid-19. De acordo com o le-
vantamento, entre os dias 23 e 27 de mar-
ço, após a adoção de medidas de combate 
à disseminação do vírus com fechamento 
dos estabelecimentos comerciais, registrou 
uma queda de 23% no faturamento. Ao todo, 
a arrecadação foi de R$ 372 milhões, ou R$ 
163 milhões a menos que a previsão inicial, 
que era de R$ 535 milhões.

PROFESSORES
Diante da posição irredutível do gover-

nador Mauro Mendes em assinar o contrato 
de professores temporários durante a pan-
demia do novo coronavírus, o presidente da 
Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, 
buscará o Ministério Público para uma es-
pécie de aval para que a operação seja rea-
lizada. Mendes e a secretária de Educação, 
Marioneide Kliemaschewsk, argumentam 
que seria improbidade contratar temporá-
rios diante da paralisação das aulas, por 
conta do vírus.

VÁCUO
O ministro Gilmar Mendes disse que 

existe um “vácuo de liderança” no Brasil e 
no Mundo para o enfrentamento ao novo 
coronavírus. “É perceptível um certo vácuo 
de liderança, não é só no Brasil, é no Mundo. 
A grande líder neste momento é a Angela 
Merkel [chanceler da Alemanha] e para-se 
por aí. Temos que ordenar esse quadro para 
sairmos dessa situação”, disse ele em en-
trevista ao site Jota, especializado em as-
suntos jurídicos. O ministro declarou ainda 
que, se Bolsonaro baixar uma norma revo-
gando o isolamento social como medida de 
contenção, provavelmente a medida será 
derrubada pelo STF.

Crédito: Divulgação
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“estão em curso trabalhos que prometem oferecer 
algumas dessas respostas, indispensáveis para 
um bom planejamento

“
Um paciente diagnosticado com Covid-19 morreu na noite de quarta 

(8) em Cáceres, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Essa é a segun-
da morte pela doença no estado. A primeira foi na semana passada, em 
Lucas. Alípio Pereira de Araújo, de 82 anos, estava internado no Hospi-
tal São Luiz e tinha viajado a São Paulo, na companhia da mulher, que 
também está internada.

Uma páscoa diferente
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da situação.
O lado científico se preocupa com 

a proliferação do vírus e aumento da 
pandemia, e se revolta ao ver pessoas 
se aglomerando desnecessariamen-
te em mercados e outros locais onde 

deveriam visitar da forma mais 
breve possível.

Saber que, de uma forma ou 
de outra, uma infinidade de vi-
das está sendo afetadas é mui-
to ruim. Acompanho números, 
informações e notícias diaria-
mente desde os primeiros casos 
na China e é inegável o impacto 
que tudo isso está tendo e ainda 
vai ter na realidade do mundo.

Só nos resta a busca pela ra-
cionalidade, tentando, sempre, 
fazer o melhor por nós e pelo 
próximo, afinal, mais do que 

nunca, estamos todos juntos nessa 
empreitada.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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A sexta-feira Santa e a páscoa são, 
sem dúvidas dois dos mais importan-
tes feriados do nosso calendário. Seja 
pela crença, pelo comércio ou pelo fe-
riado prolongado ela é aguardada por 
todo o ano por muita gente. E esta-
mos, mais uma vez, 
nesse período.

Esse ano, para 
mim, vai ser dife-
rente em vários as-
pectos. Meu bebê 
vai comemorar seu 
primeiro aninho de 
vida no sábado, o 
que, evidentemen-
te, é uma das maio-
res alegrias que eu 
posso ter. Os “fes-
tejos”, porém, terão 
que ser adequados 
à realidade que o 
mundo está vivendo e, mesmo os 
planos iniciais não evolverem nada 
“grandioso”, tudo terá que ser ainda 
mais limitado, afinal, cuidado é fun-
damental nesse período.

Meu lado empreendedor, empre-
gador e gestor está preocupado com 
a parte financeira, os empregos, as 
lojas que vão ficar com estoques es-
pecíficos de páscoa encalhados e todo 
mundo que vai deixar de ganhar ou 
mesmo perder o emprego por conta 
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DA REPORTAGEM

Após cobranças do depu-
tado estadual e presidente da 
comissão de educação da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado Thiago Silva, o Gover-
no do Estado anunciou que 
a rede estadual escolar terá 
aulas na modalidade on-line 
a partir do dia 13 de abril.

“Sabemos que os alunos 
estão parados em casa então 
precisamos usar a tecnologia 
em favor da educação e ini-
ciar o quanto antes as aulas 
on-line para que o calendá-
rio escolar não seja prejudi-
cado e os estudantes possam 
ter aprendizagem”, disse 
Thiago Silva.

Conforme explica a secre-
tária de Estado de Educação, 
Marioneide Kliemaschewsk, 
as aulas serão ministradas via 
Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (AVA), disponibili-
zado no site da Seduc. “Es-
tamos preparando algumas 
aulas virtuais com atividades 
complementares nas diver-
sas áreas de conhecimento 
para serem disponibilizados 
aos alunos e aos pais”.

A secretária explica ainda 
que a Seduc está buscando 
parceria com a Assembleia 
Legislativa para disponibili-
zar essas videoaulas também 
por meio da TV. 

ALTERNATIVA | Estados adotam plataformas online e aulas na TV para levar conteúdo aos estudantes 

Aulas virtuais começam na segunda-feira (13) 

NOVOS FINANCIAMENTOS

Caixa anuncia 6 
meses de carência

Medidas representam R$ 43 bi em recursos no mercado 
imobiliário 

O transporte coletivo retorna na segunda (13) 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou ontem (09), 
novas medidas para o mer-
cado de crédito imobiliário, 
como carência para novos 
financiamentos, aumento do 
tempo de pausa nos contra-
tos e renegociação de dívi-
das, tanto para pessoas físicas 
quanto para as construtoras. 
No total, as ações represen-
tam R$ 43 bilhões em recur-
sos no mercado imobiliário 
nos próximos meses. 

As medidas serão váli-
das a partir da próxima se-
gunda-feira (13).

Em transmissão ao vivo 
pela internet, o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, dis-
se que as medidas poderão 
beneficiar mais de 5 milhões 
de famílias e preservar cerca 
de 1,2 milhão de empregos.

Guimarães disse que há 
um compromisso das cons-
trutoras de não demitir, ao 
renegociar os contratos com 
o banco. “Não aceitamos de-
missão. Queremos o maior 
tipo de proteção para os 
funcionários. É o equilíbrio 
entre a questão de preser-
vação de saúde e a questão 
econômica, que evita as de-

missões”.
A Caixa implementou 

a pausa de 90 dias no finan-
ciamento habitacional, para 
clientes adimplentes ou com 
até duas parcelas em atraso, 
incluindo os contratos em 
obra.

Segundo Guimarães, 
quem já pediu dois meses de 
prorrogação terá a medida 
ampliada automaticamente 
para três meses. Ele acres-
centou que, se a crise se agra-
var, a Caixa poderá estender 
o benefício por mais tempo.

Outra medida é para 
aqueles clientes que usam o 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) para 
pagar parte das parcelas do 
financiamento. A partir de 
segunda-feira, os clientes do 
banco poderão pedir a pausa 
no pagamento da parte não 
coberta pelo FGTS da pres-
tação, por 90 dias.

Outra opção para os 
clientes é continuar pagando 
as parcelas, mas com redu-
ção do valor por 90 dias. A 
medida é válida para clientes 
adimplentes ou com até duas 
parcelas em atraso.

A Caixa também ofere-
ce carência de 180 dias para 
contratos de financiamento 
de imóveis novos.

Foto: Marcello casal Jr / 
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Governo adota aulas virtuais em MT
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FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Municípios vão receber R$ 9 mi de recomposição

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Comitê delibera sobre igrejas, 
feiras e transporte coletivo

Produção será para servidores e famílias carentes 

DA REPORTAGEM

A primeira parcela da 
recomposição das perdas do 
Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM será re-
passada às prefeituras neste 
mês de abril. Os municípios 
de Mato Grosso vão receber 
R$ 9.497.102,89 que devem 
ser depositados nas contas 
municipais até o 15º dia útil 
deste mês, observada a dis-
ponibilidade orçamentária 
ou até o quinto dia útil após 
a aprovação dos respectivos 
créditos orçamentários.  O 
FPM de março para os mu-
nicípios de Mato Grosso 
sofreu redução de 5,67% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. A recompo-
sição é um apoio financeiro 
aos estados e aos municí-
pios que garante o repasse 
do FPM de 2020 no mesmo 
patamar de 2019. A com-
pensação foi instituída por 
meio da Medida Provisó-
ria 938/2020, publicada em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União (DOU) do dia 
2 de abril.

O presidente da Asso-
ciação Mato-grossense dos 
Municípios – AMM, Neu-
rilan Fraga, disse que essa 
compensação, que será feita 
pelo Governo Federal, repre-
senta uma grande conquista 
para os municípios, prin-
cipalmente neste momen-
to de crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. 
“Essa foi uma demanda do 
movimento municipalista, 
considerando a importân-
cia do FPM para as finanças 

municipais. Apresentamos a 
reivindicação ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, há 
alguns dias durante video-
conferência e o Governo Fe-
deral e Congresso Nacional 
atenderam a nossa reivindi-
cação com bastante celeri-
dade”, assinalou.

De acordo com a MP, a 
União prestará apoio finan-
ceiro aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios, 
por meio da entrega do va-

lor correspondente à varia-
ção nominal negativa entre 
os valores creditados a título 
dos Fundos de Participação, 
de março a junho de 2020, 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2019, anteriormente 
à incidência de descontos de 
qualquer natureza. A medida 
será de acordo com os pra-
zos e as condições estabele-
cidos e limitados à dotação 
orçamentária específica. Ou 
seja, apoio financeiro não ul-

trapassará o valor total de R$ 
16 bilhões. A medida traz o 
valor de até R$ 4 bilhões por 
mês. A MP deixa claro que, 
na hipótese de a diferença 
para um mês ser maior que 
R$ 4 bilhões, os recursos dis-
poníveis para os meses se-
guintes poderão ser utiliza-
dos a partir de autorizados; e 
se a diferença for menor que 
o montante liberado, serão 
repassados apenas os valores 
da diferença.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na reunião realizada 
nesta manhã (09), com os 
membros que fazem par-
te do Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento 
ao Coronavírus de Sorriso, 
depois da votação, ficou deli-
berado pela volta dos cultos, 
bem como, do transporte 
coletivo e as feiras, com res-
trições que serão fiscalizadas 
pelos órgãos responsáveis.

O Conselho Evangéli-
co de Sorriso encaminhou 
um pedido para o comitê e a 
maioria dos membros votou 
a favor pela volta dos cultos, 
porém, com o tempo reduzi-
do em uma hora e com a par-
ticipação de 30% de pessoas. 
Entre um encontro e outro, 
os pastores se compromete-
ram em fazer a higienização 
exigida pelo Ministério da 

Saúde.
Depois de várias reu-

niões com os feirantes, o 
comitê votou favorável pela 
volta da comercialização 
dos produtos nas feiras. Na 
Zona Leste, conhecida tam-
bém, como a “Feira do São 
Domingos”, que é livre, será 
exigido um espaçamento de 
20 metros para cada tenda. 
As pessoas poderão adquirir 
os produtos sem sair do veí-
culo, pois, o trânsito não será 
interrompido.

Na Feira Central, não 
terá cadeiras e mesas. As pes-
soas deverão passar e pegar 
o produto, sem permanecer 
no local. O funcionamento 
será de 50% e o espaçamento 
será intercalado de um “box” 
a outro.

O transporte coletivo 
deverá retornar na segunda-
-feira (13). Todos os ônibus 
serão higienizados e os pas-

sageiros devem estar senta-
dos.

Os cultos, feiras e o 
transporte coletivo serão fis-

calizados. Caso haja descum-
primento das exigências, 
poderá haver punição do 
cancelamento e fechamento.

Outra forma será viabili-
zar aos alunos, que não têm 
acesso à internet e nem à TV, 
os materiais impressos por 
meio das 98 assessorias pe-
dagógicas e dos 15 centros de 
formação e atualização dos 
profissionais da educação 
(Cefapros).

OUTROS
ESTADOS
Um levantamento do Con-

selho Nacional de Secretá-
rios de Educação (Consed) 
aponta que até esta quarta-
-feira (8) ao menos 10 esta-
dos adotam exclusivamen-
te plataformas online com 
conteúdo educativo para 
transmitir aulas neste perío-
do. Outros 3 transmitem au-
las pela TV aberta. No Pará e 
no DF, há um misto das duas 
tecnologias.

Em meio ao avanço da 
pandemia, o governo federal 
determinou que as institui-
ções de ensino estão isentas 
de cumprirem o mínimo de 
dias letivos, mas manteve a 
carga horária necessária para 
completar o ano de estudo. 
Uma das formas de atender 
esta previsão é adotar a edu-
cação a distância, seja pela 
TV, pela internet, ou ainda 
adaptando trabalhos escola-
res escritos para aqueles que 
não têm acesso à tecnologia.



AGRONEGÓCIO 

Em contrapartida, as exportações avançaram 

Com queda do consumo doméstico,
abate de bovinos recua quase 8%
DA REPORTAGEM

No estado que tem o 
maior rebanho bovino do 
país, o número de abates caiu 
significativamente. Em mar-
ço, pouco mais de 380,95 mil 
animais foram abatidos em 
Mato Grosso, volume 7,95% 
inferior ao registrado em fe-
vereiro. A queda é reflexo di-
reto da retração na demanda 
no mercado interno e da pa-
ralisação das atividades em 
algumas indústrias. De acor-
do com o Sindifrigo-MT, 
“pelo menos 6 dos 32 frigo-
ríficos que possuem o selo 
“S.I.F.” (Serviço de Inspeção 
Federal) instalados no estado 
estão com as atividades para-
das. E muitos dos que estão 
funcionando, reduziram o 
ritmo das operações”. A in-
formação é do presidente do 
sindicato, Paulo Bellincanta, 
que relata que a queda do 
número de abates em mar-
ço só não foi maior porque 
o mês teve “mais dias úteis” 
do que em fevereiro. “Se for-
mos levar em conta apenas o 
abate diário, podemos notar 
que o ritmo das indústrias foi 
ainda menor”, afirma, desta-
cando que algumas empresas 
diminuíram em 30% o volu-
me de abates. Essa queda é 
consequência direta do atu-

al momento vivido no país, 
em plena “batalha” contra a 
pandemia de Covid-19. “Vi-
vemos um momento de in-
certezas e isso também altera 
o comportamento do consu-
midor, que acaba reduzindo 
a compra de carne bovina. 
Com o consumo domésti-
co retraído, é natural que o 
ritmo dos abates diminua”, 
analisa Bellincanta que prevê 
uma redução ainda maior no 
volume de abates em abril.

EXPORTAÇÕES
EM ALTA
Na contramão do cená-

rio do mercado interno, as 
vendas de carne bovina para 
fora do país seguem firmes 
– apesar dos reflexos causa-
dos pelo novo coronavírus. 
Durante o mês de março, os 
embarques de carne bovina 
“made in MT” para outros 
países somaram 37,55 mil to-
neladas (equivalente carcaça), 
salto de 14,05% na compara-
ção com fevereiro. As vendas 
foram puxadas principal-
mente pelo mercado chinês 
(China + Hong Kong). Segun-
do o Imea, as vendas para 
o país asiático cresceram 
16,49% e passaram a repre-
sentar nada menos que 51,75% 
das exportações da carne bo-
vina mato-grossense.

MATO GROSSO  | Preparo do produtor rural é essencial para que o setor reduza impactos no PIB brasileiro
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

PECUÁRIA

Piora na relação de troca para o recriador

SAFRA 2020/21

Relação de troca entre soja e
insumos está vantajosa, diz Imea

Ideia é que incidência só ocorra após classificação e descon-
tos de umidade 

Momento ainda é oportuno para quem precisa adquirir os insumos 

Alta foi de 11,4% no acumulado de 2020 

DA REPORTAGEM

Tomando o início do 
ano como referência, os pre-
ços dos animais para repo-
sição subiram em um ritmo 
maior do que o mercado do 
boi gordo, fato que diminuiu 
o poder de compra dos re-
criadores/invernistas.

Considerando a média 
das cotações de todas as ca-
tegorias de machos anelo-
rados pesquisados pela Scot 
Consultoria, a alta foi de 
11,4% no acumulado de 2020, 
e, no mesmo período, a alta 
para o boi gordo foi de 2,3%. 
A relação de troca mais pre-
judicada nesse período foi 
para o bezerro de desmama 
(6@), cujo preço subiu 18,0% 
no acumulado do ano.

SOJA

Projeto de lei 
propõe mudança 
no recolhimento 
do Fethab
DA REPORTAGEM

Ficou para a próxima 
semana a definição sobre 
o futuro do Projeto de Lei 
154/2020, que propõe altera-
ção na maneira como é feito 
o recolhimento do Fundo 
Estadual de Transporte e Ha-
bitação (Fethab) sobre a soja. 
Depois de ser aprovado por 
unanimidade em primeira 
votação na sessão “online” re-
alizada na última segunda (6), 
o texto só voltará ao plená-
rio – virtual – da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
após o domingo de Páscoa.

De autoria do depu-
tado Xuxu Dal’Molin, o PL 
154/2020 altera o inciso I do 
§1º do art.7º da Lei nº 7.263 
(que criou o Fethab em 27 de 
março de 2000), que passaria 
a ter seguinte redação “10% 
(dez por cento) do valor da 
UPF/MT, vigente no período, 
por tonelada de soja trans-
portada, devidamente clas-
sificada de acordo com ato 
normativo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, que será creditada 
à conta do FETHAB”.

Na prática isso signifi-

DA REPORTAGEM

Em meio à turbulência 
causada pelo novo coronaví-
rus, os agricultores buscam 
o melhor momento para 
garantir os insumos para a 
próxima safra de soja. Um le-
vantamento do Instituto Ma-
to-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) mostra 
que a relação de troca piorou 
nas últimas semanas, mas 
ainda está melhor que em 
safras anteriores. Ou seja, o 
momento ainda é oportuno 
para quem precisa adquirir 
os insumos.

De acordo com o Insti-
tuto “o preço médio comer-
cializado da soja em feverei-
ro/20 para a safra 2020/21 
foi de R$ 74,45/sc, o que de-
monstra uma alta de 3,46% 
em relação ao mês anterior. 
Já o preço médio do fertili-
zante 00.18.18, muito utili-
zado no manejo da cultura, 
aumentou 4,83% no período. 
Com isso, a relação de troca 
a prazo safra (barter) ficou 

ca que o recolhimento feito 
nas tradings deverá ser feito 
apenas após a classificação do 
grão, já descontadas as impu-
rezas e a umidade da carga. 
Atualmente, a contribuição 
incide sobre a tonelada de 
soja transportada, não ha-
vendo distinção em relação 
à qualidade, ou seja, o peso 
bruto é considerado para 
efeitos de cálculo.

Na avaliação do parla-
mentar, como a umidade e 
outras impurezas represen-
tam um montante considerá-
vel a cada tonelada produzi-
da e posteriormente colhida, 
muitos agricultores acabam 
prejudicados com o recolhi-
mento sobre a carga “cheia”. 
“O projeto corrige uma in-
justiça com o produtor de 
soja de Mato Grosso, princi-
palmente o pequeno e médio 
produtor, que não tem balan-
ça em sua fazenda. Ele leva a 
soja até uma trading e muitas 
vezes algumas empresas co-
bram o Fethab da soja bruta”, 
comenta. Xuxu destaca ainda 
que a alteração não represen-
tará queda de receita para o 
Estado.

Em janeiro/20, com a 
venda de um boi gordo de 
18@ comprava-se 2,20 be-
zerros desmamados, e, atual-
mente, compra-se 1,90, uma 
queda de 13,4% no poder de 
compra do pecuarista.

Pontualmente, devido 
às incertezas do mercado 
do boi gordo em função da 
pandemia do coronavírus, e 
como o período de quaren-
tena refletirá no consumo 
de carne no mercado inter-
no, o cenário na reposição 
no estado está em compasso 
de espera. A expectativa é de 
estabilidade, tendo em vista 
a baixa movimentação, no 
entanto, a oferta restrita de 
animais é um importante fa-
tor de sustentação dos preços 
dos animais de reposição.

menos atrativa ao produ-
tor neste mês, mas ainda se 
mantém abaixo (- 11,32%) das 
relações percebidas no últi-
mo ano para o mesmo perí-
odo, quando os fertilizantes 
estavam valorizados interna-
cionalmente e a soja estava 
precificada a R$ 66,94/sc”.

Atualmente o produtor 
precisa “desembolsar” 20,91 

sacas de soja para comprar 
uma tonelada do formulado 
NPK 00.18.18 (Nitrogênio-
-Fósforo-Potássio). No ano 
passado, era preciso 23,58 
sacas. Na média das últimas 
cinco safras, o volume che-
gava a 21,66 sacas/tonelada 
do insumo. “Dessa forma, 
com todas as dúvidas em 
relação à oferta e demanda 

mundial do próximo ano e 
aos impactos do Coronaví-
rus na economia mundial, 
as relações de troca mais 
favoráveis neste momento 
podem trazer ao sojicultor 
mato-grossense uma opor-
tunidade de avançar nas ne-
gociações e fixar seu custo de 
produção da safra 2020/21”, 
destaca o boletim do Imea.
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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

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 10 e 11 de abril 2020 03 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis - MT, 09 de abril de 2020.

Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 015/2020, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
tubos de concreto (manilhas) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, teve como vencedoras as  empresas: E. F. 
SCHNEIDER CORREA, com o valor total de R$ 1.445.000,00 (um milhão 
quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), e BROLIO ARTEFATOS DE 
CIMENTO LTDA com o valor total de R$ 647.000,00 (seiscentos e 
quarenta e sete mil reais).

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020

Rogério Cristóvão da Silva

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM,  torna público para 

conhecimento dos interessados, a chamada pública para aquisição de 

máscaras de tecido confeccionadas por costureiros(as) (pessoa física), 

Microempreendedores Individuais - MEI's e Microempresas - ME's, que 

possuam  residência ou estabelecimento na cidade de Nova Mutum/MT, 

as quais serão  distribuídas  para uso da população em situação de 

vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores públicos das 

unidades administrativas da administração municipal, tendo a finalidade 

de  contenção do contágio através do covid – 19. Os interessados 

deverão apresentar a documentação para habilitação e proposta de 

preço, entre os dias 13 a 20 de abril de 2020, na sede da Prefeitura 

Municipal. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de 

Licitação, localizada na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 

Nova Mutum - MT, com endereço na Avenida Mutum, Nº 1.250 N, B. 

Jardim da Orquídeas, em Nova Mutum - MT, Fone (65) 3308-5400 das 

13:00 h às 17:00 h e no site: www.novamutum.mt.gov.br.

Nova Mutum - MT, 09 de abril de 2020.

CHAMADA PUBLICA N° 004/2020

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020

Nova Mutum - MT, 8 de Abril de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que foi alterado 
as especificações do item VI - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
(ENVELOPE DAS PROPOSTAS) do edital, por este motivo foi prorrogada 
a data de abertura para o dia 24 de abril às 14:00 horas.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 27 de Março 2020, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos de informática para atender às necessidades desta 
municipalidade. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 822745, 835758, 
836091, 836144, L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA -ME inscrita no CNPJ sob o 
número 22.328.534/0001-84 no valor de R$ 169.718,00. Foram 
fracassados os itens: 190399, 835760, 835762.

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2020

Nova Mutum – MT, 08 de abril de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para construção da praça do Bairro 
Idelmina Querubim (Quadra 38), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 29 de abril de 2020. Horário: 08:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum – MT, 09 de abril de 2020.

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 09 de abril de 2020.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos 
de ar condicionado com serviços de instalação. Tipo: menor preço por lote 
- Data de abertura: 27 de abril de 2020. Horário: 14h00min - local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020

Marisete M. Barbieri

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO RELACIONADAS AO 
COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa para 
instalação e disponibilização de rede de distribuição de oxigênio e ar 
comprimido para montar estrutura adequada a internação de pacientes 
com problemas respiratórios no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
PSF Central e AME (Ambulatório Multiprofissional Especializado). 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93. 
C O N T R ATA D A :  O X I G Ê N I O  N O RT Ã O  E I R E L I ,  C N P J  N º 
01.920.296/0001-21. VALOR GLOBAL: R$ 295.320,00 (Duzentos e 
noventa e cinco mil, trezentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 270 (duzentos e 
setenta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 30/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO 
LÍQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE E TRANSPORTES” ,  CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' 
CONFORME A SEGUIR OXIGENIO NORTAO EIRELI - EPP CNPJ/CPF 
Nº 01.920.296/0001-21 ITENS VENCEDORA - 838799 - R$20,50, - 
838798 - R$105,00, - 838800 - R$160,00, - 838801 - R$257,00, VALOR 
TOTAL R$ R$580.585,00 VALOR TOTAL GERAL R$580.585,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2020
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2020
AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 32/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DE PLANTÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SEGURANÇA PÚBLICA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)' CONFORME A SEGUIR PIM PAO ALIMENTOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 06.158.041/0001-97 ITENS VENCEDORA - 838521 - 
R$3,50, - 837118 - R$3,75, VALOR TOTAL R$ R$32.750,00 VALOR 
TOTAL GERAL R$32.750,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 26/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
SEMENTES, GAIOLAS PARA FRANGOS, ADUBOS, DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS, MUDAS ORNAMENTAIS E ALEVINOS PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S).' CONFORME A SEGUIR COLERAUS OCHOA & 
OCHOA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 08.696.447/0001-59 ITENS 
VENCEDORA - 838200 - R$205,00, - 838482 - R$58,00, - 838475 - 
R$180,00, - 838409 - R$105,00, - 838406 - R$90,00, - 838441 - R$28,90, 
- 838480 - R$78,89, - 838192 - R$47,20, - 838470 - R$82,90, - 838448 - 
R$23,10, - 838445 - R$50,90, - 838460 - R$34,00, - 838469 - R$71,50, 
VALOR TOTAL R$ R$25.943,55 FBA - AGROPECUARIA LTDA 
CNPJ/CPF Nº 04.423.260/0001-20 ITENS VENCEDORA - 838472 - 
R$71,90, - 838474 - R$34,11, - 838466 - R$33,21, - 838198 - R$136,80, - 
838464 - R$64,71, - 838471 - R$39,15, - 838193 - R$64,35, - 838468 - 
R$16,56, - 838446 - R$74,61, - 838199 - R$190,80, - 838413 - R$351,00, 
- 838465 - R$249,30, VALOR TOTAL R$ R$8.415,79 VALOR TOTAL 
GERAL R$34.359,34.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2020
AVISO DE RESULTADO

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 017/2020.

DE TOMADA PREÇO N° 011/2020
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 011/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL FLOR DO AMANHÃ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global de 
R$ 887.892,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE TOMADA PREÇO N° 006/2020

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado 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”, SAGROU-SE vencedora a 
empresa CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS EIRELI ME, CNPJ Nº 
17.771.749/0002-16, valor global da proposta de preços R$ 
1.180.072,28.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
E M P R E S A  E S P E C I A L I Z A D A  E  A U T O R I Z A D A  P A R A 
REVISÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLARE, PARA ATENDER 
NECESSIDADE DO VEÍCULO MODELO MICRO-ÔNIBUS VOLARE FLY 
06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada para garantir a manutenção, 
reparo e revisão de micro-ônibus do fabricante VOLARE, utilizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, que está dentro do prazo 
de garantia e que deve ser reparado por empresa devidamente 
autorizada pelo fabricante. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XVII, 
da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: TATIANE SIQUEIRA 
SANTIAGO EIRELI, CNPJ Nº 07.838.209/0001-78. VALOR GLOBAL: R$ 
10.592,60 (Dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta 
centavos). VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 016/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2020

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT
Subseção Judiciária de Sinop-MT

PROCESSO 1000918-47.2018.4.01.3603
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO
POLO PASSIVO REQUERIDO: CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES, RENATA LOPES PRADO SAES
RODRIGUES, OSMAR NECHI, OSVALDO NECHI, ALTINO ONO MORAES, DEBORAH JESUS GONCALVES
CARDNES MORAES, MIRDI NICHI, REGINA CELIA SIMOES DE MORAES, IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES,
MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES
ADV POLO PASSIVO

EDITAL

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e
respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por
utilidade pública do seguinte imóvel com área de 1.102m2;, parte de um todo maior de 847,00ha, conhecido
como Lote 10 do Loteamento Alpe, , localizado no Município de Sinop, objeto da matrícula 1.752, Livro 02, do
Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o
levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 15.483,10 . Ficam CIENTES e
INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS
INTERESSADOS , que tem o prazo de 10 (dez) dias , contando-se do dia imediato à publicação do presente,
para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS,
NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 , cientes de que este Juízo Federal funciona na
Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail:  01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-
mail:  01vara.sno.mt@trf1.jus.br
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei.

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS
Juiz Federal Substituto
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Cruzeiro deixou a Arena do Grêmio carregado deste ano 

Foto: Gabriel Duarte
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Jean Pyerre supera lesão como
reserva com mais minutos
DA REPORTAGEM

A escalada de Jean 
Pyerre para retomar a titula-
ridade do Grêmio foi freada 
pela suspensão das partidas 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Recuperado de uma lesão 
que o afastou dos gramados 
por cinco meses, precisou de 
apenas três jogos para somar 
mais minutos em campo ao 
sair do banco de reservas que 
os demais companheiros.

Até a interrupção das 
competições, em meados 
de março, o técnico Rena-
to Gaúcho havia utilizado 
16 jogadores que iniciaram 
os jogos como alternativa 
aos titulares. Três vezes cha-
mado para deixar o banco, 
Jean soma 137 minutos de 
atuação. É seguido pelo con-
corrente da posição, Thiago 
Neves, Thaciano, Ferreira e 
Paulo Miranda.

Vale ressaltar que Jean 
Pyerre lidera o ranking com 
um jogo a menos que Thiago 
Neves. Ele voltou de lesão re-
centemente, mas entrou nos 
três últimos jogos do Grê-
mio antes da parada: Pelotas, 
Gre-Nal e São Luiz, entre os 
dias 8 e 15 de março. Thia-
go soma sete partidas: três 
como titular e quatro como 
reserva.

DA REPORTAGEM

Robinho foi um dos jo-
gadores que aceitaram uma 
repactuação salarial para se-
guir no Cruzeiro em 2020 e 
disputar a Série B. No início 
do ano, quando a maior par-
te do elenco do ano passado 
seguiu outro rumo, o meia 
estava se recuperando de 
uma lesão no joelho. 

Segundo o jogador, no 
entanto, esse não foi o mo-
tivo de ele seguir na Toca da 
Raposa.

Robinho disse que re-
cebeu propostas de outros 
gigantes brasileiros, mesmo 
enquanto estava no departa-
mento médico. 

A decisão de ficar em 
Belo Horizonte aconteceu 
porque ele se considera um 
dos responsáveis pelo rebai-
xamento e, por isso, se vê na 
necessidade de ajudar o time 
a voltar à elite nacional.

“Minha decisão de ficar 
é porque o Cruzeiro é um 
time gigante. Eu me senti 
um dos responsáveis pelo 
rebaixamento e não queria 

CRUZEIRO

Robinho recusou pro-
postas

deixar o clube na mão neste 
momento. Eu vi muita gen-
te comentando que eu fiquei 
porque eu tinha operado 
meu joelho. 

Não foi isso. Eu fiquei 
porque eu quis ficar”.

Robinho foi peça funda-
mental no Cruzeiro nos úl-
timos anos, principalmente 
em 2018, quando foi titular 
em boa parte da caminhada 
do título da Copa do Bra-
sil. Na final contra o Corin-
thians, inclusive, fez um dos 
gols em Itaquera.

No ano passado, assim 
como boa parte do elenco, 
viveu momentos infelizes 
no segundo semestre. O 
2019 dele acabou com uma 
lesão grave no joelho, so-
frida contra o Grêmio, na 
penúltima rodada. Naquele 
lance, ele perdeu o gol que 
colocaria o Cruzeiro em 
vantagem na partida, lesio-
nou, e o time precisou jo-
gar com um a menos, sendo 
derrotado por 2 a 0. Para o 
meia, aquele lance decretou 
de vez o rebaixamento cru-
zeirense.

“O mais importante é 
que ele ( Jean) está de volta. 
Eu o quero de volta 100% 
para nos ajudar. Sou pago 
para cobrar não só do Jean, 
de todos. Veio da base, cada 
dia mais importante. Ele se 
ajudando, nós vamos o aju-
dar”, destacou Renato antes 
da parada.

No entanto, o meia de 
21 anos viu a evolução ser 
interrompida pela parada 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus. Justamen-
te quando retomava ritmo e 
espaço dentro do elenco. A 
rápida ascensão como reser-
va mais utilizado já mostrava 
que a titularidade seria ques-
tão de tempo.

Foram cinco meses 
sem jogar por conta de lesão 
muscular na coxa direita. De 
20 de setembro a 8 de mar-
ço, Jean passou por incontá-
veis sessões de fisioterapia, 
treinos físicos, idas e vindas, 
até voltar a vestir a camisa do 
Grêmio.

Sem treinos nem jogos 
por tempo indeterminado, 
a retomada da condição fí-
sica deve ser mais uma vez 
prejudicada. Por outro lado, 
o Grêmio acredita na dis-
ponibilidade de uma nova 
pré-temporada quando o ca-
lendário do futebol for reto-
mado - ainda sem previsão.

Foto: lucas uebel

Jean Pyerre pavimenta volta ao time titular 

FLAMENGO

Diego projeta reinício: “10 dias
no limite físico e técnico”

MASTRO INSTALADO

Vasco inicia construção
dos gramados no CT

Foto: anDré Durão

Foto: DivulGação

Diego em ação pelo Flamengo 

Time profissional deverá treinar no novo espaço a partir de julho 

DA REPORTAGEM

O elenco do Flamengo 
ainda não tem data certa 
para voltar aos trabalhos, 
mas um dos capitães do 
time já sabe o que fazer para 
compensar o período para-
do. Em entrevista ao canal 
oficial do clube nas redes 
sociais, o meia Diego proje-
tou o reinício dos trabalhos 
e disse que a equipe preci-
sa aproveitar ao máximo os 
primeiros dias.“Os primei-
ros 10 dias precisam ser mui-
to bem aproveitados, além 
da preparação que está sen-
do feita neste período. Mas 
o aproveitamento no limite 
do trabalho físico e técnico 
será fundamental para que 
possamos estar o mais pró-
ximos da nossa forma ideal 
e voltar a competir em alto 
nível. Este é o nosso desa-
fio, com boas preparação e 
mentalidade”, disse o camisa 
10 rubro-negro. Diego tam-
bém reconheceu a ansieda-
de por voltar aos gramados. 
O elenco do Flamengo está 
de férias até 20 de abril, mas 
os campeonatos seguem 

DA REPORTAGEM

O Vasco concluiu a insta-
lação de um mastro de apro-
ximadamente 30 metros de 
altura que futuramente has-
teará a bandeira do clube no 
novo CT. Além disso, o tra-
balho de construção dos dois 
campos foi iniciado e, con-
forme planejamento interno, 
o espaço deve estar apto a re-
ceber os treinos do profissio-
nal em julho.

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, a ce-
rimônia para a inauguração 
da bandeira foi adiada. Ainda 
não há data prevista para tal, 
o que só deve ocorrer quando 
autoridades sanitárias muda-
rem o entendimento quan-
to ao distanciamento social. 
Além dos 30 metros de altu-
ra, o mastro tem quatro lâm-
padas que irão manter ilumi-
nada a bandeira. Ele é feito de 
ferro.

Mesmo com algumas res-
trições na obra por conta do 
risco de contaminação da Co-

suspensos por período in-
determinado. “Está sendo 
um período delicado, e nós 
estamos procurando seguir 
todas as recomendações. A 

GRÊMIO | Em apenas três jogos, meia ultrapassa tempo de jogadores que saíram do banco de reservas

vid-19, o trabalho não parou. 
Os dois campos desta fase 
inicial de construção do CT 
começaram a ser tirados do 
papel, em parceria com a em-
presa Greenlaf. Na primeira 
etapa, o resultado é pouco 

expectativa é muito grande 
de poder retornar. É o que 
amamos fazer. Nós não sa-
bemos precisar quando será 
esse dia, mas nós vamos 

controlando essa ansiedade. 
Temos feito trabalho físico 
com respaldo da nossa pre-
paração física e do departa-
mento médico”.

percebido.
Trata-se de preparação do 

solo, com verificação se há 
desníveis na terraplanagem. 
Posteriormente, a drenagem 
será executada, etapa na qual 
se espalha a brita e areia e se 

coloca a tubulação para esco-
amento da água. A grama é a 
última etapa. O Vasco cons-
trói o CT com doações de 
torcedores e patrocinadores. 
Mais de R$ 4,5 milhões foram 
arrecadados.
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DA REPORTAGEM

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) vai intensificar o 
policiamento e a fiscalização, 
durante o período da “Sema-
na Santa”, nas rodovias fede-
rais de Mato Grosso. O final 
de semana prolongado pelo 
feriado pode aumentar o flu-
xo de veículos, o que ocasio-
na em um aumento no risco 
de acidentes. As ações come-
çaram ontem e seguem até a 
meia-noite de domingo (12).

Mais de 300 policiais ro-
doviários federais deverão 
atuar, em regime de escala, 
nas cinco rodovias federais 
do estado, em mais de 5 mil 
km de extensão. O efetivo 
será empregado nos locais 
com maior incidência de 
acidentes e criminalidade. 
Com o aumento no policia-
mento, utilizando viaturas, 
motocicletas e equipamentos 
de fiscalização, a prevenção 
é estratégica para a redução 
dos índices de crimes e aci-
dentes.

RESTRIÇÃO
DE TRÁFEGO
A portaria que dispõe so-

bre a restrição do trânsito de 
veículos e combinações de 
veículos excedentes em peso 
ou dimensões foi alterada 
pela PRF, em razão da decla-
ração de emergência em saú-
de pública de importância 
internacional pela OMS, em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus.

Com a mudança, será per-

mitido o tráfego desses veí-
culos excedentes, respeitada 
a legislação em vigor, nas 
rodovias federais de pista 
simples, durante o período 
do feriado. Em 2019, entre 
os dias 18 e 21 de abril, nas 
rodovias federais de Mato 
Grosso, foram registrados 25 
acidentes, com 36 feridos e 2 
mortos.

ORIENTAÇÕES
Faça um planejamento da 

viagem, programando as dis-
tâncias que irá percorrer, os 
pontos de abastecimento, ali-
mentação e descanso;

Verifique a documentação 
pessoal e do veículo;

Faça uma revisão preven-
tiva antes de viajar;

Verifique as condições do 
tempo nos lugares por onde 
vai passar;

Em caso de chuva, reduza 
a velocidade e aumente a dis-
tância de segurança em rela-
ção aos demais veículos;

Respeite a sinalização, não 
ultrapasse em locais proibi-
dos e não exceda os limites 
de velocidade;

Todos os ocupantes do ve-
ículo devem utilizar o cinto 
de segurança;

As crianças devem usar o 
dispositivo de retenção ade-
quado;

Ocupantes de motocicle-
tas devem sempre utilizar o 
capacete;

Em caso de emergências 
nas rodovias federais, a PRF 
deve ser acionada através do 
telefone 191.

Foto: Divulgação

Ações devem ser realizadas até domingo 

PRF reforça fiscalização e
suspende restrição de tráfego
EFEITO CORONAVÍRUS | Em 2019, entre os dias 18 e 21 de abril, foram registrados 25 acidentes com 2 mortoshabitantes

RONDONÓPOLIS

Quase 20 toneladas de lascas de
madeira apreendidas por excesso

SINOP

Filho da prefeita está envolvido 
em acidente que matou adolescente

DIZ SECRETÁRIO

“Confinamento não é se
reunir com amigos para
assistir live de artistas”

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A melhor forma de evitar o contágio é que as pessoas 
fiquem em casa 

Acidente aconteceu na última madrugada 

Motorista foi multado em R$ 12,9 mil 

DA REPORTAGEM

Uma carga com quase 
20 toneladas de cavaco – 
lasca produzida pelo desbas-
te da madeira – em excesso 
foi apreendida pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) na 
quarta (8), na BR-364, em 
Rondonópolis.

O motorista que trans-
portava o material foi mul-
tado em R$ 12,9 mil. O ro-
dotrem que transportava a 
carga foi removido para o 
pátio. De acordo com a PRF, 
o veículo que transportava o 
material estava com a sus-
pensão visivelmente mais 
baixa do que o normal e, por 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A jovem Marina Cen-
tena, 19 anos, morreu após 
uma batida entre uma cami-
nhonete Chevrolet S10, em 
que ela estava, em um ca-
minhão na Rua dos Angicos, 
próximo à Avenida das Itaú-
bas, em Sinop. O acidente 
aconteceu na madrugada 
desta quinta-feira (9).

Um dos ocupantes do 
veículo disse que a jovem 
estava sentada no seu colo 
no banco da frente da cami-
nhonete. 

Além deles, havia ou-
tras 5 pessoas que foram 
socorridas e encaminhadas 
à Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) e Hospital 
Regional. O estado de saúde 
não seria considerado gra-
ve. Um dos feridos é Osmar 
Dallastra Martinelli, 18 anos, 
filho da prefeita Rosana.

Não foi relatado no 
documento policial a iden-
tidade do motorista. Consta 
ainda no boletim de ocor-
rência que na caminhone-
te foram encontradas duas 
garrafas de whisky, uma de 
vodka e outra de energéti-

DA REPORTAGEM

O secretário de Saúde 
de Mato Grosso, Gilberto 
Figueiredo, afirmou que a 
melhor forma de evitar que 
os casos aumentem e, con-
sequentemente, amenizar a 
superlotação nos hospitais, 
é que as pessoas fiquem em 
casa em isolamento. “Con-
finamento não é se reunir 
com amigos para assistir live 
de artista. Não é fazer festa 
e chamar pessoas para sua 
casa”, criticou o secretário.

Ele lembrou que nos 
próximos meses, período 
que se aproxima do inverno, 
os moradores também terão 
que se preocupar com outras 
doenças típicas nessa época, 
como H1N1, dengue e outras.

“Não é possível que 
as pessoas não estão vendo 
o que está acontecendo no 
mundo. Não é possível que as 
pessoas não consigam enten-
der a gravidade [da doença]” 
alertou.

isso, os policias decidiram 
abordar o motorista.

Ao pesarem as lascas 
de madeira transportada, 
verificaram que eram leva-
dos 27% acima da capacida-
de de transporte do veículo, 
e apreenderam o material. 
A circulação de carga com 
excesso de peso, segundo a 
polícia, prejudica a conser-
vação do asfalto, a manu-
tenção dos veículos e gera 
perigo à segurança rodovi-
ária. Os veículos que trafe-
gam com a carga acima dos 
limites permitidos possuem 
a capacidade de frenagem 
reduzida e aumenta o risco 
de acidentes.

co, um dichavador (produto 
cuja principal funcionalida-
de é triturar e moer o fumo) 
e uma porção pequena de 
maconha.

As circunstâncias do 
acidente estão sendo apu-
radas pela Polícia Civil. A 
versão apurada é que o ca-

Em Cuiabá, Várzea 
Grande e Rondonópolis a 
transmissão é considerada 
comunitária, casos de trans-
missão do vírus entre a po-
pulação onde não se pode 
determinar a origem do con-
tágio.

Dos pacientes com 
diagnóstico da doença em 
MT, 16 estão internados, 
sendo que nove na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Onze fizeram tratamento e 
se recuperaram da Covid-19. 
A faixa etária dos pacientes 
que testaram positivo para 
o coronavírus é de 44 anos. 
Do total de casos confirma-
dos 40% são homens e 60% 
mulheres. Foram notificados 
415 casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave, que 
engloba pacientes com febre, 
mesmo que referida, acom-
panhada de tosse ou dor de 
garganta, que apresente disp-
neia (falta de ar) e que esteja 
hospitalizado.

minhão estava estacionado 
quando a caminhonete atin-
giu a traseira. A parte fron-
tal ficou completamente 
destruída. Marina era DJ em 
Sinop.

A presença de Osmar, 
filho da prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, no aci-

dente que vitimou a DJ vai 
de encontro às determina-
ções da própria gestora mu-
nicipal que vem pregando 
cuidado e prudência neste 
período de pandemia que 
pede a saída de casa apenas 
para situações essenciais e 
de emergência.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Professores e estudan-
tes do curso de Ciências 
Contábeis, do campus da 
Unemat em Nova Mu-
tum, estão prestando 
assessoria para orientar 
microempreendedores 
individuais (MEI), autô-
nomos e trabalhadores 
informais em relação ao 
auxílio emergencial de 
R$ 600, autorizado por 
meio do Projeto de Lei 
13982/2020, do Governo 
Federal.

Um grupo, constituí-
do por oito professores e 
seis acadêmicos da Une-
mat em Nova Mutum, 
faz atendimento online 
aos profissionais com 
dúvidas no preenchi-
mento dos formulários 
e cadastros, para fim de 
recebimento do auxílio 
emergencial. O benefí-
cio é destinado a desem-
pregados e trabalhadores 
informais que estão sem 
renda durante a quaren-
tena para combater a 
pandemia do coronaví-
rus.

A ação de extensão 
teve início na terça-feira 
(7) e, em apenas um dia, 
já atendeu 12 pessoas. O 
coordenador do projeto, 
docente da Unemat Agil-
son Poquiviqui, explicou 
que a iniciativa busca 
contribuir para que as 
pessoas não tenham que 
se deslocar até o banco 
para sanar dúvidas, evi-

NOVA MUTUM | Equipe tira dúvidas por atendimento online, das 9h às 13h
Foto por: tchélo Figueiredo

Grupo constituído por 8 professores e 6 alunos faz atendimento online 

tando aglomerações.
“Muitos trabalhadores 

informais não têm facili-
dade no uso de celulares 
e computadores e, com 
isso, ficam com dúvidas 
no preenchimento do 
formulário eletrônico 
da Caixa. Nesses casos, 
acompanhamos o passo-
-a-passo pelo WhatsA-
pp e vamos orientando”, 
disse Agilson.

Entre as principais 
dúvidas, nesse primeiro 
dia, a demora no envio 
do código pelo sistema 
e o não aparecimento da 
cidade de origem na tela 
de confirmação dos da-
dos. 

“São pequenas dificul-
dades que, para a pessoa 
mais idosa que não tem 
intimidade com plata-
formas digitais, se tor-
nam um empecilho para 
a conclusão do cadastro”, 
explicou.

Além da assessoria 
para o preenchimento 
na plataforma digital, a 
equipe da Unemat tam-
bém está capacitada para 
orientar sobre as princi-
pais dúvidas do público, 
entre elas: Quem tem o 
direito? Quais os requi-
sitos? Como faço para 
acessar?

Horário de atendi-
mento é o mesmo do 
expediente bancário, das 
9h às 13h. São quatro nú-
meros de telefone: (65) 
99997-5065, (65) 99916-
5078, (65) 98103-7291 e 
(65) 99622-1144.

Unemat esclarece trabalhadores
que buscam o Auxílio Emergencial


