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MT segue 
tendência
mundial 

Imea reduz
previsão
de demanda
do milho

O Estado foi o primeiro no 
país a implantar uma cam-
panha (“Eu cuido de você. 
Você cuida de mim”) para 
estimular o uso de másca-
ras caseiras ou cirúrgicas. 
A tendência mundial segui-
da pelo Governo do Estado 
é recomendada por espe-
cialistas e também pelo 
Ministério da Saúde, não 
apenas para pessoas infec-
tadas pelo vírus, mas por 
toda a população.  Página  - 3

Com o preço do combustível com-
primido e as margens apertadas, as 
indústrias de etanol devem reduzir a 
demanda pelo milho na safra 2019/20 
em Mato Grosso. É o que prevê o 
Imea, que acaba de divulgar a sua pri-
meira estimativa de oferta e deman-
da do cereal em 2020.                  Página  - 4
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Governador não pode esquecer 
que é um agente político, que 
deve cumprir a legislação

Presencia-se um debate entre o Governo 
do Estado e parte significativa dos profissio-
nais interinos da educação. O chefe do exe-
cutivo estadual veio a público e declarou que 
a responsabilidade pela não contratação/pa-
gamento dos temporários é do SINTEP, repor-
tando-se à greve da educação do ano passado 
que, de forma justa, a categoria reivindicava a 
observância da Lei Complementar n. 510/2013.

É muito fácil atribuir responsabilidade 
ao SINTEP, mas por outro lado, o governador 
não pode esquecer que é um agente político, 
que deve cumprir a legislação em vigor e ob-
servar o princípio da legalidade. A Lei Com-
plementar n. 510/2013 foi aprovada de forma 
soberana pelo Parlamento Estadual.

O governador demonstrou na condução 
do movimento falta de sensibilidade políti-
ca. Uma figura totalmente intransigente, que 
nunca esteve aberto ao diálogo. Fez uma op-
ção pelo confronto e em nenhum momento da 
greve trabalhou com a possibilidade de en-
contrar saídas honrosas para as duas partes.

Será que a culpa pela não contratação/
pagamento dos interinos não é do governa-
dor? Repito. É muito fácil atribuir responsa-
bilidade ao SINTEP. A greve historicamente 
sempre foi um instrumento de luta da classe 
trabalhadora. É uma forma de reivindicar di-
reitos, assegurar conquistas, manter o poder 
de compra e garantir uma vida digna para as 
famílias.

Os interinos, historicamente, inseridos no 
processo educativo de Mato Grosso de forma 
injusta, estão excluídos do processo em cur-
so, pois até a presente data não lhes foram 
atribuídas as aulas, procedimento que, a prin-
cípio, estava previsto para o mês de março, 
com contratação imediata dos profissionais 
temporários, tendo em vista que as aulas co-
meçariam dia 23.

É bom que se diga que o calendário escolar 

já está em curso, independente da terminolo-
gia usada pelos normativos da Secretaria de 
Educação. Se é antecipação de recesso, férias 

ou reposição das aulas, os interinos irão efeti-
vamente participar do processo, no momento 
oportuno.

Não se pode penalizar os interinos pela 
pandemia que assola o País. O governador pre-
cisa encontrar uma saída o mais rápido pos-
sível. Os profissionais da educação são país 
de família e precisam honrar os seus compro-
missos. Nesse contexto permite-se a tomada 
de decisões excepcionais. É só observar o que 
está ocorrendo na esfera federal, o governo 
vem adotando algumas medidas emergen-
ciais.

Em dissonância com essa realidade, de 
forma surpreendente, o Governador, demons-
trando falta de sensibilidade social, encami-
nhou à Assembleia Legislativa a Mensagem 
n. 26/2020, sugerindo entre vários pontos, o 
aumento de cargos em comissão e funções de 
confiança. É inaceitável, inadmissível e ino-
portuna a inciativa do chefe do poder execu-
tivo estadual.

Em vez do chefe do executivo encaminhar 
uma mensagem à Assembleia Legislativa pro-
pondo aumento de cargos e funções de con-
fiança, poderia, juntamente o parlamento esta-
dual, arregaçar as mangas e encontrar saídas 
para atender a situação penosa dos interinos, 
que estão passando por dificuldades e deixan-
do de honrar seus compromissos.

Os profissionais da educação merecem ser 
tratados com respeito e dignidade. Senhor Go-
vernador, não cometa tamanha injustiça, pois 
historicamente os interinos sempre deram 
sua parcela de contribuição para melhoria do 
ensino em Mato Grosso. Ainda é tempo de re-
parar esse erro, sob pena de Vossa Excelência 
ser julgado pelo tribunal da história.

EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS É BACHA-
REL EM DIREITO E PROFESSOR DE HISTÓRIA

Os interinos que não são interinos

EDIVALDO ROCHA

Em meio ao combate à pandemia do novo co-
ronavírus, o Banco Central está prestes a ganhar no-
vos e controversos poderes, por meio da proposta de 
emenda constitucional que estabelece normas orça-
mentárias e financeiras especiais para o período de 
calamidade.

Recém-aprovada com alterações pelo Senado e 
enviada de volta à Câmara dos Deputados, a chamada 
PEC do Orçamento de Guerra estabelece, entre ou-
tras inovações, que o BC poderá comprar em mer-
cado títulos públicos e algumas categorias de papéis 
privados —para assegurar que a intermediação de 
crédito continue funcionando.

Ao longo de março, observou-se em diversos 
países a interrupção generalizada de financiamentos, 
bloqueando uma veia essencial para a dinâmica da 
economia, em consequência das medidas restritivas 
impostas pelos governos para o combate à dissemi-
nação do vírus.

Mesmo empresas de alta qualidade tiveram in-
terrompido seu acesso ao mercado. Nesse contexto, 
os principais bancos centrais do mundo passaram a 
intervir para evitar o colapso financeiro e danos per-
manentes ao emprego e à renda. Após levar seus ju-
ros a zero, o americano Federal Reserve reativou os 
mecanismos de atuação utilizados na crise de 2008.

O Brasil não está inovando nesse aspecto, por-
tanto. Ainda assim, as prerrogativas a serem concedi-
das ao BC suscitam polêmica, sobretudo a possibili-
dade de compra de papéis privados, que cria brecha 
para favorecimentos indevidos.

O Senado, corretamente, restringiu o rol de pa-
péis elegíveis e exigiu transparência diária nas even-
tuais transações, além de restringir a distribuição de 
dividendos no setor financeiro até dezembro.

Qualquer ação nessa frente deve primar pela 
parcimônia, mesmo porque o BC ainda dispõe de 
amplo espaço para utilizar seus meios tradicionais. 
Num regime de metas para a inflação, como o bra-
sileiro, o instrumento principal é a taxa de juros, que 
ainda permanece em 3,75% ao ano.

Com a dívida pública em rápido crescimento 
devido às medidas de combate à crise e à queda da 
arrecadação, cortes adicionais da taxa Selic não dei-
xam de carregar riscos. Mesmo assim, entende-se que 
a autoridade monetária deveria avançar mais nessa 
área.

O critério principal a seguir é a expectativa de 
inflação, que está em queda por causa da recessão es-
perada e permanece abaixo das metas até 2021. As-
sim, apesar das incertezas, há espaço para juros mais 
baixos. Fundamental agora é reduzir no que for pos-
sível o custo de capital para empresas e famílias.

Editorial

Os poderes do BC

Ranking dos Políticos - Facebook

BOA SACADA
Apesar do apelo, o governador Mauro 

Mendes optou por não construir “hospitais 
de campanha” (provisórios) contra o coro-
navírus, como fizeram diversos governa-
dores do país. Ele resistiu à certa pressão e 
preferiu investimentos a longo prazo, como 
é o caso da ampliação do Hospital Metro-
politano, em Várzea Grande, com 210 novos 
leitos – sendo 180 de enfermaria e 30 UTIs. 
A obra, iniciada no final de março e que vai 
ficar pronta neste mês, custará R$ 15 mi-
lhões, sendo que a estrutura estará dispo-
nível de forma definitiva à rede do SUS.

RISCOS DA
COVID-19
Eleito presidente do TSE na semana pas-

sada, o ministro Luís Roberto Barroso já 
colocou um mês limite para a decisão so-
bre adiar ou não a eleição municipal deste 
ano, ainda marcada para outubro. Para ele, 
junho será o prazo máximo para se ter uma 
decisão. “Se não for possível realizar o plei-
to com segurança, o adiamento se imporá”. 
“Tenho a esperança de que não será neces-
sário adiar as eleições previstas para outu-
bro. Mas, evidentemente, essa é uma possi-
bilidade”, afirmou.

SEM PLANO
O deputado federal José Medeiros vol-

tou a criticar o governador Mauro Mendes 
por conta do presidente Jair Bolsonaro. 
Desta vez, se trata de uma carta assinada 
por Mendes e outros 20 gestores de Esta-
do em defesa dos presidentes da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre por conta de declarações 
do presidente. Para Medeiros, o governador 
precisa focar em um plano de ações contra 
o novo coronavírus, a Covid-19. Ele disse 
não enxergar nenhum plano do gestor.

Crédito: Sandro Pereira/O Globo
IMAGEM DO DIA

“O Senado restringiu o rol de papéis elegíveis e 
exigiu transparência diária nas eventuais transa-
ções, além de restringir a distribuição de dividen-
dos no setor financeiro até dezembro

“
Covas abertas no Cemitério Parque de Manaus, na terça (21), no bair-

ro Tarumã, zona oeste. O prefeito Arthur Virgílio Neto diz que a capital 
já não vive uma emergência, mas um estado de calamidade. A cidade 
tem, até o momento, 1.809 casos de contaminação pelo coronavírus, 
além de 163 óbitos. O estado tem taxa de ocupação de 91% de seus leitos 
de UTI, cálculo que Virgílio considera exageradamente otimista.

Meu celular está me espionando?
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sunto, pois nesse caso sabemos que 
somos “monitorados”. Estou falan-
do sobre chamadas telefônicas e até 
mesmo monitoramento via microfone 
quando não estamos usando o telefo-
ne. As empresas envolvidas negam, 

claro. Mas basta ter um pouco 
de atenção e vai perceber as 
“coincidências” que ocorrem 
com bastante frequência.

A tecnologia mudou os con-
ceitos de privacidade, e eviden-
temente os desenvolvedores 
vão utilizar todos os recursos 
possíveis para aproximar as 
pessoas de suas áreas de inte-
resse, afinal é isso que faz com 
que vendam cada vez mais 
anúncios. A inteligência artifi-
cial vai, sim, ser aprimorada em 

todos os segmentos e aspectos, inclu-
sive, claro, nos segmentos comerciais, 
mesmo que tenha que lançar mão de 
métodos escusos para tanto.

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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É sempre importante verificar as configurações e privacida-
des de todos os seus dispositivos e softwares, como forma 
de minimizar esse, digamos, “monitoramento”. Acontece 
que, mesmo com a negativa do usuário, muitos aplicativos 
agem coletando dados de forma secreta, e isso é praticamen-
te impossível de se evitar. A regra de ouro é utilizar apenas 
softwares confiáveis e não tratar de nada que seja extrema-
mente confidencial por meio de recursos tecnológicos.
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Algo bem interessante tem acon-
tecido comigo e com uma infinidade 
de pessoas que tem entrado em con-
tato para reportar a “estranheza”: você 
conversa com alguém, em chamada 
telefônica ou mesmo pessoalmente, 
com o celular no 
mesmo ambiente, e 
o que foi conversa-
do passa a aparecer 
como sugestão em 
sua navegação pela 
internet e nas redes 
sociais.

Não entendeu? É 
mais ou menos as-
sim: um camarada 
ligou para o outro 
e disse que optou 
pela chamada tele-
fônica por sua franquia de internet es-
tar no fim. Horas depois percebeu que 
começou a surgir, em sua navegação, 
anúncios de planos de celular focados 
em franquia de internet. Em outra si-
tuação a pessoa estava conversando 
com outra, pessoalmente, sobre deco-
rar o quarto do filho que estava para 
nascer com tema de dinossauros. Ho-
ras depois, ao navegar no Facebook, 
anúncios de decoração infantil com 
tal tema começaram a ser exibidos.

Entenda: não estamos falando de 
você fazer uma pesquisa sobre o as-
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso está entre os 
estados e municípios brasi-
leiros, além de diversos pa-
íses, que torna obrigatório 
o uso de máscaras para pre-
venir a transmissão do novo 
coronavírus (Covid-19). O 
Estado foi o primeiro no país 
a implantar uma campanha 
(“Eu cuido de você. Você cui-
da de mim”) para estimular o 
uso de máscaras caseiras ou 
cirúrgicas.

A tendência mundial se-
guida pelo Governo do Es-
tado é recomendada por 
especialistas e também pelo 
Ministério da Saúde, não 
apenas para pessoas infecta-
das pelo vírus, mas por toda 
a população.

Estados como Santa Cata-
rina e Minas Gerais já torna-
ram a medida obrigatória. 
No Espírito Santo, os mu-
nicípios da Grande Vitória e 
a cidade de Alfredo Chaves 
obrigam o uso da proteção 
pela população. Em Mato 
Grosso, o Governo aguarda 
aprovação de projeto de lei 
pela Assembleia Legislativa 
para que a obrigatoriedade 
no uso de máscaras de teci-
do entre em vigor a partir de 
maio.

Em todo o país, 29 municí-
pios exigem o uso de másca-
ras, principalmente, os gran-
des centros urbanos, como 
Rio de Janeiro (RJ), Curitiba 
(PR), Campinas (SP), Parin-
tins (AM), Salvador e Vitó-
ria da Conquista, na Bahia e 

USO DE MÁSCARA | A medida é recomendada não apenas para pessoas infectadas, mas por toda a população

MT foi o primeiro do país a adotar a medida” 

ORÇAMENTO DE GUERRA

Se critério para 
PEC for densidade 
demográfica, MT 
terá desvantagem

MT sairá prejudicado caso critério para auxílio seja den-
sidade populacional Botelho diz que avanço do vírus em MT é inevitável 

DA REPORTAGEMh

Em seu primeiro ato 
como senador da Repúbli-
ca, Carlos Fávarou votou 
favoravelmente à Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que cria o chamado 
“orçamento de guerra” para 
o combate à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
No entanto, o parlamentar 
afirmou que espera que haja 
mudanças no texto, já que 
Mato Grosso sairá prejudi-
cado caso o critério para o 
auxílio seja a densidade po-
pulacional.

De modo geral, a PEC 
simplifica os gastos do go-
verno federal para o comba-
te à pandemia do novo co-
ronavírus. Ela foi aprovada 
em segundo turno na última 
sexta (17) no Senado, e agora 
volta à Câmara para que se-
jam analisadas as mudanças 
sugeridas pelos senadores. 
Um dos pontos da proposta 
é que a União adote critérios 
objetivos para distribuir, en-
tre estados e municípios, os 
equipamentos e insumos de 
saúde usados no enfrenta-
mento à pandemia.

“Foi exatamente o 
[meu] primeiro dia. Cheguei 
e a gente não conseguiria 
fazer um debate um pouco 
mais amplo, mas gostaria 
muito, e vou encaminhar 

isso ao coordenador da ban-
cada, o deputado Neri Geller, 
pra que na volta deste proje-
to à Câmara Federal possa 
sofrer uma alteração e que 
ele volte para o Senado”, afir-
mou Fávaro.

“O texto que nós vota-
mos hoje e eu votei sim, a 
favor da PEC da guerra, do 
auxílio aos estados e muni-
cípios que são muito impor-
tantes esses recursos, mas 
ele ainda traz uma grande 
desvantagem ao estado de 
Mato Grosso. A recompo-
sição desse recurso deveria 
ser dividida pelo FPE e pelo 
FPM. Pelo texto que nós es-
távamos votando a divisão 
seria feita através do índice 
populacional”.

A preocupação do sena-
dor está no fato de que Mato 
Grosso tem uma grande área 
e, proporcionalmente, uma 
população pequena, o que 
traria desvantagens se o cri-
tério escolhido for a densi-
dade demográfica (número 
de habitantes por quilôme-
tro quadrado). A alternati-
va seria o uso do FPE e do 
FPM, que são calculados a 
partir das arrecadações. “Nós 
contribuímos muito, produ-
zimos muito, se for dividir 
por população, como temos 
poucos mato-grossenses, nós 
vamos sofrer muito com essa 
divisão”, lamentou Fávaro.
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MT segue tendência mundial
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APÓS FALHA

Avião com Blairo e família faz
pouso de emergência em Cuiabá

GUERRA AO COVID

Botelho critica unificação de
regras e fechamento de cidades

Jatinho apresentou falha no trem de pouso 

DA REPORTAGEM

Um jatinho que levava 
o ex-ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, fez um 
pouso de emergência na 
terça (21) no Aeroporto Ma-
rechal Rondon, em Várzea 
Grande/Cuiabá. Maggi, que 
também já foi governador, 
estava com a família na ae-
ronave. Ninguém ficou feri-
do. Em nota divulgada em 
uma rede social, o ex-mi-
nistro disse que a aeronave, 
que pertence à empresa do 
grupo dele, a Amaggi, apre-
sentou uma falha no trem 
de pouso. Maggi voltava de 
Sapezal com a família dele. 
O avião, um jato Turbo Fan 
modelo C680 prefixo PPL-
BM, tinha a bordo dois tri-
pulantes e oito passageiros.

“Depois de quase duas 
horas sobrevoando para 
queimar combustível, fomos 
para o pouso, acompanha-
do de perto pelos técnicos 
e Bombeiros do Aeropor-
to de Várzea Grande, tudo 
deu certo! Somente o susto 
mesmo. Obrigado a todos os 
envolvidos pela ajuda e pre-
ocupação”, declarou.

De acordo com os 

bombeiros, a ocorrência 
mobilizou equipes de servi-
ço da Seção Contra Incêndio 
do Aeroporto Internacional 
Marechal Rondon, dois Car-
ros Contra Incêndio (CCI) e 
um Carro de Resgate e Sal-
vamento (CRS).

A aeronave apresentou 
a falha no painel de instru-
mentos pouco antes da ater-
rissagem e ainda permane-

ceu um tempo no ar para 
tentar resolver o problema, 
porém, a falha ainda perma-
neceu.

Após isso fizeram uma 
manobra rasante sobre a 
pista de modo que possi-
bilitou a equipe da Torre 
de Controle de Tráfego Aé-
reo visualizar que todos os 
trens-de-pouso estavam bai-
xados. Em seguida fizeram 

acionamento das equipes 
dos bombeiros de serviço e 
posteriormente realizaram 
o procedimento de pouso 
de emergência pela cabecei-
ra 17 da pista sem apresentar 
problemas. As viaturas reali-
zaram o comboio da aerona-
ve até o hangar e a completa 
parada dos motores e cons-
tatando que não houve víti-
mas feridas.

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
afirmou ser contra a uni-
formização das medidas a 
serem adotadas pelos mu-
nicípios, em meio à pande-
mia do novo coronavírus, a 
Covid-19. Em conversa com 
a imprensa disse que cada 
lugar deve ser tratado de 
forma diferente e criticou a 
possibilidade de trancamen-
to de algumas cidades em 
Mato Grosso.

“Não dá para se unifor-
mizar e ter uma regra para 
todos. A regra tem que ser 
diferenciada. Por exemplo, 
temos Cuiabá que é um cen-
tro grande e temos municí-
pios pequenos do interior 
que não tem praticamente 

ninguém, está isolado, lon-
ge da Capital, a mais de mil 
km, 1,5 mil km. Então, não 
tem necessidade de trancar e 
parar tudo. Esse é meu senti-
mento”, disse.

Botelho reforçou a tese 
de que os decretos munici-
pais devem sobrepor sobre 
os demais, uma vez que cada 
cidade vive uma realidade e 
possuem suas especificida-
des quanto ao número de 
população, casos confirma-
dos da doença e quanto a 
estrutura de Saúde Pública 
e privada. “Tem que preva-
lecer as decisões dos prefei-
tos, pois são eles que têm as 
informações. Eles que estão 
acompanhando diariamen-
te, através das Secretarias 
Municipais de Saúde. Então, 
tem que prevalecer as deci-
sões dos prefeitos”, afirmou.

Campo Grande (MS).
Já capitais como São Paulo 

(SP) e Manaus (AM), que pos-
suem índices altos de casos 
de Covid-19, recomendam 
o uso da proteção. Também 
recomendam que a popula-
ção saia às ruas com másca-
ras, os municípios de Santa 
Maria e Erechim, no Rio 
Grande do Sul.

O infectologista Abdon 
Karhawi explica que a pessoa 
contaminada, ao usar a más-
cara, impede que as gotículas 
de saliva contaminem o am-
biente. Desta forma, se todos 
usarem máscara, as chances 
de contaminação diminuem 
de forma considerável.

“O uso de máscaras é um 
ponto muito importante. 
Principalmente para evitar 
o contágio entre as pesso-
as quando estão na rua. Es-
sas máscaras podem ser de 
pano, não há problema nis-
so, de tecido. O tecido mais 
utilizado é o de algodão. 
Pode pegar duas camadas 
de algodão, fazer a máscara 
e usar”, afirma ele, que é um 
dos médicos que orientam o 
Gabinete de Situação do Go-
verno do Estado, criado para 
deliberar as medidas contra 
a pandemia em Mato Gros-
so.

USO NO MUNDO
Em algumas partes da Ásia, 

o uso da máscara tem sido 
padrão, por exemplo, na Chi-
na continental, Hong Kong, 
Japão, Tailândia, Taiwan, Co-
reia do Sul e Singapura.

A República Tcheca tornou 
obrigatório em março o uso 
de algum tipo de proteção 
facial para qualquer pessoa 
que saia em público. Como 
as máscaras cirúrgicas estão 
em falta, o governo incentiva 

a produção caseira.
As autoridades dizem que 

a adoção de máscaras está 
fazendo diferença crucial 
na capacidade do país de 
controlar a disseminação do 
vírus. Nos Estados Unidos 

o uso de máscaras improvi-
sadas foi recomendado pelo 
presidente Donald Trump, 
no início de abril, mesmo 
por pessoas que não apre-
sentem sintomas.

No estado de Nova Yorque 

todos que estiverem em lu-
gares públicos devem usar 
máscaras. No transporte co-
letivo, no mercado ou para 
passear com o cachorro. A 
obrigatoriedade teve início 
em abril.



AGRONEGÓCIO 

Estoque final do grão tende a ficar maior 

Imea reduz previsão de demanda
DA REPORTAGEM

Com o preço do com-
bustível comprimido e as 
margens apertadas, as in-
dústrias de etanol devem 
reduzir a demanda pelo 
milho na safra 2019/20 em 
Mato Grosso. É o que prevê 
o Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), que acaba de divul-
gar a sua primeira estimati-
va de oferta e demanda do 
cereal em 2020. O estudo 
também aponta possibilida-
de de queda na procura pelo 
grão nos confinamentos, em 
razão das incertezas quan-
to ao futuro da pecuária em 
meio às mudanças causadas 
no mercado pelo avanço da 
Covid-19 no mundo.

Nos últimos anos, a 
participação das usinas de 
etanol na busca pelo milho 
produzido no estado tem se 
destacado. A expansão do 
número de indústrias ajudou 
a elevar substancialmente 
a utilização do grão dentro 
do estado. Na safra 2016/17, 
por exemplo, cerca de 4,68 
milhões de toneladas do ce-
real ficaram em Mato Gros-
so para abastecer as usinas e 
também as granjas de aves, 
suínos e os confinamentos. 
Esse volume saltou para 5,79 
milhões/ton na safra seguin-
te e avançou para 8,67 mi-
lhões/ton no ciclo 2018/19.

Para este ano, a previ-
são inicial era de que fosse 
preciso um montante 18,25% 
superior a esse, totalizando 

10,33 milhões de toneladas. 
No entanto, os impactos cau-
sados pelo avanço da pande-
mia alteraram esta projeção. 
Haverá um aumento, porém, 
muito inferior ao que era 
esperado: 4,37%. Pelas con-
tas do Imea, 9,05 milhões 
de toneladas de milho serão 
suficientes para atender à 
demanda no estado, cerca de 
1,28 milhão a menos que o 
estimado em dezembro pas-
sado. Quanto ao consumo 
interestadual, o Imea espera 
que 2,60 milhões/ton sejam 
destinadas para outros esta-
dos “principalmente suprin-
do a falta do insumo para a 
pecuária e devido à redução 
de produção que ocorreu na 
primeira safra brasileira”. As 
expectativas quanto às ex-
portações na safra 2019/20 
giram em torno de 20,76 mi-
lhões /ton, “sustentadas pela 
desvalorização do Real que 
melhora nossa competitivi-
dade globalmente”.

Por fim, o Imea projeta 
que os estoques fiquem em 
0,04 milhão/ton no estado, 
volume ainda “ajustado”, mas 
superior ao que encerrou o 
ciclo 2018/19, que ficou em 
0,01 milhão/ton. O instituto 
destaca ainda que “as mu-
danças que estão ocorrendo 
no mundo com a Covid-19 
estão afetando sobremanei-
ra a relação de consumo das 
pessoas e isso certamente 
impactará nos números de 
oferta e demanda apresenta-
dos nas próximas estimativas 
até o final destas safras”.

MILHO | Procura pelo cereal nas usinas de etanol não deve mais registrar o salto esperado
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CORONAVÍRUS

Mato Grosso: agroindústria 
perde R$ 13 milhões por dia

MANTER CAPTAÇÃO

Reduzindo o valor pago pelo leite

Quarentena e medidas restritivas no comércio retraíram 
vendas 

Empresas tiveram que ajustar o caixa e enxugaram o repasse aos produtores 

Queda do faturamento foi revelado pela Secretaria de Fazenda

DA REPORTAGEM

Quatro semanas se 
passaram desde o início da 
implantação das medidas 
preventivas contra o novo 
coronavírus, incluindo o iso-
lamento social. Conforme o 
calendário avança, aumen-
tam gradativamente os im-
pactos econômicos sofridos 
pelos diferentes setores da 
economia e, consequente-
mente, a arrecadação do Es-
tado com os impostos que 
incidem sobre estas movi-
mentações.

De acordo com a Secre-
taria Estadual de Fazenda, até 
o dia 13 de abril a arrecada-
ção com ICMS recuou 18% na 
comparação com o volume 

QUARESMA FRUSTRANTE

Piscicultores temem
futuro da atividade
DA REPORTAGEM

Programar a produção 
de olho no crescimento ex-
pressivo da demanda duran-
te a quaresma. Para muitos 
piscicultores, as semanas que 
antecedem a Páscoa repre-
sentam o principal momento 
do ano. Afinal, a procura por 
pescado chega a aumentar 
entre 30% e 50% dependendo 
da região, segundo a Peixe 
BR – Associação Brasileira da 
Piscicultura.

Mas em tempos de pan-
demia, com o funcionamen-
to do comércio limitado e a 
realização de feiras proibi-
das em muitos estados (entre 
eles Mato Grosso), as vendas 
frustraram as expectativas e 
os tanques permaneceram 
cheios. A estimativa da As-
sociação dos Aquicultores 
de Mato Grosso (Aquamat) 
é que algo em torno de 400 

DA REPORTAGEM

A queda do consumo 
de lácteos, especialmente os 
derivados, deixou laticínios 
e cooperativas com estoques 
cheios e caixa comprome-
tido. Na ponta inicial da ca-
deia, os produtores já sen-
tem no bolso os reflexos do 
cenário conturbado numa 
atividade que não tem como 
esperar o retorno à normali-
dade.

Nos últimos dias, algu-
mas empresas informaram 
aos produtores parceiros que 
o valor pago pelo leite cap-
tado em março seria menor 
que o programado anterior-
mente. No oeste do estado, a 
principal cooperativa da re-
gião anunciou uma baixa de 
R$ 0,10 no preço do litro e 
adequação na tabela do leite. 
A medida visa manter a con-
tinuidade da captação diária 
junto aos 900 cooperados, 
estimada em aproximada-
mente 125 mil litros.

a 500 toneladas de peixes 
deixaram de ser comerciali-
zadas nesta quaresma. E os 
pequenos produtores foram 
os mais afetados.

Piscicultor e secretário 
da Aquamat, Robson Moreira 
diz que cerca de 90% dos pro-
dutores não vão conseguir 
fazer nenhuma venda nesta 
quaresma e que os impactos 
de agora devem gerar refle-
xos a médio e longo prazos 
para o setor. “Todo esse pei-
xe que não foi vendido ago-
ra, terá que ser vendido num 
prazo de 1 a 3 meses, porque 
os alevinos já estão no berçá-
rio e os tanques já precisam 
ser repovoados. Então, isso 
vai quebrar todo o ciclo da 
piscicultura, impactando a 
quaresma do ano que vem, 
pois talvez muitos produto-
res não tenham peixes pron-
tos para ofertar lá na frente”, 
avalia.

arrecadado no mesmo perí-
odo de março. O montante 
equivale a um corte de R$ 
128,3 milhões. A estimativa 
é que a retração acumulada 
em abril gire em torno de R$ 
283,6 milhões, volume 32% 
inferior ao que foi arrecada-
do em março. Para o trimes-
tre (abril-junho), o impacto 
previsto é de R$ 1,113 bilhão, 
42% a menos que o montante 
faturado nos primeiros três 
meses de 2020.

Os números estão na se-
gunda edição do “Boletim da 
Receita Estadual”, que retrata 
os impactos da Covid-19 na 
economia mato-grossense. O 
estudo leva em conta o fatu-
ramento tributável das em-
presas (baseado na emissão 

Segundo a Aproleite-
-MT, há relatos de redução 
nos preços em praticamente 
todo estado. “Houve queda 
de R$ 0,10 a R$ 0,15 por litro. 

Na atual circunstância, 
a margem deste produto 
já é muito pequena e com 
uma queda dessa eu não sei 
se o produtor conseguirá se 

manter na atividade”, alerta 
Dolor Vilela, presidente da 
associação.O quadro adverso 
também reflete nas perspec-
tivas para o setor em 2020. 
O Imea revisou para baixo a 
projeção do Valor Bruto da 
Produção para o leite, com 
retração de 11,2% no compa-
rativo com a primeira esti-

mativa. 
O VBP previsto agora 

é de R$ 574,8 milhões, cer-
ca de R$ 72,6 milhões abai-
xo do que era programado 
anteriormente. A queda da 
produção campo e, princi-
palmente, a perda de valor 
do produto são os motivos 
da alteração.
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de documentos fiscais), com-
parando a movimentação fi-
nanceira diária durante o pe-
ríodo “pré-Covid19” ( janeiro 
a fevereiro) com os registros 
a partir do início da quaren-

tena no estado (na semana 
do dia 16 de março). Para fa-
cilitar a análise, a Sefaz-MT 
mostra a média diária obtida 
a cada semana após o início 
do período de isolamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 VENDA DE IMÓVEIS CONCORRÊNCIA N.º 004/2020

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder 
Executivo do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 
9.110/2020, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
não houve interessados na data de abertura inicialmente designada, assim 
informa que PRORROGA a abertura da Concorrência Pública Nº 004/2020, 
na qual venderá, pela maior lance ou oferta, o imóvel localizado no LOTE 
127 – SEÇÃO CHÁCARAS – PROJETO JUINA, 2º FASE, AREA COM 12,00 
HECTARES, ANTIGO ATERRO SANITARIO, do Patrimônio Público Munici-
pal, relacionados e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 
004/2020. O Edital da Concorrência n.º 004/2020, do qual é parte integrante 
o presente Aviso de Licitação, estará a disposição dos interessados, do dia 
22/04/2020 a 27/05/2020, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-
-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito 
na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), estando a sessão pública para 
abertura de propostas designada para o dia 27/05/2020, às 08:00 horas (Horá-
rio Local). Maiores informações sobre os imóveis colocados a venda poderão 
ser obtidas no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa 
Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUÍNA-MT). 

Juína-MT, 22 de abril de 2020.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente

Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020

Tipo: Menor Preço Por Item Processo Licitatório Nº 016/2020 A Comissão 
Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, 
No Exercício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº. 015/2019, De 
02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que A Licitação, Para Registro 
De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Medicamentos, Material 
Hospitalar E Insumos, Material Odontológico E Equipamentos Permanentes, 
Para Atender As Demandas Das Unidades Básicas De Saúde Do Municipio 
De Novo Mundo Mt, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Data 
Atual Do Presente Pregão Será 11 De Maio De 2020. Recebimento Das Pro-
postas: Á Partir Do Dia 24/04/2020. Do Encerramento Das Propostas: Dia 
11/05/2020 Às 09:00 Horas. (Horário De Brasília - Df) Data De Abertura Das 
Propostas: Dia 11/05/2020, Às 09:30 Horas. (Horário De Brasília - Df) Início 
Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 11/05/2020, Às 10:00 Horas. (Horá-
rio De Brasília - Df) A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço 
Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Ci-
dade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 
11h00min, No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br E No 
Site: Www.Bllcompras.Org.Br. 

Novo Mundo, Mt, 22 De Abril De 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Prego-
eira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020

Tipo: Menor Preço Por Item, A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licita-
ção no dia 08/05/2020, às 08H00, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, 
NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL 
DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, conforme especificações do Edital 
de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde 
poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no 
site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. 

Novo Mundo, MT, 22 de abril de 2020. 
Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA – ESTADO DE MATO GROSSO

A Prefeitura Municipal de Juína, CNPJ nº 15.359.201/0001-57, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 
Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental - DELFAM, refe-
rente a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO DE RUAS DIVERSAS, localizadas no 
município de Juína - MT.  Juína, Mato Grosso, 20 de abril de 2020, Altir Antonio 
Peruzzo, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 010/2020 

AVISO DE SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Porta-
ria Municipal n° 505 de 08 de abril de 2020, faz saber que na licitação moda-
lidade “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO DE SOFTWA-
RES, REDE DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
INCLUINDO REVISÃO GERAL, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPO-
NENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Por interesse próprio 
da Administração, o Pregoeiro torna pública a SUSPENSÃO temporária da 
Licitação Pregão Presencial – SRP 010/2020. 

Peixoto de Azevedo, 22 de abril de 2020.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro Oficial

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

MADEIREIRA JARAGUA LTDA - EPP CNPJ: 
15.362.601/0001-11. Torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, Renovação 
da Licença de Operação, de uma Serraria com Desdobra-
mento de Madeira em Bruto, Beneficiamento e Produção 
de Cavaco, no Distrito de Gleba São João, Município de 
Porto dos Gaúchos – MT. Não determinado EIA/RIMA. 
(ECO D´ MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

ALVES DE SOUZA E LIMA LTDA EPP, CNPJ: 
03.089.459/0001-00 Localizada na Estrada Zamparina, 
Chácara São Luiz, S/n° no Município de Marcelândia/MT, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação da Licença de 
Operação. Não foi terminado EIA/RIMA.

RICARDO REBOUÇAS DE SOUZA inscrito no CPF nº 
920.083.131-15, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para a atividade de: Condomínio Residencial, 
o empreendimento está localizado na Rua Genova, Qua-
dra 16, Lote 03 – Residencial Florença - CEP 78.555-414 
– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

JONATAS MAIA DE FREITAS 02948577101 – MECANICA 
MAGRÃO, estabelecido na R Colonizador Ênio Pipino II, 
S/N – anexo ao Posto Bufallo, Bairro São Cristóvão - Si-
nop/MT, CNPJ nº 28.233.543/0001-78, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (SDS), a Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Manutenção e reparação de veículos 
automotores

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 009/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, para 
operação de usina de asfalto CBUQ 80/100 ton/h e equipamentos 
específicos para pavimentação no município, atendendo as demandas da 
Secretaria de Infraestrutura., teve como vencedora a empresa: DA SILVA 
& MANTOVANE LTDA ME, com valor total de R$ 713.319,44 (setecentos 
e treze mil e trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 22 de abril de 2020.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER os notificados ALFREDO WURZIUS, COMIPIL, e 
MADEIREIRA FABRIS, ora apontados como antigos CONFRONTANTES, que 
se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protoco-
lado sob o nº 23460, em que se requer a retificação de matrícula mediante a 
AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado 
Chácara Vô Olpiano, situado no Município de Nova Ubiratã, com área total 
de 94,30 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 97, 
Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Ivanir Ferlin e 
sua esposa Rosimary Lazarin Feijó Ferlin, os quais CONFRONTAM com o 
imóvel rural de propriedade dos já referidos notificados. Fica Vossa Senhoria, 
dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá 
apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida 
Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no 
horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados 
entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 
213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 20 de abril de 2020.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis
23,24/04/2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da 
Lei nº 6.015/73, FAZ SABER o notificado SIMÃO FONSECA KEFFEL ora 
apontado como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta 
serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 11874, em que se 
requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFE-
RENCIAMENTO do imóvel rural situado no lugar denominado Fazenda Tocan-
tins, matrícula nº 418, Livro 02, deste C.R.I de Nova Ubiratã-MT, com área de 
10.909,3343 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, de proprieda-
de de Agro Pecuária Tocantins Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural 
de propriedade do já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, 
CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, 
perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo 
Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 
09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas 
propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 
6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 14 de abril de 2020.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis
23,24/04/2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
04/05/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e 
Materiais de Copa e Cozinha, para atender a todas as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
d e  e x p e d i e n t e  d a  P r e f e i t u r a  o u  o b t ê - l o  n o  s i t e 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.
Ipiranga do Norte-MT, 22 de Abril de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

Adilson José Pessatto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 

do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 

apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 001/2020 

– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “ Contratação de Empresa 

Especializada em obras e serviços de engenharia para Execução de 

Obras de Infraestrutura, Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do 

Município de Ipiranga do Norte - MT”, obteve-se o seguinte resultado: A 

empresa: THAIS SALTON GNOATO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.° 17.254.689/0001-83, com sede na Rua das 

Turmalinas, nº 1983, Sala 01, Bairro Loteamento Industrial, na Cidade de 

Sorriso – MT – CEP: 78.890-000, sagrou-se vencedora da presente 

licitação com valor global de R$ R$ 2.242.791,39 (Dois Milhões, Duzentos 

e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Nove 

Centavos). Ipiranga do Norte/MT, 22 de Abril de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2020  

 RESULTADO 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é ” REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA 
PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO Nº 0087/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGISTICA – SINFRA E MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, CONFORME 
PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO EIRELI, com o valor total de R$ 1.717.380,00 (UM MILÃO SETESSENTOS E 
DEZESSETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS). Na fase de habilitação as 
concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a 
esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 20 de Abril de 2020. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2020 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA, com 
CNPJ nº 40.187.825/0001-81, no valor global de R$ 21.600,00 (Vinte um mil e seiscentos reais), 
tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA 
ÁREA DE NEUROLOGIA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 012/2020 
da Chamada Pública n° 001/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
LOTE 02. 

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de Abril de 2020. 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 002/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EDUARDO J. F. DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME, com CNPJ 
nº (23.339.774/0001-47), fora julgada APTA ao Edital n° 012/2020 da Chamada Pública n° 
001/2020 para os serviços médicos, no segmento de Consulta Especializada de 
OTORRINOLARINGOLOGISTA do respectivo chamamento público, lote 01, produzindo desde 
já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de maio de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000491-16.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 13/02/2019 
Valor da causa: R$ 4.316,28 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 
FERREIRA FILHO E OUTROS 
(REQUERIDO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(INVENTARIANTE) 

RUBENS SILVEIRA SPINDOLA 
(REQUERIDO)  

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

IRACEMA AGULHAO SPINDOLA 
(REQUERIDO) 

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

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

 
PROCESSO 1000491-16.2019.4.01.3603 
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: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA, IRACEMA AGULHAO 
SPINDOLA ADV POLO PASSIVO 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
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 área de 0,8985 ha, parte de um todo maior conhecido como 
“ESTÂNCIA BONIFÁCIO, localizada no município de Sinop objeto da matrícula n. 3.370, 
Livro 02, do Cartório de Registro der 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$ 4.316,28 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e oito 
centavos). 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. Sinop, datado e assinado eletronicamente.  

 
MURILO MENDES 

Juiz Federal da 1ª Vara Federal 
 

 
Num. 40873457 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 12:42:25 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1903181342
3866200000040578088 Número do documento: 19031813423866200000040578088 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 

resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 14 

de Abril 2020, com inicio às 14:00hs, tendo como objeto “registro de 

preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores para veículos 

escolares, veículos leves, médios e pesados e máquinas rodoviárias”,  

das quais foram vencedoras as empresas: Itens 17749, 17794, 201811, 

209223, 209225, 223658, 223690, 224510, 825198, 825199, 825212, 

825213, 825305, 828279, 828429, 828433, 828744, 828746, 832331, 

832914, 833705, 836142, 836145, 836173, 836653, CASA DOS PNEUS 

LTDA inscrita no CNPJ sob o número 10.214.657/0001-05 no valor de R$ 

355.106,50; Itens 14631, 140757, 165080, 190945, 209227, 209229, 

209665, 224529, 224568, 819770, 821638, 825190, 825193, 825194, 

825195, 828277, 832332, 832335, 832336, 832339, 832340, 832917, 

836143, 836392, D.P. DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E 

BORRACHAS EPP inscrita no CNPJ sob o número 21.711.134/0001-90 

no valor de R$ 377.411,40; Itens 15485, 17665, 140390, 193892, 201812, 

202812, 205398, 209216, 209217, 209218, 217957, 219547, 221898, 

224569, 821593, 825191, 825192, 825200, 828281, 828428, 828431, 

832918, 833706, PNEUS VIA NOBRE LTDA inscrita no CNPJ sob o 

número 01.976.860/0048-91 no valor de R$ 505.840,00.

Nova Mutum - MT, 20 de Abril de 2020.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 06/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe da pregoeira, 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 08 de maio 
de 2020 às 14h30min (Horário de Brasília/DF) por meio do site 
www.bllcompras.org.br o “PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PROINFÂNCIA EM 
ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 201900019/PAR/PRÓ-
INFÂNCIA CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E 
O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. A inserção das propostas será das 14:00 
horas do dia 23/04/2020 as 08:00 horas do dia 07/05/2020 (Horário de 
Brasília/DF). Maiores informações através do Edital nº. 040/2020, que estará 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e 
www.bllcompras.org.br ou deve ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal 
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min.  
 

Matupá – MT, 22 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 019/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 15 de abril de 2020 na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 
REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE MADEIRA EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, 
aonde consagrou-se vencedor o Licitante: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 
15714004272 inscrita no CNPJ N° 26.994.553/0001-09 com valor total de R$ 
68.025,00. 

Matupá – MT, 17 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
 

  

 
 

PRAZO: 10 (dez) dias

PROCESSO: 1000181-78.2017.4.01.3603

CLASSE:

AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

: DIAMANTINO PEDRO DE MAMAN e outros

FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS

SINOP,17 de julho de 2017.

 

 

 

 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 27/07/2017 17:02:50
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PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2020
AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 036/2020 TENDO COMO 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)' CONFORME A SEGUIR: SORRISO 
SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ Nº 14.953.277.0001.43, ITEM CESTA 
BASICA 1, VALOR UNITÁRIO R$ 87,80, VALOR TOTAL R$ 131.700,00; 
EMPRESA SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA, CNPJ Nº 
01.020.470.0001.80, ITEM CESTA BASICA 2 VALOR UNITÁRIO R$ 
138,30 VALOR TOTAL R$ 127.789,20.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 35/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS DE PODA DE GRAMA E EQUIPAMENTOS DA MARCA 
STHILL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SORRISO-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S).' CONFORME A SEGUIR DALMEI COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF Nº 03.275.518/0001-26, 
SAGROU-SE VENCEDORA COM VALOR TOTAL R$ 66.487,88.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2020

Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 28/2020 TENDO COMO OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REPAROS EM 
PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES ' 
CONFORME A SEGUIR BELLA CASA MATERIAIS  PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 97.537.422/0001-32 VALOR 
TOTAL, R$1.244.865,25 KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 
LTDA CNPJ/CPF Nº  06.184.140/0001-43 VALOR TOTAL, 
R$1.253.203,08 MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S 
LTDA Nº 14.888.303/0001-05 VALOR TOTAL, R$178.194,50, PIRAPO 
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nº 
01.872.282/0001-80 VALOR TOTAL, R$1.084.235,39 R$ 3.760.498,22.

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO, PELO 
REGIME DE EMPREITADA, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA E COBERTURA DA CASA DO ARTESÃO E PIONEIROS, 
COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE 610,08M, MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. SAGROU-SE vencedora a empresa MT 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP, CNPJ Nº 
14.952.461/0001-79, com valor global de R$ 558.707,09.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RESULTADO
DE TOMADA PREÇO N° 007/2020



Venda para o Barcelona foi polêmica 

Foto: Divulgação
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Para se construir um caldeirão,
não é preciso esbanjar grana
DA REPORTAGEM

A felicidade costuma 
dispensar a ostentação. No 
país que se rendeu ao canto 
das arenas luxuosas, o Atléti-
co-MG anunciou o início das 
obras de seu estádio, que tem 
custo previsto de R$ 410 mi-
lhões. Em comparação com 
os palcos da Copa de 2014, 
apenas a Arena das Dunas, 
erguida do zero, teve custo 
inferior, além de Beira-Rio e 
Arena da Baixada (que foram 
reformados).

Nos últimos anos, ou-
tros tradicionais clubes do 
mundo também optaram 
por alternativas com custos 
razoáveis quando levanta-
ram suas casas novas, sem 
que isso significasse prejuízo 
ao conforto ou defasagem 
do projeto. Um dos grandes 
exemplos é a Juventus de Tu-
rim, cuja torcida historica-
mente clamava pelo milagre 
da casa própria, pois jamais 
se habituara totalmente ao 
Delle Alpi e à divisão de do-
micílio com o rival Torino.

Inaugurada em 2011, a 
casa da Vecchia Signora tem 
capacidade para 40 mil tor-
cedores e custou cerca de R$ 
300 milhões (em valores da 
época). A construção é eco-
logicamente responsável, 
moderna e eficiente -- como 
se, de maneira proposital, o 
luxo ficasse por conta do ex-
tenso cartel de títulos, exal-
tados à exaustão nas depen-
dências do estádio.

O bafo no cangote tam-

DA REPORTAGEM

O presidente José Carlos 
Peres vê o Santos “obrigado” 
a manter o processo contra 
Neymar e o Barcelona pela 
polêmica venda de 2013. A 
ação foi iniciada em 2015, 
ainda pelo ex-presidente 
Modesto Roma, e se arrasta 
na Justiça, sem muito suces-
so para o Peixe.

“Penso que não se pode 
processar um ídolo. Foi fei-
to pela gestão anterior, per-
demos em 2018 essa ação, 
recorremos, até porque res-
pondemos ao Conselho De-
liberativo. Está para sair (a 
decisão). A corte diz que vai 
resolver em um mês, aí vem 
uma carta e adia, e agora 
com essa crise (causada pelo 
coronavírus) fica ainda mais 
difícil de resolver. Quere-
mos boa relação com Ney-
mar, processo não é contra 
ele, é Barcelona. Mas ambos 
fazem parte e somos obriga-
dos a prosseguir. Esperamos 
resolução rápida porque 

SEM ALIVIAR

Presidente diz que 
Santos é “obrigado” 
a manter processo 
contra Neymar

nossa relação com o Neymar 
está boa, frequenta as mídias 
do clube. É Menino da Vila, 
valioso, e não podemos ab-
dicar dele”, disse Peres.

O caso foi julgado e ne-
gado pela FIFA e está no 
Tribunal Arbitral do Espor-
te (TAS). O Santos vendeu 
Neymar por 17,1 milhões de 
euros, além da preferência 
cedida de Gabigol, Giva e 
Victor Andrade por 7,9 mi-
lhões e outros 2 mi para o 
craque entre os três melho-
res do mundo.

Em contrapartida, Ney-
mar recebeu 58,5 milhões de 
euros: 40 milhões da venda, 
10 milhões de luvas, 4 mi-
lhões em direitos de ima-
gem, 2 milhões para a N&N 
monitorar promessas do 
Santos e uma doação de 2,5 
mi ao Instituto Projeto Ney-
mar Jr. Neymar tem contra-
to com o PSG até junho de 
2022. O atacante declarou 
amor ao Santos na última 
semana, no aniversário do 
clube de formação.

bém não foi esquecido: em 
alguns pontos, a distância 
da arquibancada ao campo é 
de módicos sete metros. Em 
2017, o próprio presiden-
te do Galo na época, Daniel 
Nepomuceno, afirmou que 
o estádio do clube italiano 
serviria de inspiração para a 
futura arena atleticana.

O gigante uruguaio 
Peñarol também sentia essa 
urgência de apresentar ao 
mundo uma cancha de sua 
propriedade, por mais que 
o DNA carbonero esteja para 
sempre impregnado no mí-
tico Centenário. E foi assim 
que nasceu o Campeón del 
Siglo (Campeão do Século), 
estádio inaugurado em 2016, 
com capacidade para aproxi-
madamente 40 mil pessoas 
e custo de US$ 40 milhões 
(hoje, pouco mais de R$ 200 
milhões, e na época era bem 
menos).

Estádio mais caro da 
Copa do Mundo 2014, o 
Mané Garrincha custou cer-
ca de R$ 1,4 bilhão, dinheiro 
suficiente para que o Peñarol 
erguesse mais ou menos um 
Campeón del Siglo para cada 
bairro de Montevidéu. O pa-
radoxo charrua é que o dife-
rencial da cancha carbonera 
está exatamente em não se 
render facilmente às imposi-
ções modernas: é um estádio 
da velha guarda, em forma 
e espírito, sem requintes ou 
firulas. Muito alambrado e 
pouca cadeira, em suma.

Segundo o projeto 
apresentado, a intenção é 
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Custo previsto de R$ 410 milhões é bem inferior às arenas da Copa 2014 

CRUZEIRO

Moreno admite insegurança
e cobra “mudança de chave”

SÃO PAULO

Atacante Pablo: falta de confiança
a lesões e gols perdidos
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Atacante boliviano fala de nova postura do elenco 

Pablo marcou dois gols contra o Santos 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro vem tentan-
do reformular o seu elenco 
nesta temporada para vol-
tar à elite do Campeonato 
Brasileiro em 2021. Um dos 
principais reforços até o 
momento foi Marcelo Mo-
reno, que comentou sobre o 
desafio que o clube terá pela 
frente. O atacante admitiu 
que a falta de entrosamen-
to e a pouca experiência de 
alguns atletas podem trazer 
algumas dificuldades, mas 
afirmou acreditar no poten-
cial do time.

“É óbvio que terá insegu-
rança quando você está com 
um time novo, um time que 
não tem muita experiência 
e não vinha jogando junto 
as partidas. Jogadores que 
estavam tendo a primeira 
oportunidade de jogar um 

DA REPORTAGEM

A vida definitivamente 
não foi fácil para Pablo des-
de que chegou ao São Paulo, 
no início do ano passado. O 
camisa 9 sofreu com duas le-
sões graves e ainda teve que 
suportar uma grande pressão 
da torcida nos momentos em 
que não correspondeu dentro 
de campo.

Pablo foi contratado pelo 
Tricolor por 6 milhões de eu-
ros (R$ 26,6 milhões à época) 
e foi cobrado por não provar 
dentro de campo que esse va-
lor foi bem gasto. No entanto, 
o centroavante garante que 
esse aspecto não prejudicou 
sua confiança. Para o jogador, 
as lesões tiveram um peso 
maior nas dificuldades que 
enfrentou desde o ano pas-
sado.

“Valores é algo que faz 
parte do mercado, a gente 
vê transações astronômicas e 
isso não cabe a mim decidir 
se o clube tem que pagar ou 

clássico. Óbvio que a gente 
não vai ser um time regular, 
e o Adilson Batista estava 
tentando montar um time 
que agradasse ao torcedor 
cruzeirense, que sempre foi 
exigente. Temos um grupo 
bom, precisamos nos co-
nhecer melhor, precisamos 
de nos esforçar melhor, 
acredito que isso vai dar 
uma constância para o resto 
da temporada”, disse.

Agora, segundo o arti-
lheiro boliviano, a Raposa 
não pode ficar pensando no 
que fizeram com o Cruzeiro 
no ano passado e usar isso 
como desculpa para os maus 
resultados. “Temos que as-
sumir as nossas responsabi-
lidades, mudar essa menta-
lidade e não deixar nada de 
fora atingir o Cruzeiro. Só 
assim, dia a dia, jogo a jogo, 
que vamos sair de uma situ-

ATLÉTICO-MG | Com previsão de inauguração para 2022, a casa do Galo segue os passos de alguns 
grandes clubes do mundo

não esse valor. Essa falta de 
confiança foi devida à lesão. 
Até recondicionar fisicamen-
te e voltar a estar 100% leva 
um tempo. Quando aconte-
ceu a primeira lesão, fiquei 

ação que foi difícil. Acredi-
to nas pessoas que estão no 
clube, acredito muito nos 
jogadores, são atletas de ca-

ráter, que gostam do clube e 
que darão a vida para tirar 
o Cruzeiro dessa situação”, 
afirmou.

três meses afastado, mas tive 
um período de cinco sema-
nas durante a pausa para a 
Copa América com treinos 
muito fortes”, disse Pablo.

Desde que chegou ao São 

Paulo, Pablo já entro em cam-
po com a camisa do Tricolor 
em 41 partidas, tendo marca-
do 10 gols. Seu contrato junto 
à equipe do Morumbi é váli-
do até o final de 2022.

que a arena do Galo seja efi-
ciente e moderna, mas sem 
luxos desnecessários. Além 
da geração de receitas, ar-
gumento sempre preponde-
rante no discurso prévio ao 
nascimento de grandes obras 

futebolísticas, é inegável que 
um estádio representa um 
forte elemento da personali-
dade clubística. É o elemen-
to arquitetônico para onde 
convergem os sentimentos 
e a sensação de pertencer a 

uma coletividade.
Durante bastante tem-

po, mesmo que a massa atle-
ticana peregrinasse junto ao 
time, o Atlético-MG viveu 
como inquilino em diferen-
tes CEPs. A inauguração da 

casa própria deve represen-
tar um marco na história do 
clube, certamente em ter-
mos econômicos, talvez até 
mesmo em conquista de tí-
tulos, mas especialmente de 
identidade.
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DURANTE A PANDEMIA

Ferramentas 
digitais auxiliam 
na Educação

PREVENÇÃO

CDL estimula uso de máscara

DESAFIOS DO EAD

Como as escolas estaduais 
estão funcionando 
durante quarentena

Foto: Divulgação
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Professores enfrentam o desafio da educação a distância 
durante a pandemia 

Algumas empresas estão oferecendo máscaras aos clientes 

Mesmo com a pandemia, alunos não ficam sem aprender

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Duas prefeituras da 
região norte de Mato Gros-
so se utilizaram os recursos 
digitais para manter ativa o 
ensinamento das crianças da 
rede municipal de ensino.  
Uma delas é Sorriso, onde 
a prefeitura disponibilizou 
para os alunos, atividades em 
seu próprio site. 

A separação do conteú-
do é feita por semanas e pe-
las séries. Há também uma 
variação em atividades a se-
rem desenvolvidas de forma 
digital, como também algu-
mas que devem ser impres-
sas para serem respondidas.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os empresários e seus 
colaboradores na cidade de 
Sinop entenderam a impor-
tância de tomarem as medi-
das protetivas para a preven-
ção ao novo coronavírus. Nas 
empresas o uso das máscaras 
já se tornou peça essencial 
na vestimenta de todos, uns 
optam por utilizar o modelo 
cirúrgico, outros o industrial 
e outros adquiriram másca-
ras caseiras com estampas 
variadas e, em alguns casos 
até personalizadas.

Essa ação já vem sendo 
implementada desde a ofi-
cialização do decreto estadu-
al publicado no Diário Ofi-
cial do Estado, que criou o 
programa “Eu cuido de você 
e você cuida de mim”. Nele 
vem a determinação para 
que toda a população ao sair 
de casa utilize máscara. 

“Os estabelecimentos 
públicos e privados ficam 
obrigados a exigir o uso de 
máscaras, mesmo que arte-

DA REPORTAGEM

O Ministério da Edu-
cação autorizou, no último 
dia 17, o Ensino a Distância 
(EaD) em cursos presenciais 
para universidades e institu-
tos federais. A medida, que 
foi rejeitada por mais de 60% 
dessas instituições, por ale-
garem que a falta de estrutu-
ra não garantiria qualidade 
do ensino-aprendizagem e 
ampliaria a desigualdade en-
tre os alunos, também está 
sendo sugerida pelos gover-
nos estaduais de todo país.

As escolas estaduais são 
responsáveis pela educação 
de mais de 47 milhões de 
estudantes. Como elas estão 
lidando com o desafio da 
educação a distância durante 
a pandemia? O Brasil de Fato 
conversou com profissionais 
de quatro estados que relata-
ram a situação que estão en-
frentando a situação em suas 
regiões.

Patrícia Dayane Acs, 
professora de língua portu-
guesa em Cuiabá, afirma que 
até agora a secretaria do es-
tado do Mato Grosso não sis-
tematizou ou encaminhou 
nenhuma orientação especí-
fica para as escolas, apesar de 
estarem parados desde o dia 
20 de março.

“Nós ficamos sabendo 
das novas movimentações da 
secretaria, na verdade, pela 
imprensa, em que eles fala-
vam que o Estado iria adotar 

Além dos conteúdos 
tradicionais, algumas são 
direcionadas também ao 
momento em que o mundo 
está envolvido. A educação e 
conscientização das crianças 
para a importância, mais do 
que nunca agora com a higie-
ne pessoal se faz presente.

“São atividades, conta-
ção de histórias, o departa-
mente de cultura também 
desenvolvendo atividades 
onde as crianças possam de-
senvolver as habilidades ne-
cessárias de cada etapa es-
colar dentro da capacidade 
e aptidão que cada criança 
tem”, disse a secretária muni-
cipal de Educação de Sorriso, 
Lucia Drechsler.

sanais, de seus colaborado-
res durante todo o período 
declarado como de situação 
de emergência em saúde pú-
blica”, diz trecho do decreto.

A partir disso, além 
da preocupação com seus 
próprios colaboradores, al-
gumas empresas, de forma 
criativa, passaram a disponi-
bilizar também modelos de 
máscaras descartáveis para 
seus clientes que por venture 
cheguem sem o acessório ao 
estabelecimento. A BLM e a 
Ferrero Joias são exemplos 
dessa prática.

Representante dos co-
merciantes, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Sinop 
(CDL), destaca a importân-
cia de todos fazerem a sua 
parte, usando máscaras, não 
apenas os empresários e seus 
colaboradores, como tam-
bém os clientes. 

“O vírus é invisível, em 
alguns casos quem pega não 
apresenta sintomas, então 
podemos estar com o coro-
navirus e não saber, a única 
forma de nos proteger e pro-

a EaD. Depois também pelo 
decreto do governador. E 
essa semana que começou a 
chegar algumas informações 
via e-mail. Mas nada muito 
explicativo, até agora não sa-
bemos qual será nosso papel 
nesse processo”.

Mesmo com todas di-
ficuldades, algumas escolas, 
porém, têm encontrado sa-
ídas para garantir o diálogo 
com os alunos e a continui-
dade das atividades educati-
vas. 

Um exemplo é do Ma-
ranhão, do Centro de Ensino 
de tempo integral Dayse Gal-
vao de Sousa. Lá, com apoio 
da secretaria de ensino, as 
atividades não pararam du-
rante o período da quarente-
na. Por meio de plataformas 
digitais, como Classroom, 
Whatsapp e outras estraté-
gias comunitárias mais de 
92,4% dos alunos estão con-
seguindo receber conteúdo 
pedagógico e o retorno de 
tarefas completadas até au-
mentou em comparação às 
aulas presenciais.

“Não tivemos muita di-
ficuldade em relação a isso 
porque nós já trabalhávamos 
com a família lado a lado e 
com estímulo ao autodida-
tismo. Temos um grupo de 
WhatsApp para cada turma 
de pais. Fora isso nós temos 
os grupos de líderes que é 
nosso link com os alunos”, 
afirma a gestora pedagógica 
Fernanda Camara Maciel.

teger todos que passam por 
nós é usando a máscara”, ex-
plicou a gerente da CDL Va-
nusa Ires.

A CDL, utilizando de 
sua abrangência, vem pedin-
do para que além da utiliza-
ção das máscaras, a popu-
lação se atenha aos demais 
cuidados de higiene pessoal, 
pois se o vírus começar a se 
espalhar, o comércio pode-

rá ser fechado novamente. 
“A CDL está pedido a TODA 
POPULAÇÃO que reforce os 
hábitos de higiene e só saia 
as ruas com máscaras, por 
que se não nos cuidarmos o 
vírus vai fazer mais vítimas e 
se isso acontecer o comércio 
voltará a fechar e isso preju-
dicará milhares de pessoas”, 
concluiu o diretor da CDL, 
Fernando Raiter.

No caso das crianças 
menores, ainda em fase ini-
cial de alfabetização, eles 
contam com a ajuda dos pais 
para o desenvolvimento on-
line das atividades.

LRV - Em Lucas do Rio 
Verde, as ferramentas digi-
tais também vêm sendo for-
tes aliadas dentro do proces-
so de ensino-aprendizagem 
dos alunos da rede municipal 
de ensino. Por lá as crianças 
vêm recebendo os conteúdos 
através do WhatsApp.

Para cada turma um 
grupo foi criado e ali eles re-
cebem todos os materiais e 
tiram dúvidas sobre os con-
teúdos e as lições de casa.

“Estamos fazendo a for-
mação dos professores neste 
tempo, para o uso das tecno-
logias, passando orientações 
também do planejamento de 
ensino, que comporta todas 
as aulas que estão previstas 
no currículo da rede munici-
pal”, contou Cleusa de Marco, 
secretária municipal de Edu-
cação de Lucas do Rio Verde.   
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em uma operação 
conjunta entre Secreta-
ria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema-MT), 
Instituto de Defesa Agro-
pecuária (Indea) e Polícia 
Militar, foram aplicados 
R$ 11 milhões em multas 
por infrações ambientais 
nos municípios de Pon-
tes e Lacerda e Vila Bela 
da Santíssima Trindade. 
A ação é resultado da fis-
calização de 33 pontos de 
alertas de desmatamento 
gerados a partir da Plata-
forma de Monitoramento 
da Cobertura Vegetal que 
utiliza imagens da conste-
lação de satélites Planet.

A equipe embargou um 
confinamento bovino com 
1,1 mil cabeças que opera-
va sem licença ambien-
tal; 1,6 mil hectares por 
desmatamento ilegal em 
área de especial proteção 
no bioma Amazônia; 500 
hectares de pecuária ex-
tensiva sem Autorização 
Provisória de Funciona-
mento (APF).  A operação 
realizada entre os dias 13 e 
17 de abril também apre-
endeu um trator de esteira 
e um caminhão carregado 
de lenha.

Em uma das proprie-
dades fiscalizadas, o des-
matamento ilegal foi 
paralisado pela equipe, 
evitando a derrubada de 
mais de 500 hectares de 
floresta.

As atividades de fiscali-
zação ocorrem dentro do 
Plano de Ação de Combate 
ao Desmatamento Ilegal e 
Incêndios Florestais 2020. 
O plano prevê a aplicação 
de R$ 64 milhões em seis 
frentes de atuação: plane-

MULTA MILIONÁRIA| Também foi feito embargo de confinamento bovino e aplicação de multa 
de R$ 11 milhões

Foto: Divulgação

Em uma propriedade, o desmatamento ilegal foi paralisado pela 
equipe 

jamento e gestão, monito-
ramento, fiscalização, res-
ponsabilização, prevenção 
e combate aos incêndios 
florestais, e comunicação.

Os recursos virão de 
três fontes: R$ 42 milhões 
oriundos do fundo de re-
cuperação da Operação 
Lava Jato e o restante será 
dividido entre orçamen-
to próprio do Governo 
de Mato Grosso e aportes 
do Programa REDD+ para 
Pioneiros.

ATIVIDADE
ESSENCIAL
As atividades de fis-

calização ambiental, que 
incluem as ações de mo-
nitoramento e controle de 
crimes ambientas como 
desmatamento e explora-
ção florestal ilegais, pes-
ca predatória, caça ilegal, 
poluição causara por em-
preendimentos, dentre 
outros, seguem em pleno 

Fiscalização flagra área desmatada

funcionamento durante a 
pandemia do Covid-19.

MONITORAMENTO
DIÁRIO
Desde 2019, por meio 

da Sema, Mato Grosso é 
beneficiário da Platafor-
ma de Monitoramento da 
Cobertura Vegetal (fer-
ramenta) adquirida pelo 
Programa REM, por meio 
do Fundo Brasileiro para 
a Biodiversidade (FUN-
BIO), com recursos da 
Alemanha e Reino Unido.

Além das imagens di-
árias de alta resolução 
espacial, são disponibili-
zados alertas semanais de 
desmatamento e degra-
dação da vegetação em 
toda a área do Estado. Os 
alertas permitem detec-
tar desmates a partir de 
um hectare e acompanhar 
a alteração da cobertura 
vegetal de forma rápida e 
precisa.


