
CONFINAMENTO

Acusado de
assassinato
permanecerá
preso

Rebanho deve
ser menor desde 
2008, diz Imea

Os desembargadores da 3ª 
Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça negaram o pedido 
para soltar Jackson Furlan, 
29 anos, principal suspeito 
de assassinar, com um tiro, 
a agrônoma Júlia de Souza 
Barbosa, 28. A vítima estava 
no interior de um veículo, 
quando foi atingida, na ma-
drugada do dia 9 de novem-
bro do ano passado.
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O número de animais confinados 
este ano em Mato Grosso deve ser 
quase 30% menor que o registra-
do em 2019. A projeção é do Imea, 
que divulgou a primeira pesquisa 
de intenção de confinamento para 
2020. A pesquisa ouviu 123 pessoas, 
o equivalente a 71,1% das 173 unida-
des de confinamento existentes no 
estado.                                                           Página  - 4

 Divulgação

Divulgação

PRAÇA EM SORRISO

Revitalização 
será entregue
hoje

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Um espaço revitalizado, 
atrativo e agradável para rece-
ber famílias que queiram passar 
momento de lazer. Assim está 
a Praça Dorival José Gonçalves, 
do Jardim Carolina, que foi to-
talmente recuperada por equipe 
da Prefeitura e terá as amplia-
ções inauguradas nesta sexta.
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Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, o 
Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da 
informação neste período, 
porém, em tiragem menor em 
respeito, principalmente, aos 
seus funcionários. Da apura-
ção à distribuição, muita gente 
está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos uns 
aos outros. Tudo ficará bem!

assessoria

Divulgação

O motivo da decisão do TCE se dá em virtude do vínculo parental de Rodrigo 
de Souza Martinelli, com a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli. O Contro-
lador-Geral é sobrinho da gestora. A decisão foi proferida pelo conselheiro 
interino Moisés Maciel e classificou a nomeação como nepotismo.         Página 3
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Na terça (19), o Brasil cruzou uma barreira maca-
bra ao contabilizar mais de mil mortos pelo coronaví-
rus num intervalo de 24 horas. Foram 1.179 vítimas do 
patógeno, segundo o Ministério da Saúde. O número 
é certamente maior, dada a notória subnotificação ve-
rificada aqui, mais uma entre tantas mazelas locais que 
a Covid-19 veio apenas sublinhar —e também pelo co-
lapso do sistema funerário do país, que mal consegue 
registrar os dados básicos de seus mortos (em muitos 
lugares o laudo omite a cor da vítima, por exemplo).

Tem-se morrido às centenas diariamente de ge-
néricos “problemas respiratórios”, em número várias 
vezes superior à média histórica brasileira, para ficar 
apenas numa das rubricas lavradas em atestados de 
óbitos que devem mascarar novas vítimas da nova do-
ença. Mesmo considerando somente o número oficial, 
é aterradora a comparação com as principais causas de 
morte pré-coronavírus: doenças cardiovasculares, se-
jam infartos ou AVCs (980 pessoas na média diária de 
2018), câncer (624) e causas externas, como acidentes 
de trânsito e violência (412), segundo as informações 
mais recentes do DataSUS, do Ministério da Saúde.

As cifras são tristemente eloquentes também no 
número de contaminados, de 291,6 mil oficialmente 
contabilizados até esta quarta-feira (20), o que faz o 
Brasil saltar de sexto para terceiro lugar no ranking 
mundial, atrás apenas de EUA (1,5 milhão) e Rússia 
(299 mil). Um de cada sete novos casos no mundo 
acontece aqui.

Outra marca lamentável foi atingida nesta sema-
na —pelo governo Jair Bolsonaro. Ao empossar um co-
ronel do Exército como seu número dois, o ocupante 
interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, somou 
17 militares nomeados, de qualificação ignorada, ape-
nas nos últimos dias. É o que o humorista José Simão 
chamou de “Milistério”.

As drogas —de eficácia ainda não comprovada no 
combate aos efeitos do coronavírus em sua fase mais 
branda e com efeitos colaterais importantes— torna-
ram-se a bandeira do governo e, desde a saída de Man-
detta, sua única resposta visível à pandemia.

No cálculo bolsonarista, não chancelado por ne-
nhum estudo sério e não adotado por nenhum país 
do mundo até agora, a disseminação do medicamento 
levaria a uma diminuição dos casos, o que possibilita-
ria a implantação de um isolamento seletivo (idosos 
e grupos de riscos, por exemplo), com retomada das 
atividades normais pelo resto da população e conse-
quente recuperação econômica.

A preocupação com a reabertura das empresas é 
legítima, e os governos deveriam de fato estar prepa-
rando seus planos de abandono gradual das restrições. 
Entretanto o presidente apequena a discussão, conta-
minando-a com o vírus da política inconsequente.

Editorial

Saúde militarizada

Ranking dos Políticos - Facebook

ACUSADO DE
DEMAGOGO
O deputado Ulysses Moraes classificou 

como “infelizes” as críticas do presidente 
da Assembleia, Eduardo Botelho, ao proje-
to de sua autoria que previa suspensão por 
90 dias da verba indenizatória de R$ 65 mil 
paga aos parlamentares. Para Botelho, ao 
apresentar essa sugestão, o colega age com 
“demagogia” e com intuito de “jogar para 
plateia”. “O que o presidente chamou de de-
magogia, classifico como responsabilidade 
com o dinheiro do pagador de impostos”, 
rebateu Ulysses ao citar que a aprovação do 
texto resultaria em uma economia de mais 
de R$ 4,6 milhões que poderiam ser reverti-
dos no combate ao coronavírus.

BOLA FORA
O Ministério Público Estadual deveria 

recuar em sua decisão de conceder ajuda 
de custo de R$ 1 mil para procuradores e 
promotores de Justiça, e R$ 500 para seus 
servidores, para despesas com saúde. A ini-
ciativa vem gerando um tremendo desgaste, 
inclusive em nível nacional, dado o impacto 
financeiro mensal de R$ 680 mil. Além das 
críticas perante a opinião pública, o MPE 
terá que se justificar ao Conselho Nacional 
do Ministério Público.

PRA INGLÊS VER...
Presidente da AL, Eduardo Botelho aler-

tou os parlamentares sobre a aprovação de 
projetos inconstitucionais na Casa. Segun-
do ele, estes projetos podem ser objeto de 
ADINs [Ações Diretas de Inconstituciona-
lidade]. Na ocasião, estavam sendo votados 
2 projetos que estabelecem o abatimento 
dos aluguéis de templos religiosos e con-
sultórios médicos e odontológicos durante 
o período que ficaram fechados devido à 
pandemia do novo coronavírus. A verdade 
é que muitos parlamentares propõem pro-
jetos desse tipo só pra tentar ficar bem na 
foto. Uma lástima.

Crédito: Corpo de Bombeiros
IMAGEM DO DIA

“No cálculo bolsonarista, a disseminação 
do medicamento levaria a uma diminuição 
dos casos, o que possibilitaria a implanta-
ção de um isolamento seletivo

“ Um motorista morreu na quinta (7) após sofrer um acidente na MT-
244, na região de Campo Verde. De acordo com os Bombeiros, a vítima 
dirigia um VW Gol, preto, perdeu o controle da direção e caiu dentro do 
Rio das Mortes. Uma pessoa ligou para os bombeiros depois que viu que 
o automóvel caiu no rio. O veículo, que já estava totalmente submerso, 
foi localizado. A vítima já estava em óbito ainda dentro do carro. Em 
duas horas, o veículo foi totalmente retirado da água e o corpo da víti-
ma foi entregue à Polícia Civil.

Na terça (19), o Brasil cruzou uma 
barreira macabra ao contabilizar 
mais de mil mortos pelo coronavírus 
num intervalo de 24 horas. Foram 
1.179 vítimas do patógeno, segundo 
o Ministério da Saúde. O número é 
certamente maior, dada a notória 
subnotificação verificada aqui, mais 
uma entre tantas mazelas locais que 
a Covid-19 veio apenas sublinhar —e 
também pelo colapso do sistema fu-
nerário do país, que mal consegue 
registrar os dados básicos de seus 
mortos (em muitos lugares o laudo 
omite a cor da vítima, por exemplo).

Tem-se morrido às centenas dia-
riamente de genéricos “problemas 
respiratórios”, em número várias 
vezes superior à média histórica 
brasileira, para ficar apenas numa 
das rubricas lavradas em atestados 
de óbitos que devem mascarar no-
vas vítimas da nova doença. Mesmo 
considerando somente o número 
oficial, é aterradora a comparação 
com as principais causas de morte 
pré-coronavírus: doenças cardio-
vasculares, sejam infartos ou AVCs 
(980 pessoas na média diária de 
2018), câncer (624) e causas exter-
nas, como acidentes de trânsito e 
violência (412), segundo as informa-
ções mais recentes do DataSUS, do 
Ministério da Saúde.

As cifras são tristemente elo-
quentes também no número de con-
taminados, de 291,6 mil oficialmente 
contabilizados até esta quarta-feira 
(20), o que faz o Brasil saltar de sexto 
para terceiro lugar no ranking mun-
dial, atrás apenas de EUA (1,5 mi-

lhão) e Rússia (299 mil). Um de cada 
sete novos casos no mundo acontece 
aqui.

Outra marca lamentável foi atingi-
da nesta semana —pelo governo Jair 
Bolsonaro. Ao empossar um coronel 
do Exército como seu número dois, o 
ocupante interino da Saúde, general 
Eduardo Pazuello, somou 17 militares 
nomeados, de qualificação ignorada, 
apenas nos últimos dias. É o que o 
humorista José Simão chamou de 
“Milistério”.

As drogas —de eficácia ainda não 
comprovada no combate aos efeitos 
do coronavírus em sua fase mais 
branda e com efeitos colaterais im-
portantes— tornaram-se a bandeira 
do governo e, desde a saída de Man-
detta, sua única resposta visível à 
pandemia.

No cálculo bolsonarista, não chan-
celado por nenhum estudo sério e 
não adotado por nenhum país do 
mundo até agora, a disseminação do 
medicamento levaria a uma diminui-
ção dos casos, o que possibilitaria a 
implantação de um isolamento se-
letivo (idosos e grupos de riscos, por 
exemplo), com retomada das ativida-
des normais pelo resto da população 
e consequente recuperação econômi-
ca.

A preocupação com a reabertura 
das empresas é legítima, e os gover-
nos deveriam de fato estar preparan-
do seus planos de abandono gradual 
das restrições. Entretanto o presi-
dente apequena a discussão, conta-
minando-a com o vírus da política 
inconsequente.

Saúde militarizada

A foto do perfil...
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segurando uma garrafa de cerveja e 
fazendo careta?

“Ah, mas esse é meu comunicador 
pessoal”, você pode dizer. Sim, criatu-
rinha iluminada, é seu comunicador 
pessoal que você está utilizando para 

um contato profissio-
nal. Mude a foto, faça 
algo mais “sério”, ou, se 
achar que seus belos 
dedos vão “cair” se fizer 
isso, envie seu currícu-
lo via e-mail, ao menos 
para não “esculachar” 
logo de cara.

Eu sei que a tecnolo-
gia acabou aproximan-
do muita coisa, mas 

“embolar” o pessoal e o profissional 
não é uma boa ideia. Se a ideia é utili-
zar o mesmo comunicador para tudo, 
use uma foto de perfil mais “decente”, 
com certeza você só tem a ganhar com 
isso.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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O tempo passa, o tempo voa, a pou-
pança Bamerindus nem existe mais 
e o ser humano está usando cada vez 
menos o bom senso ao escolher fotos 
para usar em seu WhatsApp e afins. 
Vira e mexe me deparo com algumas 
imagens que quase me 
fazem perder a fé na 
humanidade, especial-
mente quando a questão 
profissional entra em 
campo.

Recentemente dis-
ponibilizei uma vaga de 
trabalho e, para facilitar, 
permiti o contato via e-
-mail ou comunicador 
instantâneo. Fiz isso 
pelo fato de saber que o candidato, 
nesse caso em especial, poderia se in-
teressar em perguntar alguns detalhes 
da oportunidade, e quis tornar o pro-
cesso mais simples.

Muita gente me chamou no comu-
nicador. O que me chamou a atenção, 
nesse caso, e que é assunto desse ar-
tigo é justamente a foto do perfil de 
alguns. Gente, o camarada vai fazer 
contato com um possível emprega-
dor, vai enviar currículo, perguntar da 
vaga, falar sobre suas características 
e tal. Espera-se, claro, passar uma boa 
impressão. Mas qual boa impressão 
você vai passar estando sem camisa, 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na última terça-feira 
(19), o Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Gros-
so (TCE-MT), determinou 
que a prefeitura de Sinop 
exonere o Controlador-
-Geral da prefeitura.

O motivo da decisão do 
TCE se dá em virtude do 
vínculo parental de Ro-
drigo de Souza Martinelli, 
com a prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli. O Con-
trolador-Geral é sobrinho 
da gestora. 

A decisão foi proferida 
pelo conselheiro interino 
Moisés Maciel e classificou 
a nomeação como nepo-
tismo, já que segundo o 
conselheiro, o cargo para 
o qual Rodrigo foi nome-
ado não tem característica 
política e sim de ordem 
técnica/profissional, o que 
não se encaixa então nas 
determinações impostas 
pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

“Nomeação de for-
ma equivocada o senhor, 
como Controlador-Geral 
da prefeitura caracteriza 
violação, como consequ-
ência do caput do artigo 37 
da Constituição Federal, 
em obediência aos prin-
cípios da moralidade [...] 
hoje o senhor Rodrigo de 
Souza Martinelli é sobri-
nho da linha colateral da 
senhora prefeita Rosana 
Martinelli, para o cargo 
do qual fora nomeado não 
é de natureza governa-
mental, mas sim, técnico/
profissional, não se enqua-

PREFEITURA SINOP | O Controlador-Geral da prefeitura, Rodrigo de Souza Martinelli é sobrinho da prefeita

Prefeita tem dez dias para cumprir decisão do tribunal 

LEI KANDIR

Vitória dos Estados 
diante da União

Disputa já durava 24 anos e teve vitória dos federados 

Cinco municípios receberão UTIs 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de uma longa 
batalha, os Estados brasilei-
ros conseguiram no Supre-
mo Tribunal Federal, uma 
importante vitória diante da 
União, em relação à com-
pensação pelas perdas com 
arrecadação provocadas pela 
Lei Kandir.

De acordo com os ter-
mos firmados, a União de-
verá repassar aos 26 estados 
brasileiros mais Distrito Fe-
deral, o valor de R$ 65,6 bi-
lhões.

Até o ano de 2037, de 
forma obrigatória a União 
deverá repassar R$ 58 bi-
lhões, tendo como contra-
partida, a desistência por 
parte os federados das ações 
judiciais que já foram proto-
coladas no STF para cobran-
ça das perdas. 

Um dia antes da homo-
logação da decisão, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU), 
chegou a se manifestar favo-
rável pelo acordo em nome 
do governo federal. No dia 
13 de maio durante o Fórum 
Nacional de Governado-
res, em conjunto, os estados 
já haviam se manifestados 
também favoravelmente aos 
termos do acordo. 

Cálculos iniciais apon-
tam que Mato Grosso deva 
receber no primeiro ano, 
algo em torno de R$ 1,2 bi-
lhão, totalizando R$ 6,5 bi-
lhões até o final do acordo.

Relator da Comissão 
Especial Mista da Lei Kan-
dir no Congresso Nacional, 
o senador mato-grossense 
Wellington Fagundes (PL), 
comemorou o acordo entre 
Estados e União e classificou 
a medida como um “grande 
avanço” e que o resultado 
dará uma maior garantia aos 
cofres dos Estados e Mu-
nicípios.  “Essa é uma luta 
antiga, que materializamos 
com a aprovação na Comis-
são Especial de um relatório 
de minha autoria, em que se 
reconhece uma dívida histó-
rica. Nossa expectativa ago-
ra é no sentido de que esse 
acordo seja homologado o 
mais rápido possível, de for-
ma a garantir a necessária 
compensação a quem tan-
to tem contribuído com o 
país”,disse Fagundes.

A partir de agora, a 
União deverá apresentar um 
projeto de lei complementar 
em 60 dias com base nos ter-
mos do acordo.

A Lei Kandir foi apro-
vada em 1996 e previa a isen-
ção do ICMS, Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços, recolhido sobre 
alguns produtos destinados 
à exportação, com a com-
pensação aos estados pela 
União. O problema é que o 
Congresso Nacional nunca 
regulamentou o cálculo dos 
repasses. A decisão do Su-
premo encerrou uma dispu-
ta judicial que já durava 24 
anos.

Foto: Marcello casal Jr / agência Brasil

Foto: tchélo Figueiredo

TCE manda prefeita exonerar sobrinho

Foto: o livre

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

MP abre inquérito contra Assembleia

NO INTERIOR

Governo vai abrir mais 60 UTIs

Pagamentos não seriam compatíveis com 
gastos apresentados 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Ministério Público 
Estadual começou a investi-
gar ainda em 2018 os gastos 
com combustível da Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT). A investi-
gação teve início a partir de 
uma auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-MT), que chegou 
a apontar consideráveis di-
ferenças entre o valor pago 
e as notas fiscais que foram 
apresentadas.

Na ocasião o TCE che-
gou a constatar que R$ 4,2 
milhões foram gastos com 
pagamento de combustível 
para uma única fornecedora. 

O tribunal constatou 
também que os pagamen-
tos realizados quinzenal-
mente para a empresa não 
eram compatíveis com os 
gastos apresentados no re-
latório. Além disso, a ALMT 
não tinha como comprovar 
os locais onde os veículos 
que eram abastecidos nesta 

DA REPORTAGEM

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, 
anunciou a criação de mais 
60 Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) para atender 
casos de coronavírus no in-
terior do Estado.

As UTIs serão abertas 
em Confresa, Água Boa, Pei-
xoto de Azevedo, Tangará da 
Serra e Barra do Garças.

“Essas UTIs serão cria-
das em parceria com as pre-
feituras, dentro do nosso 
plano de ação para montar 
uma rede de leitos em todas 
as regiões de Mato Grosso”, 
afirmou o governador.

Mendes reforçou que, 
desde o início da pandemia, 
o Governo tem tomado to-
das as ações para ampliar os 
leitos SUS tanto na região da 
Grande Capital, quanto no 
interior.

Além dos 147 leitos no 
Hospital Estadual Santa Casa, 
em Cuiabá, e 278 no Hospital 

Metropolitano, em Várzea 
Grande, também estão sen-
do ampliados dezenas de lei-
tos nos hospitais regionais e, 
via parceria com prefeituras, 
nas unidades municipais, 
para atender pacientes com 
coronavírus.

drando assim na seção es-
tabelecida pelo Supremo 
Tribunal Federal”, diz o 
conselheiro em sua leitura 
de voto.

O cumprimento da deci-
são vem acompanhada de 
multa para a prefeita Ro-
sana Martinelli e deve ser 
acompanhado pela Secre-
taria de Controle Externo 
de Atos de Pessoal da Cor-
te de Contas.

MAIS CASOS
DE NEPOTISMO
Tramita na Câmara Mu-

nicipal de Sinop, uma Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito que investiga 
outros casos de nepotismo 
na gestão do Executivo 
Municipal. De acordo com 
o que apurou a reporta-
gem do Diário do Estado 
MT, três nomes foram 
apresentados à CPI que in-
dicam a nomeação de pa-
rentes por parte da prefei-
ta, para cargos estratégicos 
na administração.

Por se tratar de um pro-
cesso investigatório, as in-
formações da CPI correm 
sob sigilo. Os trabalhos 
que tiveram início em 2 de 
dezembro do ano passado 
foi interrompido pelo re-
cesso de fim de ano e de-
pois pela crise do corona-
vírus. Há duas semanas os 
trabalhos foram retoma-
dos e uma série de oitivas 
serão realizadas nos próxi-
mos dias.

Há a possibilidade da 
CPI utilizar o caso do Con-
trolador-Geral como base 
de argumentação para os 
casos apresentados. 

Atualmente Mato Gros-
so conta com 1.217 leitos 
públicos exclusivos para a 
covid-19, com taxa de ocu-
pação de 3,4% dos leitos clí-
nicos e de 12,2% das UTIs.

“Essas UTIs represen-
tam um sonho para a nossa 

população. O Hospital de 
Peixoto de Azevedo atende 
principalmente os municí-
pios de Guaranta, Matupá, 
Novo Mundo, Terra Nova e 
Peixoto”, destacou o prefeito 
de Peixoto de Azevedo, Mau-
rício Ferreira.

fornecedora rodavam. Ele-
mento que contraria a trans-
parência na prestação dos 
gastos.

Os comprovantes não 
foram montados em ordem 
cronológica crescente, sem 
numeração das folhas, situ-
ação que dificulta a identi-
ficação e correlação dos do-
cumentos apresentados com 
os respectivos pagamentos, 
e no processo de liquidação 
de despesa não há pendên-
cias financeiras, mas o tra-
balho foi feito apenas com o 
carimbo de atestado no ver-
so das notas fiscais emitidas 
pelo posto.

Em nota, a presidência 
da Assembleia diz que os R$ 
4,2 milhões gastos represen-
tam “percentual inferior ao 
permitido contratualmente 
para gastos com combustí-
veis, o que mostra cuidado 
com o gasto público. O mon-
tante é proporcional à quan-
tidade de deputados, ser-
vidores e principalmente à 
extensão territorial de Mato 
Grosso. O tema objeto do in-

quérito civil esteve sob apu-
ração do Tribunal de Contas 
quando do julgamento das 
Contas 2018 da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, 
ocasião em que as contas fo-

ram aprovadas”, diz trecho 
da nota.  A Assembleia tam-
bém diz que o “Tribunal de 
Contas deixou claro a ausên-
cia de indícios de má utiliza-
ção dos recursos públicos”.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

EFEITO CÂMBIO

Custo para produzir milho está
quase 8% mais caro no estado

ALGODÃO

Bicudo-do-algodoeiro causa grandes perdas

Cálculo considera as despesas com a compra dos insumos 

DA REPORTAGEM

A colheita da segunda 
safra de milho ainda dá os 
primeiros passos em Mato 
Grosso, mas muitos agricul-
tores já programam o cul-
tivo que será feito no ano 
que vem. E o momento é 
de atenção, já que a alta do 
Dólar tem elevado o preço 
dos insumos. Em apenas um 
mês, a despesa com o custeio 
da lavoura subiu cerca de 4%, 
segundo o Imea.

O custo estimado com 
a compra dos insumos para 
uma lavoura de alta tecno-
logia, capaz de produzir em 
média mais de 126 sacas de 
milho por hectare, gira em 
torno de R$ 1.798,30 por 
hectare. Essa conta leva em 
consideração os gastos ope-
racionais com máquinas e 
implementos, mão-de-obra, 
sementes, corretivos de solo, 
fertilizantes e agroquími-
cos. O valor é 4% maior que 
o registrado em março, (R$ 
1.729,27/ha) e 7,6% superior 
ao contabilizado em abril do 
ano passado (R$ 1.670,85/ha).

A diferença é resulta-
do direto da valorização do 

DA REPORTAGEM

Com o final da safra 
2019/20 se aproximando, os 
produtores de algodão já re-
latam um bom ciclo para o 
cultivo, repetindo os índices 
de produtividade da colhei-
ta anterior - que marcaram 
números recordes dentro da 
série histórica de produção 
da pluma.

Dólar, que encareceu os in-
sumos importados. O preço 
dos fungicidas, por exem-
plo, saltou 10,6% entre março 
e abril deste ano e está 29% 
mais caro que em abril do 

“Mesmo com o pro-
blema de estiagem no início 
do plantio em algumas re-
giões, o cotonicultor conse-
guiu contornar as possíveis 
perdas pelo clima e seguir 
uma boa safra no Cerrado”, 
comenta Érick Cancian, ge-
rente de proteção de culti-
vos para o Algodão da Bayer.

Desde fevereiro, a reto-
mada das chuvas regulares e 

bem distribuídas, no Mato 
Grosso e na Bahia, favorece-
ram o desenvolvimento do 
cultivo. 

A maior parte das la-
vouras, principalmente as 
de safrinha na região mato-
-grossense, está entre o es-
tágio de florescimento e en-
chimento dos frutos. 

“Neste período, é de 
extrema importância o 

monitoramento contínuo 
das doenças foliares e do 
bicudo-do-algodoeiro, que 
têm causado grandes perdas 
para o algodão nos últimos 
anos. 

Por isso, o cotonicultor 
deve estar atento às aplica-
ções corretas de fungicidas 
e inseticidas para obter o 
máximo de produtividade”, 
completa Cancian.

Segundo Imea, número é 30% inferior ao registrado ano passado 

Rebanho confinado deve ser
menor desde 2008, diz Imea
DA REPORTAGEM

O número de animais 
confinados este ano em 
Mato Grosso deve ser quase 
30% menor que o registrado 
em 2019. 

A projeção é do Ins-
tituto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária 
(Imea), que divulgou a pri-
meira pesquisa de intenção 
de confinamento para 2020. 
A pesquisa ouviu 123 pesso-
as (entre técnicos, gerentes e 
proprietários), o equivalente 
a 71,1% das 173 unidades de 
confinamento existentes no 
estado.

De acordo com o Imea, 
31,7% dos produtores decla-
raram que não vão confinar 
animais este ano. O número 
é o mais expressivo desde 
abril de 2013, quando 33% 
dos pecuaristas afirmaram 
que não iriam terminar ani-
mais no cocho naquele ciclo. 
Na pesquisa atual, 14,6% dos 
confinadores ainda não deci-
diram se vão ou não confinar 
este ano.

O preço do boi gordo é 
apontado como o maior mo-
tivo de preocupação, segui-
do pelos efeitos da pandemia 
de Covid-19 no consumo 
doméstico; pelos elevados 
custos dos insumos para su-
plementação e das cotações 
dos animais de reposição. 
O bezerro de 12 meses, por 
exemplo, vale hoje em Mato 
Grosso 27,5% a mais que há 

um ano.
O levantamento apon-

ta ainda que os pecuaristas 
adquiriram mais da metade 
(56,4%) do rebanho que será 
confinado, além de 75% dos 
insumos necessários.

A previsão do imea é 
de que ao todo, 577.550 ani-
mais sejam confinados este 
ano no estado. O volume 
é 16,45% inferior ao regis-
trado na primeira pesqui-
sa de intenção de abril do 
ano passado 29,93% menor 
que o rebanho total que foi 
confinado em 2019, quando 
mais de 824.225 bovinos fo-
ram terminados no cocho. 
Se confirmado, este número 
também será o menor desde 
2008, quando 543,5 mil bo-
vinos foram confiados em 
Mato Grosso.

REGIÕES
A maior queda percen-

tual é notada na região Nor-
te, cuja intenção de confina-
mento em 2019 era de 63,5 
mil cabeças, e neste ano re-
baixou para 13 mil, queda de 
79,53%. 

No Médio Norte, houve 
queda de 36,57%: o confina-
mento reduziu-se de 116.740 
cabeças para 74 mil.

A região Sudeste, maior 
confinadora de Mato Grosso 
ano passado, prevê queda de 
40,37%, sendo que em 2019 
confinou 204.594 cabeças de 
gado contra previsão de 122 
mil para 2020.

PECUÁRIA | Expectativa é de que 577,5 mil animais sejam terminados no cocho este ano
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Produtor deve se atentar ao bicudo-do-algodoeiro 

ARROZ E ALGODÃO

Mapa publica 
zoneamento
DA REPORTAGEM

Foram publicadas no 
Diário Oficial da União as 
portarias com o Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático 
(Zarc), ano-safra 2020/2021, 
para o cultivo de arroz de se-
queiro no Distrito Federal e 
nos seguintes estados: Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Acre, Pará, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, Espíri-
to Santo, Minas Gerais, São 
Paulo e Paraná, e o cultivo de 
arroz irrigado em São Paulo, 
no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina.

Também foram pu-
blicadas as portarias que 
aprovam o Zarc do algodão, 
para a safra 2020/2021, para 
o Distrito Federal e Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Acre, Rondônia, To-
cantins, Espírito Santo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina.

O diretor do Depar-

tamento de Gestão de Ris-
cos da Secretaria de Política 
Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Pedro 
Loyola, explica que a princi-
pal novidade é a atualização 
da lista de cultivares indica-
das, já que essas culturas pas-
saram por recente revisão 
metodológica pela Embrapa.

“O Zoneamento Agrí-
cola do arroz e do algodão 
foi revisado no ano de 2018, 
com a inclusão dos níveis de 
risco na metodologia. Essa 
nova forma de apresentar o 
Zoneamento permite iden-
tificar qual o risco de seme-
adura, por decêndio (dez 
dias), para os riscos de 20%, 
30% e 40%, assim é possí-
vel uma melhor avaliação 
do risco por parte de agen-
tes financeiros e segurado-
ras, permitindo ao produtor 
identificar a melhor data de 
plantio. Vale sempre lembrar 
que cumprir as recomenda-
ções do Zarc é obrigatório na 
contratação de seguro e Pro-
agro”, destaca.
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ano passado. Os herbicidas e 
os inseticidas também subi-
ram na mesma proporção. Já 
o custo com macronutrien-
tes saltou 4,6% em um mês e 
3,7% em um ano.

Segundo o Imea, o va-
lor médio da moeda norte-
-americana em abril ficou 
em R$ 5,32 contra R$ 4,60 
em março e R$ 3,89 há um 
ano.



A Prefeitura Municipal de General Carneiro CNPJ nº 
03.503.612/0001-95, torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Licença 
Previa e Licença de Instalação (LP e LI), referente a um 
projeto de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas 
Pluviais da Marginal lado esquerdo BR-070 no Distrito do 
Paredão no município de General Carneiro/MT.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que fará realizar no dia 09 de Junho  de  
2020,  às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada 
na Av. Centro Oeste, nº 286, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião 
para realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020,  Tipo: Empreita-
da pelo Menor Preço Global de acordo com as Leis em vigência. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de Licitações 
e Contratos no endereço citado acima e no site www.confresa.mt.gov.br no 
link do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (66) 
3564-1818, RAMAL 31  pelo e-mail: licitaconfresa@hotmail.com. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO BASE E SUB-BASE, EM 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONFRESA/MT. CONFRESA/MT, 
21 de   maio de 2020.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Presidente da C.P.L.

PORTARIA Nº002/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR 001/2020 AO 

PREGÃO ELETRÔNICO 021/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, torna público a retificação da publicação do AVISO DE EDITAL COM-
PLEMENTAR, publicado no Diário Oficial do Estado – Edição 27751, pagi-
na 141 do dia 15 de maio de 2020. Onde se lê “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/
PERMANENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA”, leia-se “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃES), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEE E 
PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 

Peixoto de Azevedo-MT 21 de maio de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO

Aviso De Adesão A Ata De Registro De Preços N. 0110/2019, Formaliza-
da Através Do Processo Licitatório Nº 06907/2019 - Pregão Presencial N. 
036/2019 – Fundo Municipal De Saúde De Turvânia – Go. 1. Visto. 2. Ob-
servou-Se A Necessidade Apresentada Pela Secretaria Municipal De Saúde 
Para Adesão À Ata De Registro De Preços Supracitada, Oriunda Do Processo 
Licitatório Na Modalidade De Pregão Presencial N. 036/2019 - Prefeitura Mu-
nicipal De Turvânia – Go, Objeto: “Registro De Preços Para Futura E Eventual 
Aquisição De Ambulância Furgão Suporte Avançado Para Atender A Secreta-
ria Municipal De Saúde, De Acordo Com As Descrições E Especificações Do 
Termo De Referência – (Anexo I).”. 3. Verificou-Se Ainda, Que A Secretaria 
Solicitante Pleiteia Que Seja Aderidos A Ata, Sendo A Adesão De 01 (Uma) 
Ambulância De Suporte Avançado De Vida – Sav – Tipo Furgão Minimo 10 
M³, Carroceria Em Aço E Original De Fabrica, Longo, De Teto Alto, Zero Km. 
4. Formalizada Coleta De Preços, Comprovou-Se A Vantajosidade E Cumpri-
mento Dos Requisitos Legais, Uma Vez Que A Arp Se Encontra Vigente, À 
Administração Autorizou A Adesão E O Fornecedor Também Concordou Com 
A Pretendida Adesão, Através De Termo De Anuência. 5. A Procuradoria Geral 
Do Município Emitiu Parecer Favorável À Adesão. 6. Desse Modo Autorizo A 
Adesão, Da Ata De Registro De Preços N. 0110/2019/ Fundo Municipal De 
Saúde De Turvânia – Go. 7. Publica-Se E Cumpra-Se. 8. Empenhem-Se Os 
Recursos Necessários. Tabaporã/Mt, Em 21 De Maio De 2020.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de maio de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 022/2020
Recebimento das propostas: a partir do dia 22 de maio de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 05 
de junho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 05 de junho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 05 de junho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de expediente 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

NILSON SATIO KAMITANI EIRELI - EPP CNPJ: 
19.057.061/0001-13, Localizada Estrada ROSALIA, 
CHAC. 550, 80, BAIRRO DE CHACARAS, Sinop-MT, soli-
cita o comparecimento do funcionário DEJVAN MARCOS 
DA SILVA, CTPS 5511116 SÉRIE 0060 /MT, no prazo de 
72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual 
configura Abandono de Emprego. Sinop/MT 20 de Maio 
de 2020. 20,21,22/05/2020.

BASTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA  CNPJ: 
07.254.678/0001-40, Localizada AVENIDA NOTRE DAME, 
308, RESIDENCIAL PARIS, SINOP-MT, solicita o compa-
recimento do funcionário VALTERLIN TRINDADE SILVA, 
CTPS 6762057 SÉRIE 0050/MA, PIS nº 165.82852.72-9, 
no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da 
CLT, o qual configura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 20 de Maio de 2020. 21,22,23 /05/2020.

REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 050.2020

TOMADA DE PREÇOS TP N° 014/2020
Objeto: contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
profissionais na área da saúde (Psicólogo, Fonoaudiólogo, 
Fisioterapeuta, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional) para 
atendimento nas unidades pertencentes a Secretaria de Saúde. Tipo: 
Menor Preço por item. Data de Abertura: 09 de junho de 2020. Horário: 
08:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Nova Mutum. Edital 
C o m p l e t o :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  e - m a i l : 
licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no site do município ou telefone: 65 
3308-5400. Nova Mutum - MT, 21 de maio de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Pregoeiro

Objeto: contratação de serviços de instalação, desinstalação, 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com 
fornecimento de peças e materiais, Tipo: Menor preço por lote - Data de 
Abertura: 03 de junho de2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes;e-mail:  
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 21 de maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que houve 
alteração no anexo I, foram excluídos os itens 4.2.6 e 4.2.9 do termo de 
referência, e no item 12.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO, após alterações, 
passam a ter a seguinte redação: Onde se lê: 12.3 Relativamente à 
parcela que poderá ser subcontratada, caberá à CONTRATADA, a 
comprovação da regularidade fiscal e jurídica do(s) subcontratado(s), e 
apresentar a documentação respectiva. Deve se ler:  12.3 Relativamente 
à parcela que poderá ser subcontratada, caberá à CONTRATADA, a 
comprovação da regularidade fiscal e jurídica do(s) subcontratado(s), e 
apresentar a documentação respectiva; devendo ainda no momento das 
instalações dos equipamentos ( ar condicionados ) apresentar a 
comprovação que a subcontradada possui condições técnicas para 
execução dos serviços, mediante a apresentação do registro da empresa 
e do profissional no Conselho Técnico Federal - CFT.
Nova Mutum – MT, 21 de maio de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeiro

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 037/2020.

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SANEAMENTO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação emergencial de 
empresa para prestação de serviço perfuração de poço para atendimento 
de estrutura municipal de atendimento no assentamento Jonas Pinheiro 
para substituição do antigo poço artesiano interditado e sem possibilidade 
de reparos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADA: A. GOMES DE MENEZES EIRELI, CNPJ Nº 
10.931.759/0001-41. VALOR GLOBAL: R$ 21.585,00 (Vinte e um mil, 
quinhentos e oitenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL, EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no Edital e seus 
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado em 21 de maio 
de 2020, a Pregoeira e sua declararam o certame como DESERTO por não haver nenhuma 
empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 21 de maio de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 

 



EM CAMPO

Flamengo treina, mas Prefeitura
não recomenda retorno de treinos

ACORDO NÃO PAGO

Nenê processa o Vasco por
dívida de R$ 2,8 milhões

Foto: Paulo Franco

Jogadores do Flamengo treinam no Ninho do Urubu 

Foto: Paulo Fernandes

Entre agosto/2015 e janeiro/2018, Nenê disputou 132 jogos 
e marcou 44 gols 

DA REPORTAGEM

Após o Flamengo colocar 
seu elenco para treinar em 
dois dos campos do centro 
de treinamento Ninho do 
Urubu, a Prefeitura do Rio 
de Janeiro reforçou que não 
recomenda a volta das ati-
vidades. Por meio de uma 
nota, a Prefeitura declarou 
que está em contato com o 
clube para transmitir a po-
sição do comitê científico 
municipal. Confira abaixo o 
comunicado oficial.

“A Prefeitura do Rio, por 
enquanto, não recomenda a 
volta dos treinos. A secretária 
municipal de Saúde, Beatriz 
Busch, está em conversas 
com o clube para transmitir 
a posição do comitê científi-
co municipal, que visa a pre-
servar a propagação da Co-
vid-19 e a saúde das pessoas”.

O Flamengo ainda não se 
pronunciou. A Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) declarou que 
apoia a prática dos exercícios 

DA REPORTAGEM

Rescisão acertada, mas 
não paga pelo Vasco. Pouco 
mais de dois anos depois de 
se transferir ao São Paulo, o 
meia-atacante Nenê, atual-
mente no Fluminense, deci-
diu processar judicialmente 
o clube de São Januário. Co-
bra uma dívida de R$ 2,8 mi-
lhões.

A ação foi distribuída para 
a 26ª Vara do Trabalho do Rio 
e apresentou uma relação tu-
multuada entre as partes. De 
acordo com o texto assinado 
pelas advogadas Joana Costa 
Prado de Oliveira e Marllus 
Lito Freire, a direção vasca-
ína não assinou a rescisão 

desde que não interfiram no 
combate à disseminação da 
Covid-19.

“A Ferj apoia o que seja 
realizado com cautela, res-
ponsabilidade e rigorosa 
observância de protocolos, 
baseado em fundamenta-
ção médica coerente, lógica 
e cientificamente constru-
ída que permita e ofereça 

contratual, perdeu a carteira 
de trabalho do então camisa 
10 e “se mostrou recalcitran-
te no cumprimento de sua 
palavra” em duas tentativas 
de acordo - versão rebatida 
pelo clube.

O caso ainda não foi jul-
gado pelo juiz Marcelo Se-
gal. Após uma audiência sem 
conciliação, ocorrida antes 
das restrições provocadas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, Nenê apresentou 
uma proposta para receber 
o que entende ter direito. O 
Vasco ainda não se manifes-
tou.

O caso é mais um proble-
ma a ser administrado pelo 
Vasco em um momento de 

biosegurança, não ocasione 
prejuízos a terceiros, con-
corra para a promoção da 
saúde individual e coletiva 
e não interfira no combate à 
disseminação da COVID-19. 
Importante ressaltar que 
exercícios fazem parte da fi-
sioterapia que por definição 
é uma ciência da saúde apli-
cada ao estudo, diagnóstico, 

prevenção e tratamento de 
disfunções cinéticas funcio-
nais de órgãos e sistemas. 
Conhecendo o protocolo 
médico seguido e os proce-
dimentos realizados, não se 
vislumbra contraindicações 
e há que se imaginar muito 
mais segurança e menor ris-
co do que em pessoas num 
supermercado ou farmácia”.
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8 dias para pagar dívida na Fifa
e evitar nova perda de 6 pontos
DA REPORTAGEM

As chamas do incêndio 
financeiro/administrativo 
que assolam o Cruzeiro nos 
últimos meses ainda têm 
grande fôlego. 

Após a punição da Fifa 
que retirou seis pontos do 
clube na Série B, a Rapo-
sa tem problema futuro de 
mesma natureza. O clube 
precisará pagar R$ 11,2 mi-
lhões (1,8 milhão de euros) 
ao Zorya FC, da Ucrânia, - 
referente à contratação de 
Willian em 2014 - até o pró-
ximo dia 29 de maio. Caso 
contrário, serão menos seis 
pontos na segunda divisão 
2020.

Na terça, a Fifa enviou 
ofício para a CBF decretando 
a imediata punição ao Cru-
zeiro (perda de seis pontos) 
por não cumprir prazo de 90 
dias para sanar dívida com 
o Al Wahda (850 mil euros, 
equivalentes aos R$ 5,3 mi-
lhões na cotação atual). 

A punição não extingue 
o problema e haverá nova 
data para a Raposa quitar o 
débito (prazo de cinco meses 
aproximadamente), sob risco 
de ser rebaixada para a Série 
C. O quadro com o Zorya é 
bastante similar, com dívi-
da ainda mais antiga do que 
aquela envolvendo o volante 
Denilson.

Willian foi contratado 
pelo Cruzeiro em 2013, por 
empréstimo de um ano, e 
depois em acordo definitivo 
em 2014. 

O clube envolvido na 
operação era o Metalist Kha-
rkiv, mas os créditos da dívi-
da passaram para o Zorya. A 
discussão já foi para o Tribu-
nal Arbitral do Esporte, reto-

DA REPORTAGEM

Eduardo Coudet recém 
havia comandado o Inter 
pela 15ª vez quando a pan-
demia do coronavírus para-
lisou o futebol brasileiro. O 
treinador via sua equipe en-
fim se aproximar do estilo de 
jogo pretendido. E acredita 
que o Colorado conseguirá 
retomar o futebol no mesmo 
estágio alcançado antes da 
parada.

O argentino falou sobre 
os primeiros meses de traba-
lho no Beira-Rio em entre-
vista ao canal oficial do clu-
be. De acordo com Coudet, 
o Inter estava em uma “boa 
forma” quando as competi-
ções foram suspensas. Mas 
ainda em um estágio inicial 
no processo de adaptação a 
suas ideias.

Foram nove vitórias, 
cinco empates e uma der-
rota em 15 jogos, com 71,1% 
de aproveitamento. O Inter 
avançou nos dois mata-ma-

INTER

Coudet extravasa 
obsessão: “Melhor
forma não se 
encontra nunca”

tas da Libertadores e lide-
rava a chave na competição 
sem sofrer gols. No Gauchão, 
o único tropeço veio para o 
Grêmio, na semifinal do pri-
meiro turno. Mas a equipe 
tem a melhor campanha ge-
ral.

“Foi o início de um pro-
cesso. Lamentavelmente, 
veio a parada quando está-
vamos nos sentindo em boa 
forma, mas acho que pode-
mos retomar. A gente sem-
pre pode melhorar. Quere-
mos estar ainda melhores. 
Vamos nos preparar para 
tratar de encontrar a melhor 
forma o mais cedo possível”, 
afirma.

Coudet e o Inter têm ao 
menos uma estimativa para 
a volta das competições. O 
Gauchão está previsto para 
ser retomado entre o dia 15 
de julho e a primeira semana 
de agosto. 

Até lá, o Colorado segue 
a rotina de treinos no CT do 
Parque Gigante.

mou para os comitês da Fifa 
e ganhou contornos finais.

Há um contato direto 
entre as partes para solucio-
nar o problema. Uma pro-
posta de parcelamento do 

Foto: divulgação

Foto: ricardo duarte

Cruzeiro tem nove dias para pagar R$ 11,2 milhões na Fifa 

Técnico entende que time pode voltar a atuar no mesmo 
nível de antes da parada 

CRUZEIRO | Raposa tem mais 1,8 milhão de euros para pagar ao Zorya da Ucrânia até 29 de maio

grave crise financeira. Por 
exemplo, alguns jogadores 
não receber nenhum salário 
em 2020. Os funcionários 

também sofrem com os atra-
sos.

1,8 milhão de euros propos-
ta pela Raposa não foi aceita 
pelos ucranianos. Além dis-
so, a tendência é que o clube 
brasileiro tenha que pagar 
integralmente a situação na 

Fifa, sem novos descontos ou 
repactuação.

Fazer um acordo extra-
judicial em dívidas na Fifa 
significa excluir a ação no 
órgão máximo do futebol. 

Na visão do Zorya, qualquer 
pacto ofertado pelo Cruzei-
ro, por mais vantajoso que 
possa parecer no papel, teria 
o risco de não ser cumprido 
posteriormente e, com isso, 

o clube ucraniano teria de 
começar do zero uma nova 
reclamação na Suíça - “tendo 
de esperar mais cinco anos”, 
disse uma fonte. O Cruzeiro 
está ciente dessa situação.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 22 de maio de 2020 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

SORRISO

Revitalização da Praça do Jardim
Carolina será entregue hoje

COVID-19

Trabalhador da Marfrig morre
de insuficiência respiratória

SINOP

Iniciado o asfaltamento
do Jardim Conquista

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Serão 17,5 mil m² de asfalto 

14 já testaram positivo para Covid-19 

Praça será entregue nesta sexta-feira 

DA REPORTAGEM

Um espaço revitalizado, 
atrativo e agradável para re-
ceber famílias que queiram 
passar momento de lazer. 
Assim está a Praça Dorival 
José Gonçalves, do Jardim 
Carolina, que foi totalmen-
te recuperada por equipe da 
Prefeitura e terá as amplia-
ções inauguradas nesta sexta 
(22), às 17h.

De acordo com o se-
cretário de Esporte e Lazer, 
Júnior Brandão, foram cons-
truídas arquibancadas, além 
da troca de alambrado e do 
piso. Também foi instalada 
iluminação com quatro pos-
tes de lâmpadas metálicas de 
400 watts garantindo assim a 
segurança dos frequentado-
res do espaço. Também foi 
realizado o serviço completo 
de pintura e de jardinagem 
da Praça. Brandão destaca 
que a inauguração da revita-
lização da Praça do Carolina 
integra o calendário oficial 
dos 34 anos de emancipação 
político-administrativa de 
Sorriso, comemorado em 13 

DA REPORTAGEM

Um funcionário do Fri-
gorífico Marfrig de Várzea 
Grande morreu na quarta 
(20) vítima de insuficiência 
respiratória causada por uma 
pneumonia. De acordo com 
informações da assessoria, o 
relatório médico não infor-
ma se a causa morte também 
tem atribuições com a Co-
vid-19.

A morte foi registrada 
dias após o funcionário dar 
entrada na unidade de saúde. 
Não foi informado o nome e 
nem idade do paciente. Po-
rém, no início da semana a 
própria assessoria da empre-
sa confirmou que pelo me-
nos 14 funcionários estavam 
infectados com coronavírus.

Todos esses trabalhado-
res foram afastados e aguar-
davam recuperação. Con-
forme nota da assessoria de 
imprensa, todo auxílio está 
sendo dado para a família do 
trabalhador que acabou fale-
cendo devido a pneumonia.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
iniciou as obras de pavi-
mentação asfáltica no Jardim 
Conquista. Ao todo serão 
executados mais de 17,5 mil 
m² de asfalto. O projeto está 
em um lote junto com outras 
cinco obras, que passarão a 
ser realizadas usando recur-
sos de um financiamento 
contraído pelo município 
junto à Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), ainda em 2019, 
através do Financiamento à 
Infraestrutura e ao Sanea-
mento (Finisa).

A obra está em fase de 
implantação da tubulação 

de maio.
A praça recebeu o nome 

Dorival José Gonçalves em 
homenagem a um dos pio-
neiros do bairro. Natural de 

para drenagem de águas 
pluviais. Em seguida, será 
feita a base e sub-base para 
aplicação da pavimentação 
asfáltica, sinalização viária e 
passeio público com acessi-
bilidade. O asfaltamento só 
foi possível após processo 
de regularização fundiária 
pelo qual o bairro passou. A 
prefeita Rosana Martinelli 
entregou os títulos de posse 
dos imóveis a 132 moradores 
do loteamento, em outubro 
do ano passado. O proces-
so foi instaurado em 19 de 
abril de 2017, realizado pelos 
membros da Comissão de 
Execução de Trabalhos de 
Regularização Fundiária da 
Prefeitura.

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Os desembargadores da 
3ª Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça negaram o 
pedido para soltar Jackson 
Furlan, 29 anos, principal 
suspeito de assassinar, com 
um tiro, a agrônoma Júlia de 
Souza Barbosa, 28. A vítima 
estava no interior de um veí-
culo, quando foi atingida, na 
madrugada do dia 9 de no-
vembro do ano passado.

Em fevereiro, a defesa in-
gressou com o habeas corpus 
pedindo que o suspeito fosse 
colocado em liberdade, “ante 
o risco iminente de contágio 
pelo Covid-19”. O relator do 
recurso, desembargador Ju-
venal Pereira, já havia nega-
do a soltura, ao analisar a li-
minar. Agora, em decisão de 
mérito, a decisão do relator 
foi referendada, por unani-
midade, pelos demais de-
sembargadores da Terceira 
Câmara Criminal.

“Não obstante o período 
excepcionalíssimo, com ado-
ção de medidas de urgência 
para a contenção da infecção 
pelo Covid-19, verifica-se 
que o paciente não se enqua-
dra em nenhuma das hipóte-
ses previstas na Recomenda-
ção nº 62 do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça), haja vis-
ta que encontra-se segrega-
do pela por crime praticado 
com violência contra pessoa 

(homicídio qualificado), o 
que de plano afasta a pos-
sibilidade de imposição de 
medidas cautelares diversas 
da prisão”, consta no acórdão 
da decisão. Os desembarga-
dores também entenderam 
que “não se admite habeas 
corpus no tocante ao pedi-
do de revogação da prisão 
preventiva, quando se repete 
pedido anteriormente dene-
gado pelo órgão julgador” 
e ainda rebateram o argu-
mento de excesso de prazo 
para término da instrução 
processual.“O prazo para en-
cerramento da instrução cri-
minal não é analisado atra-
vés de critérios puramente 
matemáticos, pois, confor-
me o processo, devido as 
suas circunstâncias, pode de-
mandar tempo maior, sem-
pre observado o princípio da 
razoabilidade, de modo que 
o excesso de prazo somente 
configurará constrangimen-
to ilegal se for injustificado e 
atribuível exclusivamente à 
acusação ou ao juízo, o que 
não é o caso dos autos, como 
bem delineado nas informa-
ções prestadas pela autorida-
de judiciária”.

Em abril, ao negar a sol-
tura do acusado, Juvenal 
destacou que muitos pedi-
dos semelhantes estavam 
sendo feitos em razão da 
pandemia. Para Juvenal, no 
entanto, a prisão domiciliar 
requerida pela defesa “flerta 

Foto: Divulgação

Jovem foi morta com tiro na nuca 

Desembargadores decidem manter preso 
acusado de atirar e matar agrônoma
SORRISO | Jackson Furlan foi preso após cometer crime em 9 de novembro

Tupanciretã/RS, o homena-
geado se mudou com a fa-
mília para Sorriso na década 
de 90. Com a implantação do 
Jardim Carolina, foi um dos 

pioneiros. Era casado com 
Elci Gonçalves, com quem 
teve oito filhos. Dorival fale-
ceu em janeiro de 2012, aos 
82 anos, vítima de câncer.

com a impunidade”, já que “a 
fiscalização é praticamente 
inexistente, somente tendo 
cabimento em situações ex-
cepcionalíssimas”.

“No Brasil, entretanto, em 
uma completa inversão, che-
ga a ser defendida como al-
ternativa para a superlotação 
carcerária. Logicamente que 
a sociedade paga o preço – e 
muito alto -, com a liberação 
prematura de presos”.

De acordo com a apuração 
feita pela Polícia Civil, Júlia 
estava com o namorado na 
casa de amigos, quando deci-
diriam ir embora. No cami-
nho, a pedido de Júlia, o ca-
sal foi até a conveniência de 
um posto de combustíveis, 
situado na avenida Natalino 
Brescansin, região central de 
Sorriso. Em seguida, o ca-
sal seguiu na caminhonete 
Toyota Hillux para dar um 
último passeio, antes de re-
tornar para casa.

No percurso, um VW Gol 
preto passou a andar devagar 
pela via, fazendo com que o 
veículo em que estava o casal 
também reduzisse a veloci-
dade. Neste momento, o in-
diciado, também conduzin-
do uma caminhonete, teria 
se aproximado e começado a 
buzinar, forçando passagem 
pela via estreita e que possui 
fluxo lento.

O veículo onde estava a 
vítima seguiu em velocidade 
reduzida, o que, segundo a 

polícia, enfureceu o suspei-
to, que estava embriagado. 
Ele passou a seguir o veícu-
lo do casal, que tentou fugir 
pelas ruas da cidade. Próxi-
mo ao Hospital 13 de Maio, 
na avenida Brasil, o homem 

disparou contra a caminho-
nete do casal.

O projétil transfixou o 
vidro traseiro do veículo e 
atingiu a vítima, que foi so-
corrida pelo namorado e 
levada até o hospital próxi-

mo. Entretanto, mesmo com 
atendimento imediato da 
equipe médica, a engenhei-
ra não resistiu ao ferimento. 
Júlia morava no interior do 
Paraná e estava em Sorriso 
visitando o namorado.
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DA REPORTAGEM

Dados da Secretaria de 
Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil de Sor-
riso apontam que abril 
registrou uma redução de 
20% dos acidentes de trân-
sito em relação ao mês de 
março. Ao todo, o quarto 
mês de 2020 foi marcado 
por 104 ocorrências, sen-
do 64 com vítimas e 40 
somente com danos ma-
teriais. Se for levado em 
consideração o mesmo 
período em 2019, a redu-
ção é de 26%, já que abril 
de 2019 foi marcado por 
140 acidentes.

Dos 40 registros sem 
vítimas de abril, metade 
demandou atendimento 
dos agentes de trânsito no 
local do acidente e o res-
tante teve os boletins re-
gistrados diretamente na 
Semsep. Entre os envolvi-
dos, também nos aciden-
tes sem vítimas, 75% ho-
mens e 25% mulheres. O 
dia da semana com maior 
incidência é sexta-feira, 
com 20% das ocorrências. 
Já o domingo é o dia mais 
tranquilo, com 7,5% dos re-
gistros.

Nos registros com ví-
timas, em que é necessá-
ria a atuação do Corpo de 
Bombeiros Militar, 60 re-
gistros foram de acidentes 
envolvendo motocicletas, 
dois atropelamentos a ci-
clistas e dois atropelamen-
tos a pedestres. Nestes ca-
sos, os agentes de trânsito 
também comparecem ao 
local para ajudar a organi-
zar o trânsito e garantir o 
rápido socorro às vítimas.

Além dos registros de 
acidentes, cabe também 
ao Departamento de Trân-
sito, entre outras ações, a 
emissão de cartões de es-

EM ABRIL | Agentes também trabalham no atendimento de ocorrências e orientação a condutores
Foto: Divulgação

Comparativo dos dados foi entre abril/2019 e abril/2020

tacionamento preferencial 
para idosos e portadores 
de necessidades especiais 
(PNEs), vistoria de veícu-
los utilizados para trans-
porte de passageiros, aten-
dimento a ocorrências de 
perturbação do sossego 
público e, agora, por con-
ta da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, a 
atuação para dispersão de 
possíveis aglomerações. 
“É um trabalho integrado 
que vem sendo feito pe-
las forças de segurança do 
município no sentido de 
sensibilizar a população 
para obedecer às regras 
necessárias para se prote-
ger da doença”, comenta o 
coordenador dos agentes, 
Márcio Pires.

Ele reforça ainda que a 
redução de acidentes re-
gistrada em abril já mos-
tra esta mudança no perfil, 
com uma maior preocu-
pação das pessoas com a 
preservação da saúde, seja 
evitando um acidente de 
trânsito, seja ficando mais 
em casa e só saindo para o 
essencial. “Sempre refor-
çamos a importância da 
obediência, seja de sinali-
zação, de limites de velo-
cidade, enfim, se cada um 
agir com prudência, certa-
mente teremos um trânsi-
to cada vez mais seguro”, 
complementa.  A suspen-
são das aulas também é 
citada pelo agente como 
uma atenuante no tráfego 
de veículos no período, o 
que deixa o trânsito mais 
fluido.

Além de evitar que as 
pessoas se aglomerem, os 
agentes também orientam 
sobre a importância da 
utilização da máscara de 
proteção facial para evitar 
a Covid-19, doença causa-
da pelo novo coronavírus.

Sorriso registra 20% menos acidentes


