
R$ 35 MILHÕES

Sinfra-MT
reduz custo
de obras

O Governo do Estado eco-
nomizou cerca de R$ 35 milhões 
em obras de pavimentação 
somente em 2020. O valor esti-
mado para a execução das obras 
era de R$ 164 milhões, mas 
foram gastos R$ 129 milhões, 
uma redução de 21% em relação 
ao previsto.                     Página - 8

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

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 
apuração à distribuição, 
muita gente está envol-
vida, e na maior parte do 
tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

MATO GROSSO

O sol ilumina os trabalhos na Fazenda Ouro Branco, em General Carneiro – 
sudeste de Mato Grosso. É o primeiro dia da colheita dos 2,7 mil hectares de 
algodão plantados em dezembro na propriedade. A lavoura representa 54% 
da área total.                           Página 4

Ademir Specht

divulgAção

divulgAção

divulgAção

SINOP

Chegou ao fim nesta semana, os trabalhos da CPI da Saúde dentro da Câmara 
Municipal de Sinop. A Comissão instituída em 2019 investigou irregularida-
des dentro do serviço público de saúde no município.                            Página  -3

CPI da Saúde aponta 
possível crime do Executivo

75% vai
presentear
no Dia dos
Namorados
Os apaixonados não querem 
saber! Com ou sem pandemia, 
junho é o mês de declarar o amor, 
de comprar presente para o(a) 
namorado(a). Para conhecer me-
lhor o cenário para o Dia dos Na-
morados, pesquisa foi feita com 121 
empresários e 198 consumidores.
       Página  - 7

Começa colheita do algodão
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Somente quando a água começa a 
bater-lhe no pescoço ele volta o inte-
resse para os parlamentares

O Brasil vive hoje (11) um dos seus feriados 
religiosos mais tradicionais: o Corpus Christi (Cor-
po de Cristo). Embora fale diretamente aos católi-
cos, sua realização neste ano atua como uma pausa 
bem-vinda no cotidiano dos brasileiros, em meio às 
tribulações vividas pelo País nas últimas semanas.

A Festa de Corpus Christi foi instituída pelo 
papa Urbano IV, através da Bula Transiturus, de 11 
de agosto de 1264, para ser celebrada na quinta-fei-
ra após a Festa da Santíssima Trindade, que acon-
tece no domingo depois de Pentecostes segundo o 
calendário litúrgico católico-romano.

A solenidade foi introduzida no Brasil pelos 
colonizadores e aqui foi enriquecida pela contri-
buição de elementos nativos. Há quem aponte con-
tradição no fato de o Estado ser laico e, ao mesmo 
tempo, acolher uma data religiosa, oficializando-a. 
Mas, esse procedimento é justificado: a sociedade 
brasileira, como é notório, tem no catolicismo uma 
de suas matrizes espirituais e culturais fundantes, e 
continua a considerá-lo fonte espiritual alimenta-
dora do cotidiano da maior parte de seus integran-
tes. Mas, isso não deve servir para reduzir o respeito 
a outras expressões de fé religiosa. É um dado da 
realidade histórica.

No Brasil tradicional, geralmente, a celebra-
ção proporciona um ritual que abre espaço para 
expressões estéticas nas comunidades urbanas (so-
bretudo em cidades históricas), nas quais trechos de 
ruas são pavimentados com flores e outros arranjos 
artísticos para a passagem do cortejo que conduz o 
ostensório, no qual é acondicionada a hóstia con-
sagrada. Enfim, é uma ocasião para a expressão dos 
sentimentos tradicionais da fé católica que embala 
o Brasil, desde seu nascedouro, revestidos dos tra-
ços culturais genuínos que estão na raiz da forma-
ção histórica nacional.

Contudo, independentemente de o feriado 
estar ligado a uma matriz religiosa específica, a 
data serve para dar relevo à aspiração universal de 
transcendência, embutida em cada ser humano, in-
dependentemente de ter uma crença específica ou 
não. É uma oportunidade que cada um tem para 
dedicar um tempo a si próprio e preencher essa 
dimensão interior que, relegada ao esquecimento, 
empobrece o ser humano. No mínimo, favorece a 
saúde, como acontece em toda interrupção progra-
mada da atividade laboral rotineira para a reposição 
das energias físicas e mentais.

Ademais, nas sociedades contemporâneas, os 
feriados deixaram de ser vistos como perda produ-
tiva, vez que as indústrias do turismo, do lazer e do 
entretenimento há muito contribuem positivamen-
te para o fortalecimento da economia.

Editorial

Corpus Christi 2020

Ranking dos Políticos - Facebook

ESTELIONATÁRIA VIP
Apelidada pela Polícia Civil de “este-

lionatária vip”, a mulher de 26 anos presa 
segunda (8) em Várzea Grande por vender 
pacotes de viagem inexistentes, é uma an-
tiga conhecida das autoridades judiciais. 
Em novembro do ano passado, ela foi presa 
pelos mesmos crimes, estes cometidos no 
Estado do Amapá. A delegada Elaine Fer-
nandes da Silva, da Derf de Várzea Grande, 
relatou o testemunho de uma vítima, se-
gundo a qual a acusada é “extremamente 
ardilosa” com grande capacidade de persu-
asão.

ALIVIADOS
Dilmar Dal’Bosco, Nininho, Silvio Fáve-

ro, Valmir Moretto, Beto 2x1, Carlos Avalone, 
Mauro Carvalho, Gilberto Figueiredo e Ota-
viano Pivetta. Todas essas autoridades já 
dormem tranquilas após o resultado da Co-
vid-19 ter dado negativo. Todos tiveram con-
tato com o governador Mauro Mendes, que 
testou positivo, e tiveram que fazer o teste 
no Lacen. Na segunda (8), todos os resulta-
ram saíram e a notícia boa é que mais nin-
guém do alto escalão da ALMT ou do Palácio 
Paiaguás está infectado com a doença.

FERIADÃO
O governador Mauro Mendes justificou 

que decretar ponto facultativo para esta 
sexta (12), um dia após o feriado nacional de 
Corpus Christi, ajudará o Estado a aumen-
tar seus índices de isolamento social. Isso 
porque, Mato Grosso tem estado entre os 
últimos do País em questão de isolamento 
contra a Covid-19, conforme levantamento 
da empresa In loco. A medida é válida, em 
especial, aos servidores públicos de todo o 
Estado. Algumas Prefeituras tendem a tam-
bém prolongar o feriadão, como Cuiabá e 
Várzea Grande.
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“a data serve para dar relevo à aspiração uni-
versal de transcendência, embutida em cada 
ser humano, independentemente de ter uma 
crença específica ou não

“ Duas ações dos policiais do Grupo CAR da PM, na noite de terça (9), re-
sultaram na apreensão de 58 porções de entorpecentes, aproximadamente 
R$ 4 mil em dinheiro e na prisão de 4 pessoas em Sinop. A primeira ação 
foi realizada na Rua 02, no bairro Boa Esperança. Foram apreendidas 27 
porções de pasta base de cocaína, uma balança digital e dinheiro. Três 
homens foram presos. A segunda foi no Jardim Santa Rita. Os PMs pren-
deram um rapaz com 31 porções de maconha e dinheiro.

Estou convencido de que o Presidente 
Jair Bolsonaro está sendo sincero quando 
afirma sua intenção de acabar com a cor-
rupção nas estatais e no Governo Federal. 
Suas intenções nesse sentido ficaram cla-
ras quando montou um ministério sem a 
costumeira interferência dos partidos po-
líticos.

Mas se lhe sobrou boa intenção ao tirar 
os lobos do curral das ovelhas, faltou-lhe 
discernimento ou inteligência por não 
prever que estes mesmos lobos lhe cobra-
riam a fatura na forma de entrega de mui-
tas ovelhas que ele queria proteger.

A conta está sendo paga através do re-
cente acordo com o Centrão que é o mais 
careiro dos aliados oportunistas. Este 
conjunto de pequenos e médios partidos 
políticos tornou-se especialista em ven-
der sustentação a governante em perigo 
como está o Presidente no momento.

Quando foi eleito em 2018 o Capitão 
achava que era possível governar com o 
apoio das bancadas temáticas tais como 
a bancada da bala, a do agronegócio e a 
evangélica, por exemplo, passando por 
cima dos líderes partidários. Esta convic-
ção confirma que o ex-deputado federal 
passou vinte e oito anos dentro do Con-
gresso Nacional sem entender seu funcio-
namento. Somente quando a água começa 
a bater-lhe no pescoço ele volta o interesse 
para os parlamentares, disposto a liquidar 
a fatura já agora acrescida de juros e mul-
tas. A nossa democracia de coalisão exige 
acordos – não necessariamente espúrios 
- para manter a governabilidade. O Pre-
sidente que foi eleito sem coligação com 
partidos grandes, supôs, por arrogância 
ou inépcia, que não precisava deles para 
governar.

Agora diante do perigo iminente de 
uma cassação - existem diversos pedidos 
de impedimento protocolados na Câmara 

de Deputados - os mercenários cobram um 
preço extravagante para dar a proteção de 
que a vítima precisa.

Os lobos querem ovelhas, muitas ove-
lhas. Que elas venham na forma de emen-
das parlamentares e cargos – centenas 
deles – no segundo e terceiro escalões. Na 
sequência exigirão comandos de estatais e 
alguns ministérios.

O interessante é que tudo poderia ser 
evitado sem incorrer em atos desonestos, 
bastando trazer as pessoas sérias (elas 
existem) dos partidos para participarem 
do governo desde o início. Não se trata de 
entregar ministérios e estatais de porteira 
fechada para a voracidade dos maus políti-
cos como fez o PT. Mas de mimar os parla-
mentares (eles adoram mimos) que assim 
estariam muito mais propensos a ajudar o 
governo nas inadiáveis reformas.

Atualmente o Presidente dá sinais de 
compreender o que não descobriu em mais 
de duas décadas como deputado federal: 
para o bem ou para o mal, não se governa 
um país de democracia de coalizão, sem 
distribuir parte do poder entre os parla-
mentares. Há tempo ainda de persuadir os 
políticos a evitarem um processo de im-
peachment, o que seria desastroso para o 
País. Também é possível “comprar-lhes” 
a boa vontade para aprovação das refor-
mas que estão travadas. Do dito acima se 
conclui que a honestidade é uma virtude 
indispensável para um bom governante, 
mas, decididamente, torna-se absoluta-
mente inútil quando desacompanhada da 
necessária competência.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Dividindo o poder

Romantismo digital
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dia.
O motivo disso? Precisamos viver 

sentimentos reais, fazer demonstra-
ções reais e “vivenciar” as reações da 
outra pessoa, a atmosfera envolvida 
e por aí vai. E não estou falando de 

gastar uma peque-
na fortuna em algum 
presente ou “encarar” 
uma aglomeração em 
alguma floricultura 
desse mundão afora, 
mas sim materializar 
um pequeno ato, mos-
trar que lembra, que 
se importa, que gosta 
de estar perto.

Manifestações 
tecnológicas são inte-

ressantes, mas podem ser feitas com 
grande facilidade, de qualquer lugar, a 
qualquer hora. Não têm aquela pega-
da de empenho, de esforço e, claro, de 
presença, algo extremamente impor-
tante, não é mesmo?

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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Não gaste mais do que pode para tentar agradar uma 
pessoa, e procure sempre valorizar o empenho e os 
esforços que alguém faz para te agradar. Por mais que 
o comércio procure fazer com que gastemos de forma 
compulsiva as mais expressivas manifestações de sen-
timento não envolvem, necessariamente, investimentos 
financeiros.
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A internet e seus comunicadores 
instantâneos aproximaram e aproxi-
mam cada vez mais pessoas distantes, 
embora, em muitos casos, acabe por 
“distanciar” as pessoas fisicamente 
próximas por conta da “alienação” que 
alguns usuários 
experimentam 
quando estão uti-
lizando recursos 
tecnológicos.

Muita gente 
diz que a internet 
torna as pessoas 
mais românticas, 
mais “descaradas”, 
mais agressivas, 
mais diretas. A re-
alidade é que, no 
fim das contas, a possibilidade de se 
expressar quase que livremente po-
tencializa o que a pessoa realmente é.

Mas, evidentemente, a tecnologia 
facilita as mais diversas manifesta-
ções e nessa época o romantismo está 
em todas as partes e, claro, no mundo 
virtual.

Só que ser romântico apenas por 
mensagens, declarações em redes so-
ciais e outras manifestações tecnoló-
gicas não é tudo. Você precisa ir além 
e fazer algo mais “real”, mais próximo 
do que se fazia em tempos onde a in-
ternet não fazia parte do nosso dia a 

RENATO DE PAIVA PEREIRA
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Chegou ao fim nesta se-
mana, os trabalhos da CPI 
da Saúde dentro da Câmara 
Municipal de Sinop. A Co-
missão instituída em 2019 
investigou irregularidades 
dentro do serviço público de 
saúde no município.

Durante os 180 dias de 
trabalho, os membros da 
CPI identificaram possíveis 
crimes de responsabilidade 
cometidos pela prefeita de 
Sinop, ao sonegar informa-
ções que a Comissão havia 
pedido através de requeri-
mentos.De acordo com o 
parecer emitido pela CPI, 
tanto a prefeita quanto o 
secretário de Saúde, incor-
reram em atos de improbi-
dade administrativa, aten-
tando contra os princípios 
da administração pública.

“Ao omitir-se de prestar 
esclarecimentos solicitados 
via requerimentos, dentro 
dos prazos, sem ao menos 
solicitar justificadamente 
prazo superior, a gestora 
municipal, bem como o se-
cretário de saúde incorrem 
no preceituado pela Lei nº 
8.429/1992, caracteriza Atos 
de Improbidade Adminis-
trativa que atendam contra 
os princípios da Administra-
ção Pública, em seu art. 11:”, 
diz parte do parecer.

O ponto chave do questio-
namento da Comissão diz 

CPI DA SAÚDE |  Obstrução dos trabalhos dos membros da CPI pode levar prefeita e secretário à punição

Prefeitura ocorreu em crime de improbidade administrativa 

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Mendes faz apelo 
aos prefeitos de MT 

Mendes pede apoio de prefeitos e da população 

Aporte será de R$ 15,9 bilhões 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), em entrevis-
ta para rádios da capital na 
manhã de ontem (10), fez um 
apelo aos prefeitos dos 141 
municípios mato-grossense 
para que sejam concentra-
dos os esforços no comba-
te ao coronavírus. Entre os 
pedidos, Mendes alertou os 
gestores municipais para 
que realizem a testagem de 
pacientes que procuram as 
unidades de atenção básica, 
que de acordo com ele, essa 
tarefa é um dever dos muni-
cípios em realizar. 

“Quem vai na policlíni-
ca precisa ser testado. As pre-
feituras receberam recursos 
e testes do Governo Federal. 
Porque se o paciente testou 
e já começa um tratamen-
to, talvez nem precise ir no 
hospital. Mas sem isso, a pes-
soa já chega mal ao hospital, 
com o pulmão comprometi-
do e vai direto para a UTI”, 
relatou.

Na visão do governa-
dor, se as pessoas que apre-
sentarem sintomas forem 
testadas inicialmente nos 
postos de saúde, haverá as-
sim, uma redução do risco 
de alastramento da doença, o 
que evitaria a necessidade de 
utilização de leitos de UTI.

Além do pedido aos 
prefeitos, Mendes fez tam-
bém um apelo à população 
para que siga as orientações 
do Governo do Estado, evi-
tando aglomerações, o con-
tato social e tomando todas 
as medidas de higiene e dis-
tanciamento. “A população 
precisa colaborar. Caso con-
trário, não importa quantos 
leitos foram abertos, nunca 
será o suficiente. É hora de 
todos fazermos o nosso de-
ver”, afirmou.

NOVOS LEITOS
Durante as entrevistas, 

o governador fez questão 
de ressaltar que nos últimos 
90 dias o Governo Estadu-
al abriu 120 novos leitos de 
UTIs em todo o estado e 
que novas construções serão 
anunciadas ainda nesta se-
mana. 

“Ainda nesta semana, 
vamos anunciar mais con-
juntos de UTIs para mais 
cidades do interior que pos-
suam estrutura médica dis-
ponível, porque não basta 
ter as UTIs, é preciso ter toda 
a equipe para operar a uni-
dade e atender os pacientes, 
com vários profissionais e 
médico intensivista. Todos 
esses novos leitos de UTI 
terão respiradores e moni-
tores, assim como toda a es-
trutura necessária”, explicou.

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

agência Brasil

Comissão indica crime de 
responsabilidade da prefeitura

Foto: FaBlicio roDrigUes / alMt

MAIS UM BIÊNIO

Botelho é reeleito presidente da ALMT

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Governo anuncia fundo para crédito

Posse ocorre apenas em 1º de fevereiro de 2021 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Antecipada para a ma-
nhã de ontem (10), a Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso realizou a eleição que 
garantiu por mais dois anos, 
o deputado Eduardo Botelho 
(DEM), como presidente da 
ALMT.

A chapa do atual presi-
dente denominada União e 
Trabalho teve 22 votos dos 
25 parlamentares da Casa. 
Apenas um deputado votou 
não e um se absteve de votar. 
O presidente não participa 
da votação.

A nova mesa diretora 
que é composta não somente 
por parlamentares de situa-
ção, mas também de oposi-
ção conta com além de Bo-
telho na presidência, Janaína 
Riva (MDB) como 1º vice-
-presidente, a 2ª vice-pre-
sidente ficará com o tucano 
Wilson Santos, o pessebista 
Max Russi será o 1º secretá-
rio; Valdir Barranco do PT 
o 2º secretário, tendo ainda 
o Delegado Claudinei (PSL) 
como 3º secretário e Paulo 
Araújo (PP) como 4º secre-
tário.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na manhã de ontem 
(10), o ministério da Econo-
mia anunciou no Palácio no 
Planalto, a linha de crédito 
chamada Fundo Garantidor 
de Operações que terá como 
principal função garantir 
condições de sobrevivência 
para as micro e pequenas 
empresas brasileiras. San-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
essa linha de crédito será 
concedida através do Pro-
grama Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe), e recebeu do Tesouro 
Nacional, um aporte de R$ 
15,9 bilhões. Esse crédito 
vai garantir o apoio a mais 
de 4,5 milhões de micro e 
pequenas empresas que ne-
cessitam de capital de giro. 
Terão acesso a esta linha em-
presas com receita bruta de 

até R$ 4,8 milhões. O valor 
liberado corresponderá a até 
30% da receita bruta anual 
da empresa calculada com 
base no exercício de 2019. A 
Receita Federal está envian-
do comunicado a todas as 

respeito à omissão de nomes 
dos pacientes regulados no 
Sistema de Regulação (SI-
FREG), o que acabou por in-
viabilizar o andamento dos 
trabalhos da Comissão.

“No presente caso o não 
fornecimento pela secretaria 
da relação dos pacientes re-
gulados no SIFREG (sistema 
de regulação), do município 
de Sinop, omitindo o nome 
dos pacientes com uma tarja 
preta alegando caráter de si-
gilo do paciente inviabiliza, 
o andamento da comissão”.

A definição de crime de 
Responsabilidade da prefei-
ta está embasada, segundo 
entende os membros da CPI 
e respaldados pela Procura-
doria Jurídica da Câmara de 
Vereadores através do art. 
73 da Lei Orgânica Munici-
pal, que diz que são crimes 
de responsabilidade os atos 
praticados pelo prefeito que 
atentarem especialmente 
contra “o livre exercício do 
Poder Legislativo, a probi-
dade na administração, o 
cumprimento das leis e das 
decisões judiciais”.

A recomendação da Co-
missão foi também de que a 
Câmara através de sua pre-
sidência acione na justiça a 
prefeitura para que a Casa 
possa ter acesso às informa-
ções sonegadas à CPI, como 
também, que seja cumprido 
o artigo 27 da Lei Orgânica 
Municipal que delibere em 
plenário um voto de censura 

Depois dos agradeci-
mentos de praxe, Botelho 
fez referências à economia 
feita pela ALMT neste pri-
meiro biênio desta nova le-
gislatura e apontou também 
a agilidade e transparência 
que sua gestão trouxe para a 
Casa de Leis.

“Ganhamos agilidade 
em todos os setores. Mas, 
principalmente, trouxemos 
resultado e luz aos afazeres 
do nosso cotidiano, a trans-
parência. Ações de suma im-
portância para a sociedade 
foram construídas graças as 
ações desta casa Temos que 
lembrar que é graças a co-
ragem, o enfrentamento da 
questão e aprovação realiza-
da aqui por esta casa”, desta-
cou Botelho.

O presidente fez ques-
tão de mencionar que o par-
lamento continuará traba-
lhando no enfrentando aos 
problemas enfrentados pelo 
estado.

“Trabalhando corajo-
samente para enfrentar os 
problemas, para continuar 
os debates sobre os desafios 
que o Estado ainda tem na 
segurança, na educação, no 
meio ambiente, na infraes-

DivUlgação

empresas informando qual 
o limite de crédito elas po-
derão solicitar nesta linha. A 
taxa de juros anual máxima 
será igual à Selic, acrescida 
de 1,25% sobre o valor conce-
dido, com prazo de 36 meses 

para o pagamento e carência 
de 8 meses.O governo vai ga-
rantir 100% de cada operação 
até o limite de 85% da car-
teira. O crédito às empresas 
será disponível nas agências 
bancárias.

trutura e, principalmente, da 
industrialização, que até hoje 
ninguém deu um passo para 
fazer nada. Nós temos nesta 
casa, a obrigação de pegar 
essa luta para gerar emprego 
e renda no Estado”, disse.

Apesar de ter sido elei-

ta ainda neste primeiro se-
mestre de 2020, a nova mesa 
diretora da ALMT só tomará 
posse em primeiro de feve-
reiro de 2021, data em que 
se inicia de forma oficial o 
segundo biênio desta 19ª le-
gislatura.

ao secretário de Saúde e que 
caso este voto de censura 
seja aprovado por no míni-

mo dez dos 15 vereadores, o 
mesmo deverá ser imediata-
mente exonerado.

Procurada pela reporta-
gem, a prefeitura através da 
assessoria de imprensa dis-

se que não vai se manifestar 
sobre o parecer emitido pela 
CPI da Saúde.



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação

IMPASSE

Entrega de leite aos laticínios
do oeste de MT continua suspensa

DIZ IBGE

Queda de preços em maio
foi puxada por gasolina

Produtores estão insatisfeitos com preços pagos pelas 
indústrias 

DA REPORTAGEM

“A nossa paralisação se-
gue firme! Enquanto a dire-
toria da nossa associação não 
tiver em mãos um documen-
to assinado pelos laticínios, 
os produtores não vão voltar 
a entregar leite no oeste de 
Mato Grosso”. 

A afirmação feita por 
Luciano Rodrigues, presi-
dente da associação que re-
presenta os produtores de 
leite da região (APLO-MT), 
deixa claro que o impasse 
entre indústria e fornecedo-
res continua. Uma semana 
após o início da manifesta-
ção contra os baixos preços 
pagos pelo produto – na casa 
de R$ 0,82 por litro, em al-
guns casos – ainda não hou-
ve acordo.

De acordo com Rodri-

DA REPORTAGEM

ABr

Pressionado a reduzir 
agloA deflação (queda de 
preços) de 0,38% em maio 
deste ano foi puxada prin-
cipalmente pelo compor-
tamento da gasolina, cujos 
preços recuaram 4,35%. Os 
combustíveis, de uma forma 
geral, apresentaram deflação 
de 4,56%, com quedas tam-
bém no etanol (-5,96%) e no 
óleo diesel (-6,44%). Os da-
dos foram divulgados ontem 
(10) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os transportes, como 
um todo, tiveram deflação 
de 1,90% em maio. Além dos 
combustíveis, houve influ-
ência das passagens aéreas 

MT é o maior produtor de algodão do Brasil 

Começa colheita do algodão
DA REPORTAGEM

O sol ilumina os traba-
lhos na Fazenda Ouro Bran-
co, em General Carneiro – 
sudeste de Mato Grosso. É 
o primeiro dia da colheita 
dos 2,7 mil hectares de algo-
dão plantados em dezembro 
na propriedade. A lavoura 
representa 54% da área to-
tal destinada à produção de 
pluma este ano pelo Grupo 
Princesa, que também tem 
plantações em Campo Verde.

A movimentação mar-
ca o início de uma jornada 
que deve se intensificar a 
partir da segunda quinzena 
de julho e se estender até o 
mês de setembro em Mato 
Grosso. O estado é o maior 
produtor de algodão do Bra-
sil e deve registrar uma safra 
recorde, com quase 2 mi-
lhões de toneladas de pluma 
(1.993.298 ton), volume 1,3% 
acima do que foi colhido 
em 2019. Este avanço é pro-
porcional ao crescimento da 
área cultivada, que também 
foi a maior de todos os tem-
pos.

Os números retratam a 
expectativa que os agriculto-
res tinham com o atual ciclo, 
que apresentava preços atra-
tivos e forte ritmo das ven-
das antecipadas. Em janeiro, 
por exemplo, as plantadeiras 
ainda estavam no campo e 
mais de 72% da produção já 
estavam negociados (hoje 

são 78%). Só que o cenário 
mudou… a pandemia afetou 
a demanda e consequente-
mente as cotações da pluma, 
deixando um ar de incerte-
zas no setor.

“Podemos ter alguns 
problemas com a liquidez 
dos contratos e com atraso 
de embarques para expor-
tação. Isso pode nos trazer 
problemas. Os preços caíram 
nos últimos meses devido à 
essa crise econômica mun-
dial e estão nos níveis mais 
baixos dos últimos 5 anos”, 
aponta Milton Garbugio, 
presidente da Abrapa.

As dúvidas quanto ao 
futuro devem levar os agri-
cultores a reduzir as apostas 
no algodão na safra 2020/21. 
Na Agropecuária Boa Es-
perança, também em Mato 
Grosso, as lavouras ocupam 
28.800 hectares este ano. 
Para o próximo ciclo, a coto-
nicultura deve perder parte 
deste espaço.

“Isso se deve a um im-
pacto que estamos vendo 
no setor do algodão. Nos-
sos compradores estão com 
dificuldade de embarcar a 
produção e isso traz desdo-
bramentos. Num primeiro 
momento, estimamos redu-
zir em 15% a área. Mas isso 
poderá ‘cair mais’ se as coisas 
não andarem do jeito que a 
gente está achando”, explica 
o agricultor Orcival Guima-
rães.

MATO GROSSO| Apesar da perspectiva de produção recorde, agricultores estão apreensivos com os efeitos da pandemia
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Ministério da Agricultura anunciou a alteração no calendário 
Governo estima economia de R$ 2,2 bi por ano com 

tecnologia

FEBRE AFTOSA

Retirada da vacinação
pode ficar para 2022
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura vai adiar a retirada 
da vacinação contra a febre 
aftosa nos estados que com-
põem os blocos II, III e IV 
do cronograma do Progra-
ma Nacional de Prevenção e 
Erradicação da Febre Aftosa, 
que era prevista para maio 
do ano que vem. A decisão 
leva em conta os impactos 
decorrentes da pandemia, 
que prejudicaram o ritmo 
das implantações das ações 
necessárias para a retirada da 
vacina.

“De maneira geral hou-
ve problemas. Evidentemen-
te que alguns estados tiveram 
maiores consequências, mas 
os estados também estavam 
em níveis variados de aten-
dimento do Plano Estraté-
gico do programa ‘PNEFA’”, 
comentou Geraldo Moraes, 
diretor do Departamento de 

Saúde Animal da Secretaria 
de Defesa Agropecuária do 
Ministério.

De acordo com a nota 
publicada pelo MAPA, os 
estados devem promover 
esforços para concluir as 
ações necessárias até a nova 
avaliação, prevista para o 
primeiro semestre de 2021. 
Questionado sobre a possibi-
lidade da retirada da vacina-
ção ser realizada no mês de 
novembro de 2021, Geraldo 
Marques sinalizou que este 
passo só deve ser dado 2022. 
“Pensando na estratégia de 
blocos, a princípio, não ve-
mos como não vacinar no 
segundo semestre de 2021”, 
pontuou.

Além de Mato Gros-
so, também fazem parte do 
Bloco IV o Distrito Federal e 
os estados da Bahia, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Rio de 
Janeiro, Sergipe e São Paulo.
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gues, 5 dos 6 laticínios da re-
gião (incluindo cooperativas) 
iniciaram um diálogo com 
os produtores nos últimos 
dias. As negociações seguem 
em clima “amistoso”, mas 
ainda não há consenso sobre 
o assunto. “A indignação do 
produtor é o preço baixo e 
uma diferença de R$ 0,15 no 
valor do litro comparado a 
outras regiões. Queremos 
conseguir avançar logo nas 
negociações para que isso 
volte logo a se estabilizar, 
para que a gente possa voltar 
a trabalhar com mais con-
fiança”, enfatiza.

O impasse chamou a 
atenção da Secretaria Esta-
dual de Agricultura Familiar 
(SEAF-MT). Em nota enca-
minhada ao Canal Rural, o 
secretário Silvano Amaral, 
disse ter “passado a manhã 

(-27,14%). Outros grupos de 
despesas com queda de pre-
ços foram habitação (-0,25%), 
vestuário (-0,58%), saúde e 
cuidados pessoais (-0,10%) e 
despesas pessoais (-0,04%).

Por outro lado, os ali-
mentos evitaram uma que-
da maior dos preços, já que 
apresentaram uma inflação 
de 0,24% no mês, puxada por 
itens como cebola (30,08%), 
batata-inglesa (16,39%) e fei-
jão carioca (8,66%). Apesar 
disso, itens como a cenou-
ra e as frutas tiveram queda 
de preços, de 14,95% e 2,10%, 
respectivamente.

Segundo IBGE, ou-
tros grupos com inflação 
em maio foram artigos de 
residência (0,58%), educa-
ção (0,02%) e comunicação 
(0,24%).

desta segunda-feira (08) con-
versando por telefone com 
produtores de leite e com re-
presentantes de cooperativas 

de laticínios da região”, com 
o objetivo de “intermediar o 
conflito econômico entre os 
dois lados”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 026/2019 - AVISO DE REVOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria 
nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E AUDITORIA 
JURÍDICA, A FIM DE VERIFICAR A REGULARIDADE E A LEGALIDADE DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS, PRATICADOS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 
2015, 2016 E 2017 RELATIVAMENTE À FOLHA DE PAGAMENTOS E AOS 
PROCESSOS DE LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO”. Por interesse da administração, torna público a REVOGAÇÃO 
da Licitação Pregão Presencial - SRP 026/2019. Peixoto de Azevedo, 10 de 
Junho de 2020.

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020

Tipo: Menor Preço Por Item
A Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, Através da Pregoeira Ofi-
cial no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, 
de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 
25/06/2020, às 08H00, Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FUIDOS, EM ATENDIMEN-
TO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme es-
pecificações 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, 10 de junho de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2020 
– DATA 10/06/2020 – OBJETO: ESTABELECER O EQUILÍBRIO FINANCEI-
RO SUPRESSÃO DE VALOR – CONTRATADO: M. DIESEL CAMINHÕES E 
ÔNIBUS LTDA - CPNJ: 07.811.058/0001-64 – VALOR ADITIVO: ITEM 01: R$ 
341.510,00 (TERZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZ 
REAIS).
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CARLOS ANDRE RODRIGUES EIRELI - CNPJ: 
32.673.897/0001-00, localizado na RUA DAS VIDEIRAS, 
N° 920 - Bairro: CENTRO, pertencente ao município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: Atividades 
de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitala-
res para atendimento a urgências; Atividades de atendi-
mento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências; Atividade médica ambulatorial 
com recursos para realização de exames complemen-
tares; Atividade odontológica; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) - Tel.: (066) - 99612-7413.

CLAUDIR VALDAMERI - CPF: 327.782.281-87, localizado 
na ROD. 242 KM-14, N° S/N - Bairro: ZONA RURAL, per-
tencente ao município de SORRISO-MT, torna público que 
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, com ramo 
de Atividade: Terminação de suínos; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) - Tel.: (066) - 99612-7413.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis, 10 de junho de 2020.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 

público aos interessados o PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO 

ELETRÔNICA do PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2020 que tem por 

objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

materiais de expediente para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais. A continuidade da sessão, para manifestação de interesse de 

recurso ocorrerá no dia 15 de junho de 2020 às 15h00min. (horário de 

Brasília), no endereço eletrônico www.bllcompras.org.br.

Leandro Nery Varaschin

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
30/06/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de empresa especializada 
em Obras de Construção Civil, para Execução de obras/serviços de 
engenharia sob regime de empreitada global para: CONSTRUÇÃO DE 
UM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER, 
neste Município de Ipiranga do Norte/MT”, conforme especificações 
constante 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Adisonir Schneiders de Paula
Ipiranga do Norte-MT, 10 de Junho de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2020

Objeto: aquisição de licença para uso do pacote de softwares Autodesk 
Arquitecture, Engineering & Costruction Colletionic New Single User Sub 
Eld para atender as necessidades do Departamento de Engenharia e 
Arquitetura. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 24 de junho de 
2020. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 10 de junho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

CREDENCIAMENTO N° 007/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2020

O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 
de Administração, torna público para conhecimento dos interessados 
para credenciamento de pessoas jurídicas ou pessoas físicas para a 
prestação de serviços médicos especializados visando a realização de 
perícias médicas para concessão de benefícios previdenciários. Os 
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço até o dia 26 de junho de 2020. O Edital completo 
poderá ser retirado no Departamento de Licitação, localizada na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com 
endereço na Avenida Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim da Orquídeas, em 
Nova Mutum - MT, Fone (65) 3308-5400 das 13:00 h às 17:00 h e no site: 
www.novamutum.mt.gov.br. Nova Mutum - MT, 10 de junho de 2020.

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 10 de Junho de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 05 de Junho 
2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de preços para 
futura e eventual aquisição e instalação de plaquetas de identificação da 
estrutura externa da rede de fibra ótica no Município de Nova Mutum, da 
qual foi vencedora a empresa: Itens 837214, EDINEIA DA SILVA 
MARTINS 02147850179 inscr i ta  no CNPJ sob o  número 
29.903.178/0001-24 no valor de R$ 34.500,00.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2020

Pregoeiro

Presidente da Comissão de Avaliação

AVISO DE RESULTADO

DO LEILÃO N° 001/2020

Villian Cardozo dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 09 de Junho 
2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto alienação de bens 
móveis diversos, das quais foram vencedoras as empresas: Lote 015 - 
Item 837169, JONES RIGO inscrito no CPF sob o número 879.055.151-
68, no valor de R$ 4.200,00; Lote 014 - Item 837168, CARLOS 
CARNEIRO inscrito no CPF sob o número 850.075.011-15, no valor de R$ 
2.250,00; Lote 013 - Item 230861, HEBERTY LUIS ALVES MARIETTI 
inscrito no CPF sob o número 924.353.351-72, no valor de R$ 17.200,00; 
Lote 012 - Item 221749, LUCIANO LUIZ BUTKOSKI inscrito no CPF sob o 
número 022.256.279-08, no valor de R$ 25.200,00; Lote 011 - Item 
166810, GILBERTO HERMES LANGE inscrito no CPF sob o número 
689.822.910-91, no valor de R$ 8.200,00; Lote 010 - Item 190697, 
ANDRE RENAN VIANA DE MOURA inscrito no CPF sob o número 
022.841.101-77, no valor de R$ 8.800,00; Lote 009 - Item 189571, 
DANIEL DE SOUZA BRAGA inscrito no CPF sob o número 906.575.861-
53 no valor de R$ 6.700,00; Lote 007 - Item 221775, Lote 008 - Item 
189570, CARLOS LIVINO DE MELO inscrito no CPF sob o número 
467.957.159-49, no valor de R$ 20.900,00; Lote 006 - Item 146931, 
DAVID FIGUEIREDO CARDOSO EIRELI inscrito no CPF sob o número 
22.967.718/0001-94, no valor de R$ 12.500,00; Lote 005 - Item 215494, 
IRINEU AUGUSTO WAHALL inscrito no CPF sob o número 338.277.459-
34, no valor de R$ 9.100,00; Lote 001 - Item 834003, Lote 002 - Item 
834004, Lote 003 - Item 834005, Lote 004 - Item 834007, RONIELTON 
PEREIRA DA SILVA inscrito no CPF sob o número 047.254.351-20 no 
valor de R$ 5.910,00. Nova Mutum - MT, 10 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 014/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA NO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM ÁREA A SER CONSTRUIDA DE 
1.116,78M², LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
POLICLÍNICA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM ÁREA A SER 
CONSTRUIDA DE 1.116,78M², LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 01 DE JULHO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.



ATLÉTICO-MG

Busca por paraguaio e limite de
gringos indicam saída de Cazares

ATÉ 25%

Inter acerta redução salarial
com jogadores emprestados

Foto: Pedro Souza

Foto: ricardo duarte

Foto: divulgação

Cazares em treino do Galo antes do diagnóstico de Covid 

Valdívia tem contrato com o Inter até 2020 

Estadual será o primeiro a voltar no Brasil 

DA REPORTAGEM

Jorge Sampaoli chegou 
ao Atlético-MG com a exi-
gência de reforços e, na lista 
de cerca de 20 sugestões que 
entregou à diretoria, estão 
alguns estrangeiros. Um de-
les é Alan Franco, contratado 
vindo do Independiente del 
Valle. Outro gringo que pode 
chegar ao Galo é o zagueiro 
paraguaio Junior Alonso. A 
imprensa argentina noticiou 
um acordo próximo que o 
Atlético quer o defensor que 
pertence ao Lille (França) e 
joga no Boca Juniors.

Quando o assunto é es-
trangeiros, o clube precisa se 
atentar a um limite. Isso por-
que há, no Campeonato Mi-
neiro e no Brasileirão, uma 
restrição: o time pode ter 
apenas cinco gringos rela-
cionados por jogo. No elenco 
atual, considerando o refor-
ço fechado, já são cinco: Alan 
Franco, Otero, Dylan Borre-
ro, Cazares e Savarino. Para 
chegar mais um, a tendência 
é que alguém deixe o clube. 
E o mais provável é Cazares.

Franco ainda nem che-
gou, Otero vai assinar re-

DA REPORTAGEM

Em uma cruzada para 
cortar gastos e enfrentar a 
pandemia, o Inter entrou 
em acordo com os jogado-
res para redução em 25% dos 
salários em meados de maio. 
E isso se aplica também aos 
atletas emprestados pelo 
clube a outras equipes para 
a disputa da temporada de 
2020.

Quase todos os atletas 
aceitaram e assinaram o 
acordo proposto pela dire-
toria colorada. A exceção 
ficou por conta de Valdívia, 
emprestado ao Avaí até o fi-
nal do ano. O meia-atacante 
recusou os termos propostos 
pelo clube.

Valdívia aceitou o pri-
meiro acordo proposto pela 
diretoria, de prorrogar o 

novação automática com 
o Galo até junho de 2021, 
Dylan e Savarino têm con-
tratos longos. Cazares, com 
vínculo se encerrando no 
fim do ano, pode nem per-
manecer no clube até lá. O 

pagamento dos direitos de 
imagem para 2021, com um 
valor acertado em seis par-
celas. 

A segunda proposta foi 
recusada pelo atleta, que 
considerou “inviável” os ter-
mos, por só ter mais seis me-
ses de contrato e ficar livre 
de vínculo com o clube ao 
final do ano.

Além de Valdívia, o Inter 
tem os seguintes atletas em-
prestados: Dudu e Gustavo 
Ferrareis (Atlético-GO), Pe-
dro Lucas (Figueirense), Ra-
mon (Bahia), Carlos Miguel 
(Santa Cruz), Àlvaro (Náuti-
co), Zeca (Bahia) e Richard 
(Tondela, de Portugal). To-
dos eles aceitaram o acordo.

A exemplo do que ocor-
reu com os atletas do elenco 
de Eduardo Coudet, o Inter 
propôs a redução de 25% re-

camisa 10 - afastado em fun-
ção do diagnóstico positivo 
de Covid-19 - teve a relação 
com a diretoria do Atlético 
desgastada nos últimos me-
ses por problemas extracam-
po e já deixou claro que não 

ferente ao percentual dos 
salários com que tem que 
arcar mensalmente. Os valo-
res variam de contrato para 

quer renovar.
O Galo, que outrora ga-

rantia o objetivo de estender 
o contrato do camisa 10, co-
meça a falar na possibilida-
de de encerrar o vínculo em 
breve.

contrato. O pagamento dos 
direitos de imagem desses 
jogadores também foi pos-
tergado.
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Corinthians adia a conclusão
do CT das categorias de base
DA REPORTAGEM

O Corinthians não 
conseguirá concluir o cen-
tro de treinamento das ca-
tegorias de base neste ano, 
como estava previsto, por 
conta da crise financeira. 
Desde 2017, os jovens joga-
dores do Corinthians trei-
nam nos campos do novo 
CT, localizados ao lado da 
estrutura do time profissio-
nal, às margens da Rodo-
via Ayrton Senna, na Zona 
Leste de São Paulo.

O espaço, porém, ain-
da não conta com aloja-
mento e não possui móveis 
e equipamentos no depar-
tamento médico, refeitório 
e outras áreas administra-
tivas. A conclusão da obra, 
iniciada em 2013, ficará a 
cargo do próximo presi-
dente alvinegro, que será 
eleito em 28 de novembro.

O Corinthians acele-
rou a construção no ano 
passado, mas não conse-
guiu recursos para comprar 
toda a mobília necessária. 
A conclusão do CT da base 
vem sofrendo sucessivos 
adiamentos. Inicialmente, 
estava prevista para 2015. 
Na sequência, foi transfe-
rida para 2017. Depois, ano 
após ano o prazo foi pror-
rogado. Até dezembro, di-

rigentes do clube acredita-
vam que o espaço poderia 
ser finalizado neste ano.

Os trabalhos na obra, 
que já vinham em ritmo 
lento, foram totalmente 
paralisados no fim de mar-
ço devido a quarentena por 
conta da COVID-19. Mes-
mo com a flexibilização 
das medidas de isolamento 
social, o clube não vislum-
bra avançar no projeto em 
2020.

Depois de fechar 2019 
com um déficit de R$ 177 
milhões, o Corinthians viu 
sua situação financeira se 
agravar ainda mais nos úl-
timos meses. O clube não 
paga salários dos jogadores 
há três meses e vem sofren-
do diversas ações judiciais 
por conta de dívidas.

O Timão projeta um 
salto em qualidade e quan-
tidade na formação de jo-
gadores quando finalizar o 
CT. Além de aproximar as 
categorias de base da equi-
pe profissional e oferecer 
melhor estrutura aos atle-
tas, o espaço vai permitir 
que o clube mais do que 
triplique a quantidade de 
jogadores alojados. Atual-
mente, o Corinthians tem 
48 vagas de dormitórios. Já 
o novo alojamento contará 
com 160 leitos.

Foto: Marcelo Braga

Entrada principal do CT da base do Corinthians 

CRISE FINANCEIRA | Jovens jogadores já treinam no local, mas instalações ainda estão incompletas

DA REPORTAGEM

A Federação Catarinense 
de Futebol (FCF) confirmou 
a retomada do campeona-
to estadual para o dia 8 de 
julho, quase quatro me-
ses depois da paralisação 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. Será a 
primeira competição a vol-
tar com os jogos no futebol 
brasileiro.A data escolhida 
para a volta da competição 
acontece três dias depois 
do prazo final determinado 
pelo Governo de Santa Ca-
tarina no decreto que pro-
íbe atividades da Fesporte 
e também de eventos pri-
vados, como o Catarinense, 
até 5 de julho. 

Nesta semana, a cartilha 
com recomendações sani-
tárias elaborada pelo COES 
(Centro de Operações em 
Emergência em Saúde) foi 
disponibilizada aos clubes.

Brusque, Figueirense, 
Marcílio Dias e Tubarão 
afirmaram que foram con-
tatados pela entidade e in-

O PRIMEIRO

Federação 
confirma retomada 
do Catarinense 
para 8 de julho

formados sobre a data de 
retorno. Representantes 
dos clubes vão se reunir de 
maneira remota com o pre-
sidente da FCF, Rubens An-
gelotti, e com a Associação 
de Clubes de Santa Catarina 
(SC Clubes) para ajustar os 
detalhes.

Deste modo, a fórmula 
do Catarinense será man-
tida até a disputa do título 
que, a princípio, vai aconte-
cer em 26 de julho. O esta-
dual foi paralisado em 16 de 
março, um dia após o fim da 
primeira fase. A competição 
será retomada a partir das 
quartas de final e prevê ain-
da semifinal e final, além de 
duas partidas que definirão 
o time rebaixado à Série B 
de 2021.

O Avaí terminou a pri-
meira fase na liderança, 
seguido de Brusque, Figuei-
rense, Marcílio Dias, Cri-
ciúma, Juventus, Joinville, 
Chapecoense, Concórdia e 
Tubarão – os dois últimos 
disputam o mata-mata do 
rebaixamento.
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L.R.VERDE

Artistas são hostilizados em 
performance sobre a Covid-19

SORRISO

Cooperativa de crédito anuncia
início das atividades em outubro

SINOP

UPA André Maggi e 
Upinha mantêm 
atendimento 24 horas

Foto: AssessoriA/PM

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Cresol começa a operar em outubro 

Ação de conscientização ao novo coronavírus aconteceu na área central 

UPA continuará atendendo no feriado e em ponto 
facultativo

DA REPORTAGEM

As ações de prevenção 
ao novo coronavírus reúnem 
uma série de cuidados que 
devem ser observados pela 
população, dentre as quais 
o distanciamento social, uso 
de máscaras e higienização 
pessoal e de objetos usados 
no dia a dia. Mesmo com a 
disseminação dessas infor-
mações, ainda há resistência 
em parte da população em 
relação a adoção dessas me-
didas. 

Essa foi uma consta-
tação de artistas da Cia de 
Teatro Cena Um. No fim de 
semana, em parceria com 
a Secretaria de Cultura, fo-
ram desenvolvidas ações de 
conscientização e prevenção 
ao Covid-19. Na sexta passa-
da à noite, os artistas foram 
às ruas, numa performance 
para reforçar as informações 
de combate.

Contudo, enquanto es-
tavam nas ruas com carta-
zes informativos, os artistas 
foram xingados por pessoas 
que circulavam na noite lu-

DA REPORTAGEM

Está prevista para ou-
tubro a inauguração de uma 
unidade da Cooperativa Cre-
sol em Sorriso. A notícia foi 
dada por representantes da 
instituição, ao prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin. Vieram a 
Sorriso para prospectar fu-
turos negócios e acompa-
nhar as obras da agência, o 
presidente da Cresol União 
dos Pinhais, Ivan Duarte; a 
diretora-superintendente, 
Iomara Gaesski Ziger; a di-
retora de Negócios, Silvana 
Faccin Camozzato; e a dire-
tora-executiva, Silvania Pi-
zzato Schiavini.

“É muito animador, 
nestes tempos difíceis que 
o mundo todo está passan-
do, e nós também estamos, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em virtude do dia de 
Corpus Christi, quinta (11), e 
do ponto facultativo de sex-
ta (12), a Secretaria de Saúde 
informa que nos dois dias 
estarão funcionando nor-
malmente as Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da André Maggi e Menino 
Jesus, com atendimento 24 
horas.

O Posto de Coleta que 

realiza testes rápidos para 
Covid-19 também estará 
atendendo das 6h às 18h. 
Lembrando que a unida-
de recebe apenas pacientes 
com encaminhamento mé-
dico, que já tenha realizado 
o pré-agendamento via tele-
fone.

Já as Unidades Básicas 
de Saúde, Centros Munici-
pais Especializados e a pró-
pria Secretaria de Saúde, re-
tomam os atendimentos na 
próxima segunda (15).

DA REPORTAGEM

Os apaixonados não que-
rem saber! Com ou sem 
pandemia, junho é o mês 
de declarar o amor, de 
comprar presente para o(a) 
namorado(a). Para conhe-
cer melhor o cenário para 
o Dia dos Namorados, a 
Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas (CDL) Sinop solicitou 
ao Centro de Informações 
Socioeconômicas (Cise) da 
Unemat uma pesquisa com o 
empresariado e com a popu-
lação sobre a data. A pesquisa 
contou com uma amostra de 
121 empresários e 198 consu-
midores.

Os empresários foram 
questionados se pretendem 
realizar promoções específi-
cas para a data comemorati-
va e aproximadamente 50% 
dos entrevistados afirmaram 
que sim. Sobre a expectati-
va de vendas para o dia dos 
namorados em comparação 
com o ano anterior. A maior 
parte dos entrevistados (75%) 
apontou que as vendas se-
rão iguais à do ano anterior. 
“Quando analisamos o mo-
mento econômico, expecta-
tivas iguais às do ano ante-
rior são positivas”, explica o 
economista Feliciano Azua-
ga.

E o consumidor quer ir 
às compras. Foi perguntado 
aos entrevistados se preten-
dem fazer compras para o 
dia dos namorados e aproxi-
madamente 75% afirmou que 
pretende fazer compras para 
data. E para quem não vai 
presentear foi perguntado 
qual o motivo e aproxima-

damente 37% dos entrevista-
dos apontou que não tem a 
quem comprar o presente. 
Sobre onde comprarão 76% 
das pessoas disse que visitará 
o comércio local.

“Um número grande de 
pessoas não usará a internet 
e sim as lojas físicas por isso 
é fundamental conhecer as 
preferências do consumi-
dor”, destacou Feliciano.

A pesquisa do Cise/CDL 
apontou algumas destas pre-
ferências, de como o con-
sumidor agirá no Dia dos 
Namorados. Sobre quanto 
gastarão com presentes, em 
comparação ao ano de 2019, 
37% disse que gastará a mes-
ma coisa. Com isso a média 
do presente para dia dos 
namorados neste ano ficará 
entre R$ 50 e R$ 100 para 
a maior parte dos entrevis-
tados (48%). E sobre qual o 
presente preferido para 40% 
dos consumidores ele virá 
do segmento de vestuário e 
para 20% o presente será da 
linha de cosméticos.

“O sinopense é um povo 
otimista e apaixonado e a 
pesquisa deixou isso claro, 
os apaixonados vão as com-
pras e cabe aos empresários 
estar preparado para recebê-
-los. A CDL já deu a Cam-
panha SINOP PRECISA DE 
VOCÊ para ajudar nas ven-
das, todos os filiados têm 
cupons para distribuir para 
os clientes concorrerem a 10 
vale-compras de 500 e 1.000 
reais, agora cabe a cada um 
fazer o diferencial para des-
tacar sua empresa e vender”, 
finalizou o presidente da 
CDL Marcos Alves.

Foto: DivulgAção

Maior parte deve optar por presentes entre R$ 50 e R$ 100 

75% da população vai comprar
presente de Dia dos Namorados
SINOP | Apesar da crise econômica causada pela pandemia, data não vai passar batida pelos apaixonados

verdense em pleno período 
de pandemia, na chamada 
quarentena.

No sábado a situação 
foi mais simples. Os artistas 

perceber que Sorriso poderá 
contar com mais uma insti-
tuição cooperativa, que vem 
justamente para fomentar 
a economia do município e 
promover ainda mais opor-
tunidades não apenas para 
os moradores de Sorriso, 
mas de toda a região”, desta-
ca o prefeito.

A cooperativa parana-
ense foi fundada em 1995 e 
hoje o Sistema Cresol Baser 
possui mais de 210 mil famí-
lias cooperadas e conta com 
agências de relacionamento 
em dez estados brasileiros: 
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Minas Ge-
rais, Espírito Santo, Goiás, 
Rondônia, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Amazonas, e segue 
com expansão para novas 
áreas.

e profissionais da Secretaria 
de Cultura visitaram as ime-
diações do Lago Ernani Ma-
chado conversando com po-
pulares que trafegavam pelo 

local. Algumas pessoas sem 
mascaras foram abordadas, 
questionadas se aceitavam o 
acessório e se tinham conhe-
cimento dos riscos.
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
economizou cerca de R$ 35 
milhões em obras de pavi-
mentação somente em 2020. 
O valor estimado para a exe-
cução das obras era de R$ 
164 milhões, mas foram gas-
tos R$ 129 milhões, uma re-
dução de 21% em relação ao 
previsto.

A economia foi possível 
porque a Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra) formalizou 
cooperações, parcerias so-
ciais e redução nos valores 
previstos nas licitações para 
a execução de obras de infra-
estrutura. Para o secretário 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, as par-
cerias têm sido fundamen-
tais para executar obras com 
a mesma qualidade e custos 
ainda menores.

“O Estado fez a opção de 
ter obras de qualidade, aten-
dendo a todas as regiões. 
Com as parcerias, você tem 
a região participando junto 
com o Governo do Estado 
na obra. Quando você faz a 
parceria, você tem a estrutu-
ra do Município, desde má-
quinas, caminhões, além de 
fiscalizações, e todos partici-
pam efetivamente do que foi 
acordado”, afirmou.

Ainda de acordo com 
ele, “o governador Mauro 
Mendes e o vice-governador 
Otaviano Pivetta acertaram 
muito. Os dois foram os 
grandes baluartes que leva-
ram esses novos modelos de 
parceria para todo o Estado 
e que estão dando certo, pois 

PARCERIAS | Valor estimado para a execução das obras era de R$ 164 mi, mas foram gastos R$ 129 mi
Foto: tchélo Figueiredo

Sinfra reduz custo de obras em R$ 35 milhões 

as obras estão em andamen-
to. Todas as regiões do Esta-
do estão sendo beneficiadas. 
Sentimos na população o en-
tusiasmo e a credibilidade da 
administração Mauro Men-
des e Otaviano Pivetta”.

MT-140
Uma das licitações com 

maior deságio foi a realizada 
para pavimentar 64,5 km da 
rodovia MT-220, em Porto 
dos Gaúchos. A obra de pa-
vimentação é realizada no 
trecho que compreende o 
entroncamento da MT-338, 
no distrito de Novo Paraná, 
até o entroncamento da MT-
328, sentido Tabaporã.

O valor de referência 
para a licitação na modali-
dade Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC), do 
tipo menor preço, era de 
R$ 44,45 milhões. Em razão 
de a Prefeitura de Porto dos 
Gaúchos, ter assumido apro-
ximadamente 10% do custo 
total da obra em execução de 
serviços específicos, apurou-
-se R$ 11,2 milhões de eco-
nomia para os cofres públi-
cos.

O número representa 
uma economia de 25% em 
relação ao previsto. A obra já 
está em andamento pela em-
presa Fratello Engenharia e 
vai permitir a ligação de toda 
a região do Vale do Arinos 
com a BR-163. Economia si-
milar foi observada na licita-
ção em RDC realizada para 
pavimentar 22,14 km da ro-
dovia MT-010, do trecho do 
entroncamento da MT-484 
até o entroncamento da MT-
242, em Ipiranga do Norte.

Sinfra reduz custo de
obras em R$ 35 milhões

A licitação tinha o valor 
referência de R$ 11,9 mi-
lhões, também devido à co-
operação junto à prefeitura 
de Ipiranga do Norte. Nesse 

caso, a empresa vencedora 
apresentou proposta de R$ 
9,2 milhões para executar a 
obra. Um total de R$ 2,774 
milhões de redução – repre-

sentando uma economia de 
23% aos cofres do governo.

Essa obra também já está 
em execução pela Cons-
trutora Tripolo LTDA e vai 

proporcionar mais uma rota 
alternativa de Ipiranga do 
Norte para se chegar a Lu-
cas do Rio Verde e à Rodovia 
BR-163.

Com ela, você ajuda
a manter empregos, salvar sua vida

e a vida de quem está próximo.

Lembre-se:
não usar máscara
pode gerar multa.

www.mt.gov.br

MATO GROSSO
FOI O PRIMEIRO

ESTADO A TORNAR
OBRIGATÓRIO O USO

DA MÁSCARA
PARA AJUDAR

A COMBATER
A TRANSMISSÃO

DO CORONAVÍRUS.
O resultado 
dessa medida 
é que estamos 
com baixo índice 
de transmissão 
da doença. 


