
“FULMINANTE”

Convênio
destina
R$ 6,6
milhões

Birigui
elogia o
contra-
ataque

O Governo de Mato Grosso fir-
mou um convênio com a Ener-
gisa, que prevê a aplicação de 
R$ 6,6 milhões em ações de 
eficiência energética nos órgãos 
públicos estaduais, e em sete 
municípios do Médio Norte. O 
projeto possibilitará a troca da 
iluminação pública para lâmpa-
das mais econômicas em algu-
mas cidades.                 Página  - 8

O Sinop manteve os 100% 
de aproveitamento dentro 
de casa no domingo com a 
vitória por 5 a 3 diante do Lu-
verdense, no Estádio Gigante 
do Norte, pela 7ª rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
2020. A equipe comandada 
pelo técnico Marcos Birigui 
chegou à terceira colocação, 
com 13 pontos, e garantiu a 
classificação antecipada às 
quartas.                          Página  - 6

AssessoriA

DivulgAção

MENOR RISCO

DIAS MELHORES

Compras em 
dólar terão 
cotação do dia 
da compra

MT será o 
estado que 
mais crescerá
em 2020

Está em vigor a nova 
regra para quem usa cartão 
de crédito no exterior.  Agora 
os bancos devem efetuar a 
conversão em reais com base 
na cotação da data em que a 
compra foi realizada no cartão 
de crédito. 

 Página - 3

Um estudo da Consultoria 
Tendências, que revela aspectos 
da economia brasileira em 2020, 
aponta que Mato Grosso deve 
apresentar a melhor performan-
ce entre todos os estados do 
país neste ano.           Página - 4

DivulgAção

DivulgAção

DivulgAção

O uso irregular de sistemas emissores de documentos fiscais, conhecidos como softwares e hardwa-
res piratas, pode resultar em graves penalidades, tanto para o contribuinte quanto para os fornecedo-
res dos sistemas. Decreto determina como responsável solidário da possível fraude e sonegação do 
imposto os intermediadores e desenvolvedores de softwares e hardwares piratas.                      Página 7

COMBATE A FRAUDES

Fornecedores de softwares podem
ser penalizados por sonegação
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Os partidos e seus congressistas, que antes rece-
biam ministérios, estatais e cargos da administra-
ção como forma de cooptação, perdidos os cargos, 
meteram fundo a mão no orçamento da União

Ao tempo do mensalão não havia dúvida 
sobre a natureza indecente do processo de 
compra de votos parlamentares. Nenhum ve-
ículo ousou afirmar que tal conduta tivesse 
algo a ver com democracia e com o jogo po-
lítico. Nem o Lula! Em 2005, ele reuniu o mi-
nistério na Granja do Torto e pediu desculpas 
à nação, dizendo-se “traído por práticas ina-
ceitáveis”.

Ninguém na mídia duvidava de que com-
prar votos no Congresso para formar base de 
apoio fosse prática inaceitável. Quem quiser 
refrescar a memória pode ler aqui as 122 pá-
ginas do voto com que o relator Joaquim Bar-
bosa esmiuçou as motivações daquela desca-
rada iniciativa.

Quinze anos mais tarde, o mensalão, refe-
rido a tudo que veio depois, parece trambique 
no jogo de cartas em casa de repouso para 
idosos. Ainda assim, por indecente, derrubou 
José Dirceu da chefia da Casa Civil e o conver-
teu em bode expiatório do chefe. 

Ninguém na mídia brasileira fez qualquer 
esforço para defender aquela forma de anga-
riar votos. Antes mesmo do mensalão, ainda 
no governo FHC, é bom lembrar, a imprensa já 
vinha denunciando a troca de favores por vo-
tos parlamentares. Cargos e liberação de ver-
bas compunham o cardápio de operações co-
merciais que atendiam pelo nome de “é dando 
que se recebe”, ou de “toma-lá-dá-cá”. Nelas, os 
votos eram cedidos sem convicção.

O que mais importava não era a matéria 
em deliberação, mas a liberação da quantia ou 
o cargo provido. O Estado inchava e encarecia 
ao ritmo das demandas. Para um número sig-
nificativo de parlamentares, o mandato, por si 
só, é pouco, mas abre a porta para muito mais. 
E cada vez mais.

A Lava Jato, o impeachment e a vitória de 
Bolsonaro elevaram o nível de estresse das 
redações. Décadas de colaboração e alinha-
mento com o esquerdismo hegemônico foram 
devorados pela boca da urna e a vida missio-
nária da esquerda perdeu fontes de custeio.

Em março de 2019 o centrão se recompôs e 

retomou o hábito de chantagear o gover-
no. Já então, porém, inculpar Bolsona-

ro tornara-se o esporte preferido das grandes 
redações. Em relação a tudo que aprontam os 
malasartes dos outros poderes (Toffoli, Maia, 
Alcolumbre), a inacreditável mídia fechou os 
olhos, lavou as mãos e terceirizou o direito de 
opinião para as redes sociais. A Globo e a Globo 
News atacam o governo com o jogral de seus 
comentaristas.

O Congresso criou as emendas impositivas, 
individuais e de bancada para controlar R$ 42 
bilhões do Orçamento e a inacreditável mídia 
fez e continua fazendo cara de paisagem! A 
galinha da União sendo depenada em proveito 
eleitoral dos congressistas e a mídia dá força: 
“O Congresso é o senhor do orçamento”.

Para cozinhar, sim; para saborear individu-
almente, não. Uma coisa é o parlamento como 
um todo, o orçamento como um todo. Outra é 
transformar tudo numa pizza com 594 fatias. A 
grande imprensa não enxerga isso?

Minha consciência está tranquila. Como 
adversário do presidencialismo, há mais de 
30 anos denuncio o que chamo presidencialis-
mo de cooptação, em que maioria é coisa que 
se compra e voto é coisa que se vende. A no-
vidade é que, se o Congresso derrubar o veto 
de Bolsonaro a esse fatiamento das despesas 
não vinculadas, o governo estará neutralizado, 
imobilizado.

Os partidos e seus congressistas, que antes 
recebiam ministérios, estatais e cargos da ad-
ministração como forma de cooptação, perdi-
dos os cargos, meteram fundo a mão no orça-
mento da União.

A imprensa, enquanto isso, não cansa de 
elogiar a “autonomia do parlamento” como se, 
no presidencialismo, o legislativo não vivesse 
eterno déficit de responsabilidade. É por cau-
sa desse déficit que o Congresso vem agindo 
como age, contando, agora, com matreiro pis-
car de olhos de grandes veículos da imprensa 
nacional.

PERCIVAL PUGGINA É ARQUITETO, EM-
PRESÁRIO E ESCRITOR

A inacreditável mídia

PERCIVAL PUGGINA

Em seu primeiro ano, o governo Jair Bolsonaro 
evitou elevar os recursos para a expansão da clientela 
do Bolsa Família, o que criou uma fila de cerca de 1 
milhão de candidatos aos benefícios do programa —
de R$ 190 mensais, em média.

O custo adicional para atender a essas deman-
das teria sido de R$ 1,4 bilhão, em um programa que 
contou com R$ 32,5 bilhões em 2019. Haveria mar-
gem para a ampliação das verbas, dado que os gastos 
federais terminaram o ano abaixo do teto inscrito na 
Constituição.

É evidente que não sobra dinheiro nos cofres 
da União. Mesmo com despesas abaixo do limite, o 
Tesouro Nacional ainda tem déficit primário, ou seja, 
arrecadação insuficiente para seus compromissos co-
tidianos e os investimentos. O governo Bolsonaro, no 
entanto, foi capaz de injetar R$ 10,1 bilhões em esta-
tais, dos quais R$ 7,6 bilhões engordaram uma empre-
sa ligada à Marinha —a verba foi destinada majorita-
riamente à construção de navios de guerra.

De junho até o final do ano passado, poucos mi-
lhares de beneficiários foram incluídos no Bolsa Fa-
mília, o programa social mais eficiente do país. O nú-
mero de famílias atendidas baixou de 14,1 milhões, no 
final de 2018, para 13,1 milhões em dezembro de 2019.

É verdade que o governo concedeu o que foi 
propagandeado como um “13º salário” à clientela, 
mas a medida valeu apenas para 2019 —e o Executivo 
tem se oposto a propostas do Legislativo para torná-la 
permanente. O Orçamento de 2020 projeta uma re-
dução na casa dos R$ 2,5 bilhões, na comparação com 
os montantes de 2019.

Trata-se de uma escolha errada, para nem dizer 
desumana. Se a restrição orçamentária é indiscutível, 
uma iniciativa que atende à parcela mais miserável da 
população deve merecer tratamento privilegiado. Afi-
nal, o número de pessoas vivendo na extrema pobreza 
cresce desde a recessão de 2014-16, segundo dados do 
Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Var-
gas.

O Bolsa Família diminui a insegurança alimen-
tar; melhora a educação e a saúde das crianças das fa-
mílias atendidas; favorece a condição socioeconômica 
das localidades mais carentes —e custou apenas, em 
2019, o equivalente a 0,45% do Produto Interno Bruto.

Há subsídios e benefícios tributários em excesso 
ao setor privado, que poderiam ser revistos conforme 
entendimento da própria área econômica; o corpora-
tivismo militar, tanto na forma de reajustes salariais 
como de investimentos, deve ser contido. Todas são 
opções melhores que ver aumentar a fila de pobres e 
miseráveis.

Editorial

Pobres na fila

Ranking dos Políticos - Facebook

NO BATENTE
A deputada estadual Janaina Riva, que 

está grávida de três meses, retornou às ativi-
dades na Assembleia Legislativa na segun-
da (2). Ela fez uma série de publicações em 
suas redes sociais mostrando a retomada 
dos trabalhos. A parlamentar estava afasta-
da da Casa de Leis desde dezembro de 2019, 
quando iniciou uma gravidez de risco. Ela 
esperava gêmeos, mas um dos bebês não 
resistiu. A deputada ainda segue sob obser-
vação.

DEFESA
Alvo de uma série de críticas em suas re-

des sociais após um embate com Abílio Ju-
nior, o vereador Toninho de Souza afirmou 
estar sendo alvo de um suposto “comitê da 
maldade”, por conta das eleições marcadas 
para este ano, no qual ele deve tentar a ree-
leição. Em um vídeo, Toninho disse ser inve-
jado por jornalistas, candidatos a vereador 
em Cuiabá e marqueteiros. “Esses jornalistas 
são aqueles antigos, que estão com os dentes 
caindo de tão antigos no mercado, mas que 
não conseguiram chegar ao nível de sucesso 
do Toninho de Souza”, afirmou.

ALIADO DE BOLSONARO
O empresário Luciano Hang, dono da Ha-

van, rasgou o verbo contra os partidos de es-
querda durante visita a Cuiabá, no último fi-
nal de semana. Segundo ele, a esquerda não 
gosta de trabalhar e tem ódio de quem gera 
emprego e renda. Hang ficou conhecido na 
política por declarar apoio à campanha do 
presidente Jair Bolsonaro. “Esse povo da es-
querda nunca trabalhou ou se trabalharam 
sempre tentaram fazer com que a empresa 
desse prejuízo. Eles odeiam quem trabalha, 
odeiam trabalhar e tem ódio do empreen-
dedor e empresário, aqueles que tocam esse 
país”, disparou.

Crédito:Maicon Rodrigues de Lima

IMAGEM DO DIA

“Se a restrição orçamentária é indiscutível, 
uma iniciativa que atende à parcela mais mi-
serável da população deve merecer tratamento 
privilegiado

“
As fortes chuvas que caem em Sinop deixam diversos pontos alaga-

dos. Em algumas ruas e avenidas, motoristas precisaram estacionar os 
veículos até que a água diminuísse e houvesse condição de trafegabi-
lidade. Além disso, em alguns pontos o volume de água ultrapassou a 
altura de calçadas.

Produto do crime?
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até mesmo alterar seu IMEI.
Olha que coisa desagradável de se 

imaginar: você, roubado, comprando, 
inconscientemente, um celular... rouba-
do! Sei que pode parecer algo irreal, mas 

acontece mui-
to, e não apenas 
com celulares. 
TV´s, notebooks 
e uma infinidade 
de outros itens 
acabam fazendo 
esse mesmo “ca-
minho”.

Você precisa 
estar atento à uma série de fatores, en-
tre eles, claro, a nota fiscal. 

Em caso de dúvidas, não compre e, 
se for o caso, denuncie para as autori-
dades policiais. Tal denúncia pode ser 
feita de forma anônima e evitar que ou-
tras pessoas passem pela mesma situ-
ação.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Sempre que comprar um produto que não seja 
extremamente usado exija a nota fiscal. Se o pro-
duto for realmente antigo, procure informações que 
possam confirmar a propriedade do mesmo, antes 
de fechar negócio. O que, para muitos, pode ser algo 
“inocente”, pode ser enquadrado como receptação. 
Todo o cuidado é pouco.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

O carnaval se foi e, com ele, uma in-
finidade de celulares, roubados, furta-
dos ou perdidos durante a folia. É claro 
que uma aglomeração de pessoas, dis-
traídas, entorpecidas pelo som alto (e, 
muitas vezes, pelo 
álcool) e quase 
todo mundo com 
celular é um ter-
reno mais do que 
fértil para quem 
quer praticar cri-
mes, e é justamen-
te o que acontece.

Quem ficou 
sem o celular usa os recursos que con-
segue para tentar evitar seu uso pos-
terior, fazendo bloqueios de conta e de 
IMEI, mas isso dificilmente vai trazer o 
aparelho de volta. 

Nessa hora muita gente acaba pro-
curando um celular “baratinho” para 
ter o que usar até poder, novamente, 
comprar um aparelho melhor. 

Quanto melhor o aparelho e menor 
o valor, melhor. Não importa se tem 
carregador, se tem nota, o que importa 
é ser o famoso “bom e barato”.

Sem perceber essa pessoa pode es-
tar comprando justamente um produto 
do crime, também subtraído de alguém 
e “aquecido” por processos técnicos 
que permitem desbloquear o aparelho e 



ALÉM DA INTERNET

CPI da renúncia e sonegação 
aprova 17 requerimentos
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT), por meio 
do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde de 
Mato Grosso (COE-MT), 
atualizou a situação dos 
casos suspeitos de corona-
vírus no estado. De acordo 
com nota técnica divulgada 
na tarde desta terça-feira 
(03), atualmente, há seis ca-
sos que levantam suspeita 
em território mato-gros-
sense.

O documento informa 
que o COE nacional descar-
tou os casos dos municípios 
de Nova Mutum e Sinop 
por não preencherem a de-
finição necessária para CO-
VID-19; porém, as situações 
continuam em investigação 
de Síndrome Gripal (SG).

Em Mato Grosso, os seis 
casos considerados suspei-
tos do Covid-19 estão em 
Glória D’Oeste (2), Alto Ta-
quari (1), Sorriso (1) e Cuia-
bá (2). Os pacientes apre-
sentam sintomas relativos 
à doença respiratória e pos-
suem histórico de viagem 
para países onde há a circu-
lação do novo vírus. 

Ainda conforme a nota, 
os casos que tiveram seus 
exames processados pelo 

EM MT | Centro de Operações nacional descartou os casos dos municípios de Nova Mutum e Sinop

atualmente, há seis casos suspeitos em MT

Foto: tchélo Figueiredo - Secom/mt

Foto: JlSiQueirA / Almt

DEFESA DO CONSUMIDOR

Bancos passam a 
usar a cotação 
do dólar do dia 
da compra para 
cartão de crédito

Entrou em vigor em 1º de março de 2020 

ASESSORIA

DE IMPRENSA

Está em vigor a nova 
regra para quem usa cartão 
de crédito no exterior.  Ago-
ra os bancos devem efetuar 
a conversão em reais com 
base na cotação da data em 
que a compra foi realizada 
no cartão de crédito. Com 
a mudança, consumidores 
conseguem ter mais planeja-
mento e controle dos gastos, 
amenizando o risco cambial 
de produtos comprados em 
outros países e também em 
sites estrangeiros. Leia a cir-
cular completa aqui. 

A Circular nº 3.918, do 
Banco Central, foi publicada 
em novembro de 2018 com 
prazo de pouco mais de um 
ano para entrar em vigor - 1º 
de março de 2020. Até então, 
os bancos efetuavam a con-
versão de Dólar para Real 
com o câmbio referente à 
data do fechamento da fatu-
ra. 

Com a circular em vi-
gor, o cliente ficará sabendo 
já no dia seguinte quanto 
vai gastar em reais, o que 
elimina eventuais ajustes na 
fatura subsequente. O banco 
também deve “tornar dispo-
nível em todos os seus canais 
de atendimento ao cliente a 

taxa de conversão do dólar 
dos Estados Unidos para re-
ais utilizada no dia anterior 
referente aos gastos em moe-
da estrangeira”, diz trecho da 
circular, bem como o histó-
rico das taxas de conversão.   

Mas além de ficar aten-
to às taxas de câmbio, alerta 
o Procon Estadual, o con-
sumidor deve lembrar que 
compras no exterior ou em 
sites estrangeiros com cartão 
de crédito têm incidência do 
Imposto Sobre Operações 
Financeiras (IOF), com alí-
quota de 6,38%. 

DE OLHO
NA FATURA 
Em relação à fatura, é 

obrigatória a presença do 
demonstrativo de gastos ou 
lançamentos de compras no 
cartão de crédito, com infor-
mações de todas as compras 
efetuadas – no Brasil ou no 
exterior – e indicação do es-
tabelecimento, data, número 
de parcelas e valor. No caso 
de compras fora do país, 
também é preciso identificar 
a moeda estrangeira e seu 
referido valor; o valor equi-
valente em dólar na data do 
gasto; a taxa de conversão do 
dólar para reais na data da 
compra; e o valor em reais 
que será pago pelo cliente.

Foto: mArcello cASAl/ AgênciA BrASil

Foto: FáBio rodrigueS PozzeBom/AgênciA BrASil

LIVRE MERCADO

Senado aprova Marco Regulatório do Setor Elétrico

Os deputados vão ouvir o ex-presidente da Metamat 

Texto segue agora para a Câmara dos Deputados 

DA REPORTAGEM

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Renúncia e Sonegação Fis-
cal, que investiga indícios 
de sonegação de impostos e 
renúncias fiscais indevidas 
em Mato Grosso, aprovou 17 
requerimentos na volta dos 
trabalhos hoje (3), para obter 
informações e ouvir autori-
dades políticas e empresá-
rios do segmento da minera-
ção no estado.

Na próxima terça-feira 
(10), os deputados vão ouvir 
o ex-presidente da Compa-
nhia Mato-grossense de Mi-
neração – Metamat, Serafin 
Carvalho. A oitiva dele está 
previsga para começar às 9 
horas, na sala 201, Deputado 
Oscar Soares. Os parlamen-
tares também aprovaram 
o convite ao ex-secretário-
-chefe da Casa Civil de Mato 
Grosso, Pedro Nadaf.

De acordo com o presi-
dente da CPI, deputado Wil-
son Santos (PSDB), Nadaf foi 
convocado por ter sido acu-
sado pelo Ministério Público 
do Estado, no final de 2019, 
pelo recebimento de R$ 1,9 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Comissão de Infraes-
trutura do Senado aprovou 
ontem (3) o substitutivo do 
Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 232/2016, que estabele-
ce o novo Marco Regulatório 
do Setor Elétrico.

O relatório do senador 
Marcos Rogério (DEM-RO) 
prevê um mercado livre de 
energia, com a possibilidade 
de portabilidade da conta de 
luz entre as distribuidoras.

De acordo com o texto, 
os consumidores de cargas 
superiores a 3 mil kW (qui-
lowatts) de energia poderão 
escolher livremente o forne-
cedor. 

Como aprovação foi em 
decisão terminativa, se não 
houver recurso para aprecia-
ção da matéria no plenário 
da Casa, o texto segue para a 
Câmara dos Deputados.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
foi à reunião da comissão 

milhão em propina. Na épo-
ca ele era secretário do ex-
-governador Silval Barbosa.  

A CPI também aprovou 
requerimento que solicita a 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz) – dos últimos 
cinco anos – informações 
de documentos de quatro 
segmentos produtivos de 
Mato Grosso: combustível, 
agronegócio, mineração e 
frigoríficos. Nos documen-
tos devem constar “a lista das 
empresas e da data de fisca-
lização delas, e ainda o valor 
total arrecadado por cada 
uma”, disse Santos.

“Há sempre recusa da 
Sefaz. Diante disso, a CPI 
deixa de fazer solicitação, 
agora fará requisições de 
informações junto a Sefaz. 
Muitas secretarias de Estado 
não informam os requeri-
mentos porque acham que a 
CPI é brincadeira e fantoche. 
Isso vai acabar”, disse Santos.

Durante a reunião, os 
deputados que compõem a 
CPI aprovaram quinze re-
querimentos apresentados 
pelo sub-relator do setor da 
mineração, deputado On-
danir Bortolini – Nininho 

acompanhar a votação. Para 
ele, o projeto é “um marco 
para o setor elétrico”. “Com 
a entrega que o Senado Fe-
deral está fazendo à Câmara 
dos Deputados, não tenho 
dúvida nenhuma de que lá 
o sucesso será tão grande 
quanto no Senado na trami-
tação desse projeto de lei”, 
disse.

No substitutivo, o rela-
tor adequa o PLS 232/2016 a 
uma portaria do Ministério 
de Minas e Energia (MME) 
que estabelece o cronograma 
para a ampliação do merca-
do livre de energia elétrica 
para consumidores com car-
ga acima de 500 kW. O re-
quisito mínimo de 3 mil kW 
será reduzido gradualmente 
ao longo dos anos, atingindo 
todos os consumidores após 
seis anos e meio de vigência 
da lei.

O relator alterou vários 
pontos do texto original pro-
posto pelo ex-senador Cássio 
Cunha Lima (PB). Entre as 
novidades estão, por exem-

(PSD). O presidente Wilson 
Santos afirmou que os re-
querimentos tratam de con-
vites e não de convocações.

“É a primeira vez que 
se realiza um trabalho como 
esse. A CPI não quer de for-
ma alguma ser injusta com 
aqueles que estão traba-
lhando e gerando emprego 
em Mato Grosso. Aqui, está 
sendo aprovados convites. 
Muitos dos empresários, que 
estarão aqui, vão colaborar 
efetivamente com o nosso 
trabalho. Aqui, não há acu-
sação a nenhuma empresa 

convidada. É preciso que 
isso fique bem claro”, disse 
Santos.  

“Entre os convidados 
estão os empresários do setor 
de mineração, de sindicatos, 
de prefeitos. A CPI vai bus-
car entender um segmento 
que precisa ser esclarecido, 
porque tudo ainda é muito 
obscuro. Nunca foi feito ne-
nhum trabalho nesse sentido 
para esclarecer tudo isso. A 
CPI tem esse compromisso 
com a sociedade”, explicou 
o sub-relator da mineração 
Ondanir Bortolini.

Dois casos suspeitos de 
coronavírus são descartados 

Laboratório Central de 
Saúde Pública de Mato 
Grosso (Lacen-MT) – e os 
resultados que foram nega-
tivos para os vírus respira-
tórios disponíveis no painel 
– já se encontram no labo-
ratório de referência nacio-
nal para testagem.

De acordo com o setor es-
tadual de Vigilância Epide-
miológica, os números es-
tão sendo gradativamente 
atualizados no sistema do 
Ministério da Saúde – que, 
até o momento, contabili-
za cinco casos suspeitos de 
Covid-19 em Mato Grosso, 
433 suspeitas no Brasil e 2 
confirmações em São Pau-
lo.

O Ministério da Saúde 
já confirmou dois casos de 
Covid-19 no Brasil. Dian-
te da ampliação dos países 
com transmissão local e a 
confirmação dos primei-
ros casos no Brasil, Mato 
Grosso passou a identificar 
possíveis casos suspeitos 
e o Centro de Operações 
de Emergências em Saúde 
Pública ampliou a ação de 
monitoramento no estado.

Este acompanhamento 
ocorre na rotina dos servi-
ços do Centro de Informa-
ções Estratégicas de Vigi-
lância em Saúde (CIEVS), 

que divulgará as atualiza-
ções diárias do monitora-
mento do Covid-19. Essas 
informações são relativas 
ao período das 12h do dia 

anterior até as 12h do dia da 
publicação.

RECOMENDAÇÕES
Os sites da SES e do Mi-

nistério da Saúde dispõem 
de informações oficiais 
acerca do novo coronaví-
rus. A orientação é de que 
não sejam divulgadas infor-

mações inverídicas, pois as 
notícias falsas causam pâni-
co e atrapalham a condução 
dos trabalhos pelos serviços 
de saúde.

plo, o aumento do valor da 
Compensação Financeira 
pela Utilização de Recursos 
Hídricos (CFURH) e o paga-
mento de uma quota anual 

à Conta de Desenvolvimen-
to Energético (CDE) para a 
prorrogação da autorização 
de funcionamento de usinas 
termelétricas e hidrelétricas.



Vagas de Emprego
1-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
2-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto 
de refrigeradores, CNH AB;
3-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
4-Ajudante de motorista, com experiência;
5-Auxiliar de produção, com experiência;
6-Consultor de vendas, com experiência;
7-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
8-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
9-Repositor, com experiência, conhecimen-
to em rotina de mercado, disponibilidade 
no período noturno;
10-Motorista / Entregador, CNH C, com 
experiência, com disponibilidade para 
viagem; 
11-Entregador, CNH AB ou AC, com 
experiência;
12-Motorista entregador, CNH AC, com 
experiência, curso do MOPP;
13-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
14-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
15-Designer gráfico, com experiência;    
16-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
17-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, fachadas 
ou estruturas metálicas;
18-Técnico em Enfermagem, com COREN;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Operador (a) de ponte rolante;
21-Escrita fiscal, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

M. M. COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA, cadastrada 
sob número de CNPJ 13.713.528/0001-50 localizada na 
Avenida das Perdizes, 133-S Quadra E Lote 05 – bairro 
Loteamento Comercial José Aparecido Ribeiro Sul na ci-
dade de Nova Mutum/MT, com CEP nº 78.450-000, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Nova Mutum – SAMA a Licença 
Ambiental na modalidade de Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para atividade de Fa-
bricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, 
torres de transmissão, andaimes e outros fins, inclusive 
sob encomenda

LENOIR LANDSKRON 84318562972 - CNPJ: 
21.772.484/0001-67, localizado na CH. ASSENTAMENTO 
JONAS PINHEIRO Lote: 51 s/n – ZONA RURAL do muni-
cípio de Sorriso-MT, torna público que requereu a junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção, com ramo de Atividade Fabricação de Produtos de 
Laticínios, não foi determinado EIA-RIMA.

VALENTIN COLOMBO, CPF: 411.327.001-59, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: a AMPLIAÇÃO das 
Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI), da atividade de: 
Preservação de peixes, crustáceos e moluscos. Endereço: 
Chácara Carolina, Loteamento Teles Pires, estrada Pon-
tal do Verde, Zona Rural. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

BEFOR INDUSTRIA DE SORVETES, CNPJ nº 
18.723.360/0001-87, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a renovação 
da Licença de Operação, para Atividade de Fabricação de 
sorvetes e outros gelados comestíveis, localizado na Ave-
nida José Leovaldir Faganelo, n° 170, LIC, em Sinop/MT.

IMÓVEIS RURAIS-MT
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

Fazenda, 7.475ha, c/ armazém, silos, moegas,
 balança, barracão, guarita, casa, entre outras benfs. 

INICIAL R$ 97.465.075,00

CÁCERES/MT
Fazenda, 2.574ha (parte ideal). 

INICIAL R$ 13.913.806,00

DIAMANTINO/MT
Fazenda, 395ha (parte ideal), c/ casa, barracão,
 pocilga, alojamento, entre outras benfs. 1.847m².

 INICIAL R$ 8.037.784,00

Fazenda, 220ha. INICIAL R$ 2.574.000,00 

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO!

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 

público aos interessados o PROSSEGUIMENTO do PREGÃO 

PRESENCIAL nº 008/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS 

para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 

serviços de Pintura de paredes, forros e esquadrias, aplicação de massa 

corrida, grafiato e textura, para atender as necessidades do Município. 

Tendo em vista a inabilitação da empresa G. A. Tenório, após a realização 

de diligência para verificação da conformidade da documentação de 

habilitação apresentada, fica designado a data de 09 de março de 2020, 

às 8h00min, na sala de reuniões do Paço Municipal Euclides Horst. Para o 

prosseguimento do certame com a fase de negociação e julgamento da 

habilitação das empresas remanescentes, obedecendo a ordem de 

classificação. Campo Novo do Parecis, 03 de março de 2020.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

Pregoeira Municipal

Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 04 de Março de 2020.
Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
17/03/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada para a prestação de 
serviços de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde”, conforme especificações constante no 
Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações 
junto ao Depto. de Licitações, durante o horário de expediente da 
Prefeitura (das 07 às 13h). O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br e ainda ser 
obtido pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
16/03/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e 
Materiais de Copa e Cozinha, para atender a todas as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
d e  e x p e d i e n t e  d a  P r e f e i t u r a  o u  o b t ê - l o  n o  s i t e  
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.
Ipiranga do Norte-MT, 04 de Março de 2020.

Pregoeira Municipal

Nova Mutum – MT, 03 de março de 2020.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos, materiais hospitalares e fórmulas nutricionais, através de 
licitação na modalidade de Pregão Presencial. Tipo: Menor preço por item 
- Data de Abertura: 16 de março de 2020. HORÁRIO: 9h00min - LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 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  n o  s i t e :  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo e–mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de Licitação 
ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7h00min 
as 11h00min das 13h00min às 17h00min.

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020

Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 28 
de Fevereiro 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa para futura e 
eventual locação de caçambas estacionárias para remoção de entulhos e 
descarte dos resíduos retirados do perímetro urbano, da qual foi 
vencedora a empresa: item 822433, SUELY LEONHART PASSAIA 
inscrita no CNPJ sob o número 21.809.936/0001-38 no valor de R$ 
148.500,00. Nova Mutum - MT, 03 de Março de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO da Tomada de preço para obras, serviços de 
engenharia ou materiais para obras/manutenção Nº 00000003/2020. O 
Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 28 de fevereiro de 2020, 
com início às 08:00hs, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução da edificação e do alojamento para o esquadrão independente 
do policiamento montado (cavalaria) de Nova Mutum, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto da qual foi vencedora a empresa: Item 836045, 
ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 292.909,51.

Presidente da CPL
Rogério Cristóvão da Silva

Nova Mutum - MT, 03 de março de 2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE 
PRIMAVERA DO NORTE – SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura 
ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 23 DE 
MARÇO 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.

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

Comissão Permanente de Licitação
Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 005/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2020, regida pela 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MARMITEX NR 08 E REFEIÇÃO 
COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min do dia 17 de 
março de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 03 de março de 2020 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

CNPJ: 35.099.956/0001-77 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO 

GROSSO - COANORTE, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que 
nesta data totalizam 75 (setenta e cinco) membros, para a Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 19 de março de 2020, na sede do sindicato Rural 
de Sinop, sito à Av. das Embaúbas, nº. 330, Bairro Setor Comercial, no Município 
de Sinop, Estado do Mato Grosso, às 17:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 18:00 horas, 
com metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação, as 19:00 
horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 

1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
Sociedade; 
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 
e) Parecer do Conselho Fiscal; 

2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a 
dedução dos fundos obrigatórios; 
3- Orçamento para 2020; 
4- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse; 
5- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
6- Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Sorriso – MT, 20 de fevereiro de 2020  
ANDRÉ LUNARDI 

PRESIDENTE 
Rua Colonizador Ênio Pipino nº 6865 

 Setor Industrial Norte, CEP: 78550-000, Sinop/MT. 
03,04,05/03/2020 

 

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 04 de março de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Birigui elogia contra-ataque: 
“fulminante” do Galo Norte
DA REPORTAGEM

O Sinop manteve os 
100% de aproveitamento 
dentro de casa no domingo 
com a vitória por 5 a 3 diante 
do Luverdense, no Estádio 
Gigante do Norte, pela 7ª ro-
dada do Campeonato Mato-
-grossense 2020. A equipe 
comandada pelo técnico 
Marcos Birigui chegou à ter-
ceira colocação, com 13 pon-
tos, e garantiu a classificação 
antecipada às quartas de fi-
nal. “A gente fica satisfeito, 
primeiro por vencer, depois 
por goleada, fazer cinco gols 
não é fácil. Uma grande par-
tida como foi quando a gen-
te estava com os 11 titulares, 
então a gente fica satisfeito 
pelo que aconteceu”, disse o 
técnico Marcos Birigui à rá-
dio Meridional FM de Sinop.

O experiente técnico 
fez questão de elogiar o tra-
balho desenvolvido em con-
junto com o auxiliar-técnico 
Carioca, e levantou a moral 
da sua equipe, principal-
mente dos atacantes, que 
têm a maior potência ofen-
siva da competição, com 17 
gols marcados, contra 15 do 
Cuiabá.

“Muito trabalho da nos-
sa comissão técnica, com o 
Carioca, a equipe realmen-
te está encaixada, tem um 

SINOP FC | Galo do Norte tem o melhor ataque e está classificado com 100% de aproveitamento em casa

LIBERTADORES

Palmeiras faz último 
treino no Brasil 
antes da estreia

NOVA MUTUM

Dema valoriza defesa 
e mira melhor posição 
possível na 1º fase

LUVERDENSE

Técnico frisa briga direta com o Mixto

Foto: Maykon Castioni

Equipe tem a terceira defesa menos vazada do campeonato 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Verdão estreia hoje na Libertadores, diante do Tigre 

Luverdense apanhou do Sinop e está perto da zona de 
rebaixamento 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras se reapre-
sentou após empate no clás-
sico com o Santos e realizou 
seu único treino no Brasil 
antes da viagem para a es-
treia na Libertadores. A prin-
cipal novidade foi a presença 
do lateral Marcos Rocha, re-
cuperado de lesão.

Apesar de ter treinado, 
Marcos Rocha não viajou a 
Buenos Aires. Nesta quarta 
(4), a equipe enfrenta o Ti-
gre, às 18h15 no Monumen-
tal Victoria, pela 1ª rodada 
do torneio sul-americano. O 
Verdão está no Grupo B jun-
to com Bolívar-BOL e Gua-
raní-PAR.

Os titulares da partida 
de sábado, incluindo o late-
ral Matías Viña, substituído 
por conta de dores, foram 
preservados e fizeram ape-
nas trabalho regenerativo 
na Academia de Futebol. O 
restante do elenco começou 

DA REPORTAGEM

A equipe do Nova Mu-
tum, debutante na 1ª Divisão 
do Campeonato Mato-gros-
sense, garantiu sua classifica-
ção às quartas de final com a 
apertada vitória sobre o Ara-
guaia, por 2 a 1, no Estádio 
Valdir Doilho Wons. Apesar 
do placar magro, o jogo foi 
um bombardeio do time da 
casa, contra poucas chances 
do time de Barra do Garças, 
que ainda não pontuou na 
competição.

“Foi uma grande partida, 
conseguimos impor o ritmo 
de jogo, tivemos inúmeras 
oportunidades e saímos com 

DA REPORTAGEM

O técnico Toninho Pesso 
conheceu a sua primeira der-
rota no comando do Luver-
dense. Desde a sua chegada, 
o time havia empatado com 
o União, vencido o Araguaia, 
mas desta vez, perdeu para o 
Sinop, por 5 a 3, no Estádio 
Gigante do Norte.

O time de Lucas do Rio 
Verde teve problemas du-
rante o jogo. O zagueiro Ra-
phael se machucou no pri-
meiro tempo em lance de 
penalidade, e a equipe mar-
cou dois gols contras, dei-
xando o Galo abrir 5 a 1 na 
etapa complementar.

“Foi complicado as cir-
cunstâncias do jogo, no pri-
meiro tempo acabamos per-
dendo o Raphael, que é um 
zagueiro, poderia ter uma 

a manhã com aquecimento 
e coletivo, vencido por 4 a 0 
pelo time sem colete, com 
três gols de Luan Silva e um 
de Victor Luis. A novidade fi-
cou pela presença de Marcos 
Rocha, que está recuperado 
de lesão no tornozelo e trei-
nou sem limitações.

No coletivo, formaram 
o time sem colete: Jailson; 
Marcos Rocha, Luan, Helder 
e Victor Luis; Matheus Fer-
nandes (treinando no Pal-
meiras enquanto não conse-
gue o visto espanhol), Alan, 
Gustavo Scarpa e Wesley; 
Rony e Luan Silva.

E com colete: Vinícius 
Silvestre; Emerson Santos, 
Kaique Mafaldo, Vitor Hugo 
e Diogo Barbosa; Patrick de 
Paula, Ramires, Lucas Lima e 
Esteves; Gabriel Veron e Ani-
bal. Os jovens da equipe Sub-
20 Vítor, Kaique, Helder, Da-
nilo, Ramon César, Aníbal e 
Denilson integraram a ativi-
dade.

a vitória. O primeiro objeti-
vo está conquistado, agora é 
trabalhar cada dia mais, para 
consequentemente conse-
guir resultados maiores e 
uma classificação melhor”, 
disse o técnico Willian de 
Mattia. O destaque atual da 
equipe do Nova Mutum no 
Estadual fica por conta do 
setor defensivo, que sofreu 
apenas cinco gols, sendo a 
terceira melhor defesa do 
campeonato, atrás apenas de 
Cuiabá, com dois gols sofri-
dos, e CEOV, com quatro.

“Estamos com uma das 
melhores defesas e buscan-
do um equilíbrio na parte 
ofensiva também, com oito 

contra-ataque fulminante, 
Fogaça, Robinson e Alan Ju-
nior realmente estão fazen-
do um grande campeonato, 
talvez seja o melhor ataque 
do campeonato. A gente fica 
satisfeito por tudo que tem 
acontecido, principalmente 
pelas vitórias se sucedendo. 
Eu não esperava um resul-
tado tão elástico, o jogo com 
uma tradição dessa”, afirmou 
o técnico do Sinop.

De acordo com Birigui, 
os dois próximos jogos ser-
virão para planejar a equipe 
para a fase mata-mata, que 
se inicia com as quartas de 
final. Com certos desfalques 
nas duas últimas rodadas, 
o treinador tem utilizado 
alguns jogadores oriundos 
do futebol amador no time 
principal.

“Temos dois jogos, va-
mos queimar alguns cartões, 
colocar alguns jogadores em 
ritmo de jogo e já pensar 
mais à frente, porque esta-
mos classificados. Se tivés-
semos mais algumas peças, 
poderíamos estar melhores 
e brigar pelo título”, comple-
tou Birigui.

O Sinop enfrenta o 
Nova Mutum fora de casa 
na oitava rodada, e fecha a 
primeira fase contra o Ope-
rário-VG, novamente no Gi-
gante do Norte.

Foto: Julio tábile

Ataque do Sinop funcionou diante do Luverdense 

mudança para frente, teve 
gol contra, acho que o pênal-
ti foi um contato duvidoso, 
meu goleiro bateu no nosso 
atleta, no Raphael, de tanto 
que saiu do jogo por causa 
disso. Ele tomou um soco do 
meu goleiro, hora nenhuma 
pegou no adversário. Era um 
momento crucial, porque 
estava 1 a 1. 

Tirando as situações dos 
dois gols contras, o Sinop 
foi superior nesse sentido 
de concluir, a gente teve vo-
lume, tanto que fizemos até 
dois gols, mas o Sinop em 
casa acabou agredindo”, dis-
se o técnico Toninho Pes-
so. Segundo o comandante, 
com a derrota do Mixto para 
o Dom Bosco na Arena Pan-
tanal, a situação continua da 
mesma forma, e com boa 

probabilidade de o Luver-
dense escapar da degola.

“Não tem nada perdido, o 
Mixto perdeu o jogo, a gente 
continua na mesma situação, 
um processo de recuperação 
da equipe. Fizemos a tercei-

ra partida, um empate, uma 
vitória e uma derrota, bus-
cando gols sempre. Temos 
o jogo do CEOV, e termina-
mos contra o Mixto em casa, 
em um confronto direto”, 
explicou.

gols, empatados com ou-
tras quatro equipes. Vamos 
trabalhar para nesses dois 
últimos jogos conseguir ex-
trair o melhor de cada atleta, 
terminar na melhor posição 
possível, para na sequência 
chegar bem preparado no 
mata-mata, que é a parte 
principal do campeonato”, 
completou Dema.

No momento, o NMEC 

ocupa a sexta colocação, em-
patado com 11 pontos com o 
Dom Bosco, que tem mais 
gols pró. Na próxima roda-
da, o time recebe o Sinop, 
fazendo seu terceiro jogo se-
guido dentro de casa.

A última partida da pri-
meira fase será contra o atu-
al vice-líder União, fora de 
casa, no Estádio Luthero Lo-
pes, em Rondonópolis.
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DA REPORTAGEM

O uso irregular de siste-
mas emissores de documen-
tos fiscais, conhecidos como 
softwares e hardwares pira-
tas, pode resultar em graves 
penalidades, tanto para o 
contribuinte quanto para os 
fornecedores dos sistemas. 
O Decreto nº 384/2020, pu-
blicado na última sexta (28), 
no Diário Oficial, determina 
como responsável solidário 
da possível fraude e sonega-
ção do imposto os interme-
diadores e desenvolvedores 
de softwares e hardwares pi-
ratas.

As empresas que tiverem 
licenciado, cedido, instalado 
ou prestado quaisquer servi-
ços de manutenção também 
vão responder solidariamen-
te com o usuário quando o 
software for utilizado para 
crimes tributários que acar-
retem na supressão ou redu-
ção do tributo e o descum-
primento de qualquer outra 
obrigação acessória. Dentre 
os crimes estão fraudes, si-
mulação, adulteração, sone-
gação de imposto e outros 
vícios que impliquem efeitos 
fiscais.

Nesses casos, a empresa do 
software pirata terá as mes-
mas penalidades aplicadas 
ao contribuinte, identifica-
das na autuação fiscal. Além 
disso, vai responder pelo tri-
buto, ou seja, também deve-
rá recolher o imposto devido 
e sonegado.

O secretário de Receita 
Pública, Fábio Pimenta, re-
força que a medida adotada 

pelo Fisco visa combater as 
fraudes e penalizar aqueles 
que contribuem para essa 
prática, como os desenvol-
vedores de softwares piratas. 
“Esse tipo de software é ven-
dido justamente para a prá-
tica de fraudes que possibi-
litam o conhecido caixa dois 
e a sonegação de impostos. 
O Fisco estará atento e vai 
continuar monitorando para 
que os responsáveis pelas 
fraudes sejam penalizados”.

A correta emissão de do-
cumentos fiscais, como as 
notas fiscais eletrônica (NFe) 
e de Consumidor Eletrônica 
(NFCe), é uma obrigação de 
todo contribuinte. Além da 
emissão, ele também é obri-
gado a prestar informações 
e exibir, quando solicitado 
pelo Fisco, os impressos, 
os documentos, os livros, 
os programas e os arquivos 
magnéticos relacionados 
com o imposto.

O não cumprimento des-
sas obrigações acessórias tri-
butárias pode implicar em 
diversas penalidades para o 
contribuinte, como multas 
aplicadas sobre o valor de 
cada nota fiscal autuada e até 
a suspensão da inscrição es-
tadual. 

A emissão dos documen-
tos fiscais é de suma impor-
tância uma vez que é por 
meio da deles que a Sefaz 
consegue averiguar as opera-
ções relativas à circulação de 
bens e mercadorias.

No caso das notas fiscais, 
por exemplo, ela determina 
o fato gerador, ou seja, é o 
documento que dá origem 

Foto: Divulgação

SINOP

Assessoria pedagógica confirma
falta de vagas na rede estadual

NA REGIÃO?

Covid-19: com proximidade cada
vez maior, resta se prevenir

FIES
Prazo de convocação da lista
de espera vai até o dia 31

Greve ano passado atrasou semestre das escolas 
públicas 

Foto: Divulgação
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Candidatos devem acessar sistema do Fies para acompa-
nhar a pré-seleção 

SES registra outros cinco casos suspeitos de coronavírus 
em MT 

SÓ NOTÍCIAS

A Assessoria Pedagógica 
que há falta de vagas na rede 
estadual de educação em Si-
nop. Ainda não há projeção 
do número de vagas neces-
sárias para atender a deman-
da suprimida apontada e que 
somente após concluir a fase 
de matrículas em escolas que 
entraram em greve será pos-
sível proceder.

As unidades do muni-
cípio que aderiram à greve 
em 2019 inclusive não par-
ticiparão do processo de 
matrículas web. Com isso, o 
procedimento deve ser feito 
diretamente nas escolas.

Também há alunos 
oriundos do redimensiona-
mento de rede municipal 
que não efetivaram matrí-
culas. Já os estudantes vin-
dos de outros municípios 
que procuram as unidades 
em Sinop “ficam na lista de 
espera” e são encaminhados 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) noti-
ficou na segunda-feira (2) 
outros cinco casos suspei-
tos de coronavírus em Mato 
Grosso. No total, são moni-
torados oito casos suspeitos 
no estado, provenientes de 
seis municípios.

Os pacientes apresen-
tam sintomas relativos à do-
ença respiratória e possuem 
histórico de viagem para 
países onde há a circulação 
do novo vírus. Os oito casos 
que levantam a suspeita do 
Covid-19 estão em Glória 
D’Oeste (2), Alto Taquari 
(1), Sorriso (1), Cuiabá (2), 
Nova Mutum (1) e Sinop (1). 
Entretanto, os dados desta 
terça-feira não haviam sido 
atualizados até o fechamen-
to desta edição.

De acordo com o setor 
estadual de Vigilância Epi-
demiológica, os números 
estão sendo gradativamente 
atualizados no sistema do 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Todos os candidatos 
que se inscreveram no Fun-
do de Financiamento Es-
tudantil (Fies) e não foram 
selecionados, constam na 
lista de espera em ordem de 
colocação, e ainda podem 
ser convocados. A chamada é 
válida apenas para a modali-
dade Fies.

O período de convoca-
ção vai até 31 de março. O 
acompanhamento pode ser 
feito por meio do sistema do 
Fies. A plataforma é utilizada 
para notificar a convocação 
dos candidatos. São diversas 
chamadas ao longo do pe-
ríodo de pouco mais de um 
mês.

De acordo com O Mi-
nistério da Educação, os 
participantes aprovados na 
lista de espera devem com-
plementar as informações 
no sistema em até três dias 
úteis, contados do dia se-
guinte ao da divulgação da 

seleção. “O candidato deve 
informar valor a ser finan-
ciado e dados bancários, do 
curso, do fiador e do seguro 
para pagamento de dívida 
em caso de morte”.

As informações pres-
tadas no sistema devem ser 
validadas, em até cinco dias, 
na Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanha-
mento da instituição de ensi-
no na qual o candidato fará o 
curso. Podem ser solicitados 
mais documentos ou, em 
caso de tudo estar correto, 
o candidato recebe o Docu-
mento de Regularidade de 
Inscrição (DRI), que serve 
para formalizar a contrata-
ção do financiamento.

Com o documento em 
mãos, o próximo passo é ir, 
em até 10 dias — contados a 
partir da data de emissão do 
DRI —, à agência da Caixa 
Econômica Federal escolhi-
da na hora da inscrição. A 
formalização do contrato de 
financiamento é feita nesse 
momento.

Foto: Flávio Costa

Fraude pode resultar em penalidades 

Fornecedores de softwares podem
ser penalizados por sonegação
COMBATE ÀS FRAUDES | Quem licenciou, cedeu, instalou ou prestou serviços de manutenção também vai responder

Ministério da Saúde.
Se está cada vez mais 

difícil evitar a propagação 
do vírus, o jeito é tomar o 
maior número de cuidados 
para evitar infecção. Por 
isso, entre as recomenda-
ções estão:

- Evitar contato pró-
ximo com pessoas que so-
frem de infecções respira-
tórias agudas;

- Realizar lavagem fre-
quente das mãos, especial-
mente após contato direto 
com pessoas doentes ou 
com o meio ambiente;

- Utilizar lenço descar-
tável para higiene nasal;

- Cobrir nariz e boca 
quando espirrar ou tossir;

- Evitar tocar mucosas 
de olhos, nariz e boca;

- Higienizar as mãos 
após tossir ou espirrar;

- Não compartilhar ob-
jetos de uso pessoal, como 
talheres, pratos, copos ou 
garrafas;

- Manter os ambientes 
bem ventilados;

à medida que surgem novas 
vagas.

A assessoria de comuni-
cação da secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) reco-
nheceu em nota que haverá 
necessidade de “otimizar es-
paços educativos nas unida-
des escolares”. Além disso “é 
preciso aguardar o segundo 
momento de matrículas para 
saber o número exato de alu-
nos de alunos que aguardam 
vagas”.

Em Sinop, as escolas 
que aderiram à paralisação 
foram e estão com matrícu-
las abertas são a Édina Dala-
betta, Nilza Oliveira Pipino, 
Ênio Pipino, Olímpio João 
Pissinati Guerra, Ceja Be-
nedito Santana Silva Freire, 
São Vicente de Paula, Ede-
li Mantovani, Paulo Freire, 
Maria de Fátima Gimenez 
Lopes e Bom Jardim. O pra-
zo segue até a 9 de março e 
as aulas iniciam no próximo 
dia 23.

ao imposto que o contri-
buinte deve pagar. Quando 
o comerciante não emite a 
nota fiscal ou faz a emissão a 
partir de um software pirata, 

gerando um valor abaixo do 
real ou omitindo qualquer 
tipo de informação, ocorre 
o crime de sonegação de im-
postos e os responsáveis são 

penalizados.
Atualmente, também são 

considerados responsáveis 
solidários pelo pagamento 
do tributo os transportado-

res, donos de armazéns, re-
metentes, adquirentes, ex-
portadores, além de outros 
descritos no Regulamento 
do ICMS (RICMS).

- Evitar contato próxi-
mo a pessoas que apresen-
tem sinais ou sintomas da 
doença;

- Evitar contato próxi-
mo com animais selvagens 
e animais doentes em fa-
zendas ou criações.
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Convênio DEstina R$ 6,6
milhõEs ao méDio noRtE
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso firmou um con-
vênio com a concessio-
nária de energia elétri-
ca do Estado (Energisa), 
que prevê a aplicação 
de R$ 6,6 milhões em 
ações de eficiência 
energética nos órgãos 
públicos estaduais, e 
em sete municípios do 
Médio Norte.

O acordo foi assi-
nado pelo governador 
Mauro Mendes, pelo 
presidente do MT Par-
ticipação e Projetos S/A, 
Wener Santos, pelo se-
cretário-chefe da Casa 
Civil, Mauro Carvalho, 
o diretor-presidente da 
Energisa, Riberto José 
Barbanera, o secretário 
de Planejamento e Ges-
tão, Basílio Bezerra, e 
os prefeitos dos muni-
cípios contemplados.

O projeto possibilita-
rá a troca da iluminação 
pública para lâmpadas 
mais econômicas das 
cidades de Nova Mari-
lândia, Arenápolis, Nor-
telândia, Santo Afonso, 
Denise, Nova Olímpia e 
Alto Paraguai.

O governador res-
saltou a importância 
de ações que melho-
ram não só a eficiên-
cia, como a qualidade 
da iluminação pública 
nas cidades, e agrade-

EFiCiênCia EnERGétiCa | Projeto do MT PAR possibilitou a captação dos recursos junto ao PEE da Energisae teóricas
Christiano antonuCCi

assinatura do Convênio com a Energisa - Foto: Christiano antonucci 

ceu a todos os envolvi-
dos, principalmente ao 
presidente da Energisa, 
que atendeu por meio 
de edital ao projeto do 
MT PAR.

“Não é fácil fazer a 
infraestrutura em um 
estado tão continen-
tal como o nosso, não 
só a iluminação, como 
estradas, é um desafio 
gigante para todos nós 
que somos gestores pú-
blicos. Esta ação é um 
exemplo de que quan-
do trabalhamos em 
parceria, alcançamos 
melhores resultados”, 
afirma, sobre o trabalho 
conjunto realizado en-
tre o governo, MT PAR, 
Energisa e prefeituras.

Conforme o presi-
dente do MT PAR, We-
ner Santos, o projeto 
está entre as atribuições 
da sociedade de econo-
mia mista, que prevê 
ações descentralizadas 
que auxiliem não só a 
administração estadual, 
mas todos os municí-
pios.

“Comecei a conver-
sar com os prefeitos, e 
vi a dificuldade que eles 
têm hoje de pagar as 
contas de energia dos 
municípios, e esta seria 
uma opção de termos 
uma economia neste 
gasto. Queremos avan-
çar junto aos municí-
pios, diminuir custos 

do Estado, as despesas, 
e gerar empregos”, res-
salta.

O diretor-presidente 
da Energisa, Riberto 
Barbanera, conta que 
órgãos e empresas que 
passam pela transição 
e adequam os equipa-
mentos para tornar o 
prédio mais eficiente, 
alcançam uma econo-
mia de até 40% no con-
sumo de luz. “A distri-
buidora possui recursos 
para aplicar em proje-
tos que ao mesmo tem-
po insere nos prédios 
uma tecnologia mais 
eficiente, que traz re-

dução no consumo de 
energia, bem como os 
custos de manutenção”.

CONVÊNIO
O projeto do MT 

PAR possibilitou a cap-
tação dos recursos junto 
ao Programa de Efici-
ência Energética (PEE) 
da Energisa, que investe 
em iniciativas que pro-
movam o uso eficiente 
da energia elétrica, e a 
consequente otimiza-
ção energética do siste-
ma elétrico nacional.

A economia em ener-
gia dos órgãos estaduais 
será possível por meio 

da troca de fiação elé-
trica, lâmpadas, e apa-
relhos com ar condicio-
nado mais modernos 
e eficientes. Os órgãos 
estaduais contempla-
dos são: a Secretaria de 
Trabalho e Assistência 
(Setasc), Casa Civil, Se-
cretaria de Planejamen-
to e Gestão (Seplag), e 
entorno do CPA.

MT PARCERIAS
A sociedade atuou di-

retamente na definição 
do escopo, estruturação 
e análise de pré-viabili-
dade, análise econômi-
co-financeira, além do 

desenvolvimento de 
solução jurídica para 
viabilizar o Convênio.

O MT PAR é uma so-
ciedade de economia 
mista criada pelo Go-
verno de Mato Grosso 
para promover a gera-
ção de investimentos 
no Estado, proporcio-
nando a melhoria na 
oferta e na qualidade 
dos serviços públicos 
para o cidadão, por 
meio da viabilização 
e operacionalização 
de parcerias e alianças 
entre o setor público e 
a iniciativa privada.


