
O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), encerrou o primeiro semestre de 2020 deixando os repasses aos 
municípios em dia. De acordo com a assessoria do Palácio Paiaguás, entre janeiro e junho deste ano, aproximadamente R$ 141,2 milhões foram des-
tinados aos municípios para custeio de serviços e programas de saúde.                                                   Página -3

DESTINO AOS MUNICÍPIOS

Governo fecha primeiro semestre com 
repasses em dia para a saúde em MT

ARROZ

Perfil de
perrengues
faz sucesso
na internet
Conhecido como “Vovô” na in-
ternet, o administrador do perfil 
no Instagram “Perrengue Mato 
Grosso” hoje acumula mais de 
52 mil seguidores e faz sucesso 
no Brasil com sua página de 
humor e notícia. O perfil cativa 
o público pelas postagens co-
tidianas sobre acontecimentos 
marcantes e engraçados que 
ocorrem no estado.              Página  -3

A Embrapa e parceiros lançaram a cultivar de arroz BRS A502, indicada para o cultivo em áre-
as de sequeiros em terras altas nos estados do Maranhão, Pará, Rondônia, Piauí, Goiás e Mato 
Grosso.                      Página -4

CUIABÁ E MT

Reduzem os
homicídios e
latrocínios

Os crimes de homicídios e 
latrocínio sofreram redução em 
meio a pandemia do novo coro-
navírus. Levantamento, que leva 
em conta o período de janeiro 
a junho deste ano, mostra que 
foram 2,2% casos a menos de 
assassinatos e 48% nos roubos 
seguidos de morte.  
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Toda decisão de fornecimento de informações 
à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deve ser 
motivada pelo interesse público e formalizada em 
procedimento administrativo; sua legalidade pode 
vir a ser controlada pelo Poder Judiciário, em especial 
quando a Constituição protege o sigilo.

Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal na quinta (13), ao reafirmar os parâmetros das 
atividades de inteligência do Estado. Estava em jogo a 
constitucionalidade do trecho da legislação que regu-
la desde 1999 o compartilhamento de dados entre os 
órgãos desse setor.

De forma salomônica, fez bem o STF em não 
derrubar a norma, impondo a ela interpretação ali-
nhada à Carta Magna. Limites republicanos, portan-
to. Ganha ainda mais relevância o caso num momen-
to em que o sistema de inteligência brasileiro passa 
por uma reestruturação.

Decreto assinado no final de julho pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, que passou a vigorar a partir 
desta segunda (17), encarrega o diretor da Abin de 
definir a coordenação das atividades, o que inclui o 
compartilhamento de informação. 

O receio de que competências de inteligência 
possam ser empregadas de modo duvidoso ou abusi-
vo não se mostra infundado.

Recorde-se, a esse propósito, a produção recente 
de um dossiê sigiloso pelo Ministério da Justiça para 
monitorar um grupo de centenas de servidores fe-
derais e estaduais da área de segurança, identificados 
como participantes de um “movimento antifascista”. 
Questionado, o Ministro da Justiça André Mendonça 
recorreu a evasivas, ao afirmar que “relatório existe, 
mas não dossiê” —e pedir ao STF “parcimônia e sen-
sibilidade”.

Atitudes como essas reforçam a necessidade de 
regras claras e, eventualmente, de controle judicial de 
ações de inteligência do governo, respeitado seu ca-
ráter estratégico, quando houver. Na decisão da corte 
sobre a Abin, não faltaram recados a Bolsonaro, al-
guns deles decerto dispensáveis para o desfecho do 
caso.

Conforme a ministra Cármen Lúcia, relatora da 
ação, a Carta proíbe que a inteligência “se tome sub-
terfúgio para atendimento de interesses particulares 
ou pessoais desvirtuando-se competências constitu-
cionalmente definidas”.

Editorial
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SEM MEDO
O empresário Flávio Vargas, que vai dis-

putar a Prefeitura de Várzea Grande, tem 
demonstrado não estar com qualquer tipo 
de receio de peitar a família Campos, atu-
almente no comando da cidade. Ele classi-
ficou de “chantagem” a declaração de Júlio, 
que disse que o empresário “tem que estar 
preparado para os ataques que vão surgir”, 
sugerindo que usará um dossiê contra ele. O 
empresário, do ramo frigorífico, reagiu: “VG 
está cansada de politicagem e não tem medo 
de ameaças. Caso a família Campos saiba al-
gum tipo de delito de qualquer cidadão, é um 
dever denunciar”.

OÁSIS NO
CERRADO
O chamado Valor Bruto da Produção Agro-

pecuária (VBP) de Mato Grosso deve crescer 
19,3% em 2020 na comparação com o ano pas-
sado, chegando a um montante de R$ 129,83 bi-
lhões. Conhecido como o PIB do campo, o VBP 
mede o quanto a produção agrícola gerou de 
riqueza em um ano. Com esse desempenho, o 
agro – que representa mais da metade de todo 
o PIB de Mato Grosso – deverá impedir que o 
Estado mergulhe na recessão generalizada que 
a pandemia deve causar no Brasil.

SACO SEM FUNDO
Números do Governo mostram que a recei-

ta tributária de Mato Grosso quase que dobrou 
do início da gestão de Pedro Taques, em 2015, 
para o segundo ano de mandato de Mauro 
Mendes. Segundo dados da Sefaz, secretariada 
por Rogério Gallo (foto), nos primeiros quatro 
meses de 2015, o Executivo arrecadou R$ 2,89 
bi. Já no 1º quadrimestre de 2020, o valor saltou 
para R$ 4,84 bi. Apesar do avanço, os gastos 
públicos continuam também crescendo em 
patamar elevado, o que impede mais investi-
mentos e até mesmo o pagamento da Revisão 
Geral Anual (RGA) aos servidores.
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“De forma salomônica, fez bem o STF em não 
derrubar a norma, impondo a ela interpretação 
alinhada à Carta Magna. Limites republicanos, 
portanto

Robinho teve a ideia de irem disfarçados, 
pois caso algum vigia ou câmera os regis-
trassem, eles não seriam reconhecidos

“

Era uma noite escura e chuvosa, des-
sas que as pessoas fecham a casa toda 
e a energia fica caindo o tempo todo, 
uma grande tempestade. Dois amigos, 
um deles de meia idade conhecido como 
Batimam, por ter o corpo todo tatuado 
com morcegos e figuras assustadoras, e 
o outro jovem, mas ignorante como um 
poste. 

Neste dia tempestuoso, resolveram 
aproveitar o caos provocado pelas for-
ças da natureza e fazer um furto em 
uma Galeria Comercial. Batimam, que 
já possuía passagens pela polícia por 
pequenos delitos, convenceu Robinho 
que tinham que aproveitar a oportuni-
dade, pois a tempestade iria ocasionar 
o desligamento dos alarmes das lojas, 
e afinal, no breu da noite, todos os ga-
tos são pardos.  Robinho teve a ideia de 
irem disfarçados, pois caso algum vigia 
ou câmera os registrassem, eles não se-
riam reconhecidos. Batimam gostou da 
ideia, e lá foram eles um velho Opala 79 
fazer o roubo. 

Cabe notar as peculiaridades de Ro-
binho, pois este tinha hábitos duvidosos 
e que geravam muita fofoca, pois era 
um cara boa pinta, um namorador, mas 
sempre era visto com homens velhos e 
ricos da cidade. 

Homens esses que dizem as más lín-
guas: eram afeitos a belos rapazes, ou na 
linguagem popular, eram conhecidos 
por mariconas.

Já Batimam tinha fama de valentão e 
bêbado, sempre envolvido em brigas no 
futebol, e por falar demais, contar van-

tagem, um matuto. Vivia em prostíbulos, 
não tinha namoradas e fazia pequenos 
bicos aqui e acolá.

Chegando à Galeria Comercial, Robi-
nho tirou de sua mochila os disfarces, 
uma fantasia de Batman e outra de Ro-
bin. Batimam achou aquilo muito tosco, e 
vestiu resmungando. Eram fantasias que 
Robinho tinha guardado de carnavais 
passados.

Por uma árvore, os dois gatunos, ou 
melhor, a dupla dinâmica, teve acesso ao 
telhado. E de lá entraram na Galeria. Tudo 
isso no meio da tempestade, e tudo escu-
ro e apagado, um blecaute total na cidade. 
Entraram numa joalheria e começaram a 
limpar os mostruários e procurar o cofre. 
Batimam notou que seu comparsa ficou 
nervoso e tenso com a situação, pois sua-
va muito e olhava a todo o momento para 
ele.  Notou também que a ridícula fanta-
sia de Robin era muito justa, marcando 
todo o corpo de Robinho, e que este pa-
recia estar excitado – com o pênis ereto, 
literalmente.

Batimam já havia entrado em outra 
loja, e ouviu um som estridente, dois dis-
paros de arma de fogo. Correndo de arma 
em punho, encontrou o vigia caído já sem 
vida e Robinho ferido e gemendo.

Com o comparsa nos braços se es-
vaindo em sangue, e tomado de terror 
pela cena, Robin dispara novamente con-
tra Batimam, que cai mortalmente ferido. 
E sente o abraço de Robinho que diz:

“Fiz por amor, te quis desde o momen-
to que vi... Meu Batman...”.

Coringa: “Assim como a morte, o amor 
também é fatal...”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
Batimam e Robinho

Comprometedor, mas vai ser segredo!
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print, cópia do arquivo e outros recursos, 
o que foi enviado.

Ele falou que sempre confiou na pes-
soa, e sabia que os arquivos enviados 

poderiam tirar sua 
paz, mas tinha ple-
na certeza de que 
quem estava do 
outro lado da linha 
guardaria segredo 
eternamente. Cla-
ro, não foi exata-
mente o que acon-
teceu.

Essa história 
é muito mais co-
mum do que se 

imagina. A pessoa confia em quem não 
deve, acreditando que estará eternamen-
te tranquilo, e quando percebe está em 
uma baita enrascada. A pior notícia, nis-
so tudo, é que depois que você passou as 
informações, pouca coisa pode ser feita 
e temos que administrar a situação para 
buscar o melhor desfecho possível.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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A única (entenda, única, de fato) forma de evitar problemas 
com informações comprometedoras é não as compartilhar. 
A pessoa que você confia e confidencia hoje pode usar contra 
você todas as informações que foram fornecidas ao longo do 
convívio. Quando isso acontecer você não vai ter como voltar 
no tempo e reverter a situação. O caminho é, então, pensar 
antes, se resguardar e evitar problemas.
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Uma das maiores ilusões do mundo é 
a de que todo mundo vai guardar seus se-
gredos da forma que você imagina. Muitas 
vezes nem você mesmo é tão bom nessa 
tarefa, e resolve 
confiar às pessoas 
informações con-
fidenciais que, se 
vierem a “vazar”, 
podem te compro-
meter de alguma 
forma.

Hoje um amigo 
me perguntou, em 
desespero, como 
“invadir o celular 
de uma pessoa e 
apagar os dados”. Imaginei, logo de cara, 
do que se tratava, e perguntei se ele havia 
compartilhado informações comprome-
tedoras com alguém e agora estava vendo 
seu sossego em risco. Sim, a resposta foi 
positiva.

Infelizmente não pude ajudar o cama-
rada em sua empreitada pela busca da 
tranquilidade perdida. Depois que você 
envia alguma coisa para alguém, as chan-
ces de voltar atrás são mínimas. Mesmo 
os recursos de apagar mensagens e arqui-
vos enviados pelo WhatsApp e outros não 
serve de absolutamente nada quando o 
destinatário conta com um software para 
salvar tais informações ou mesmo para 
quem é rápido e resolve registrar, com 

EDUARDO FACIROLLI

O peão de rodeio Édipo Fernando Ortega da Silva, 33 anos, que estava 
desaparecido em Campo Verde, foi encontrado morto sábado. De acordo 
com a Polícia Civil, o corpo dele foi localizado em uma estrada que passa 
na lateral de uma empresa de água em Dom Aquino. O corpo foi localizado 
a 15 l, para dentro da estrada. O carro dele foi encontrado queimado na 
quarta, na MT-450, a cerca de 10 km de Campo Verde. A Polícia Civil de 
Campo Verde estava investigando o desaparecimento e agora investiga o 
crime. Um exame deve apontar a causa da morte.
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DA REPORTAGEM

Depois que o pleno do 
Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-MT), decidiu 
por 4 votos a 3, dar pros-
seguimento no processo 
de cassação do deputado 
Neri Geller (Progressistas), 
o parlamentar se pronun-
ciou dizendo estar tranqui-
lo e negando que realizou 
os delitos eleitorais a ele 
imputados pela Procura-
doria Regional Eleitoral.

“Não tenho nenhuma 
dúvida que na hora que ir 
pro Pleno vamos conseguir 
reverter o voto do relator, 
que eu respeito, mas acho 
que não foi justo e estamos 
tranquilos. Meu advogado 
está fazendo a defesa”, dis-
se o deputado. 

Para os técnicos da Corte 
Eleitoral, Geller enquanto 
candidato havia “maquia-
do” algumas doações feitas 
com seus próprios recur-
sos, usando inclusive seu 
CPF. Os recursos foram 
destinados a seus candi-
datos à deputado estadual 
de partidos rivais aos dele, 
totalizando R$ 942 mil, va-
lor que não foi declarado à 
Justiça Eleitoral.

O parlamentar em entre-
vista ao programa Resumo 
do Dia da TV Centro Amé-

ELE NEGA | Deputado diz ter feito as doeções investigadas de forma clara e transparente e não teme cassação

Geller nega todos os delitos imputados pela Justiça Eleitoral

COMBATE AO DESMATAMENTO

Ministérios Públicos 
assinam Acordo 
de Resultados em 
defesa da Amazônia

O acordo é uma contribuição para o fortalecimento da 
atuação 

O saque é para pessoas nascidas em setembro 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Os Ministérios Públi-
cos que integram a Ama-
zônia Legal assinaram um 
Acordo de Resultados em 
Defesa da Amazônia para 
implementação de meca-
nismos para a prevenção e 
o combate ao desmatamen-
to e às queimadas. A assina-
tura ocorreu no edifício-
-sede do Ministério Público 
do Pará. O titular da Procu-
radoria de Justiça Especia-
lizada na Defesa Ambiental 
e da Ordem Urbanística, 
procurador de Justiça Luiz 
Alberto Esteves Scaloppe, 
participou do evento, de 
forma virtual, representan-
do o MPMT.

O acordo é uma con-
tribuição para o fortaleci-
mento da atuação dos gru-
pos e forças-tarefas criados 
com o desenvolvimento 
de estratégias para maior 
integração com as forças-
-tarefas do Ministério Pú-
blico Federal e a realização 
de oficinas de trabalho e ca-
pacitação, em parceria com 
instituições de ensino, com 
a Associação Brasileira dos 
Membros do Ministério 
Público de Meio Ambiente 
(Abrampa) e órgãos e insti-
tuições públicas de defesa 
do meio ambiente.

A iniciativa de criação 
de grupos especializados 
de atuação nos Ministérios 
Públicos dos Estados que 
compõem a Amazônia Le-
gal tem o propósito de for-
talecer e contribuir para o 
desenvolvimento de ações 
estratégicas de competên-
cia do Ministério Público 
brasileiro no combate aos 
crimes e ações ilegais na 
região, de ações articuladas 
com os demais órgãos de 
defesa da Amazônia e do 
aprimoramento do diálogo 
entre as instituições.

O encontro realizado 
no Ministério Público do 
Pará foi promovido pelo 
Conselho Nacional do Mi-

nistério Público (CNMP), 
por meio de sua Comissão 
do Meio Ambiente (CMA) 
cuja atribuição é o fortale-
cimento, a unidade e a in-
tegração do Ministério Pú-
blico brasileiro na área de 
defesa do meio ambiente.

“Sabemos que os focos 
de queimadas e desmata-
mentos na Amazônia es-
tão crescendo de maneira 
alarmante nos últimos anos 
e essa preocupação não é 
apenas do MP brasileiro 
mas de todas as instituições. 
Esta reunião só está ocor-
rendo graças ao empenho 
dos procuradores-gerais 
de Justiça que integram a 
Amazônia Legal pois nesta 
data estamos horando essa 
importante função cons-
titucional do MP brasilei-
ro de zelar pela defesa do 
meio ambiente, de maneira 
articulada e sistematizada”, 
destacou o conselheiro e 
presidente da Comissão de 
Meio Ambiente do CNMP, 
Luciano Nunes Maia Freire.

O procurador-geral de 
Justiça do Estado do Pará, 
Gilberto Valente Martins, 
anfitrião do evento, desta-
cou a preocupação com os 
problemas que afligem os 
Estados da Amazônia Le-
gal. “A inciativa pioneira de 
reunir os procuradores-ge-
rais que integram a Ama-
zônia Legal está inserida 
dentro dos propósitos do 
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público e do Con-
selho Nacional de Justiça 
que se mostram preocupa-
dos com os problemas que 
afligem alguns segmentos 
do Ministério Público seja 
pela localização, caracterís-
ticas climáticas ou proteção 
de nossas florestas.”“A partir 
do acordo, cada procura-
dor-geral terá autonomia, 
dentro de suas particula-
ridades e poderá decidir o 
que é mais eficiente para a 
atuação Ministerial na de-
fesa da Amazônia”, comple-
mentou o conselheiro do 
CNMP Luciano Maia.

Foto: AssessoriA MPPA
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Geller diz estar tranquilo sobre acusações

Foto: ses-Mt

PAGAMENTO EM DIA

Fundos Municipais de Saúde recebem R$ 141 mi

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Caixa faz pagamento para mais
de 4 milhões de beneficiários 

Investimento é para atendimentos ao SUS 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES-
-MT), encerrou o primeiro 
semestre de 2020 deixando 
os repasses aos municípios 
em dia. De acordo com a as-
sessoria do Palácio Paiaguás, 
entre janeiro e junho deste 
ano, aproximadamente R$ 
141,2 milhões foram desti-
nados aos municípios para 
custeio de serviços e progra-
mas de saúde; o montante 
é relativo exclusivamente à 
competência do ano vigente, 
logo, não inclui os valores de 
restos a pagar.

O secretário estadual 
de Saúde, Gilberto Figuei-
redo, avalia positivamente o 
desempenho da pasta, que 
mesmo diante da pandemia 
desenvolve ações pontuais 
de combate ao vírus e segue 
rigorosamente em dia com 
os repasses habituais.

“O Governo do Estado 
reitera a rigorosidade nos re-
passes daquilo que é de sua 
responsabilidade e faz um 
grande esforço para assegu-
rar o pagamento de recursos, 
a fim de garantir os serviços 
aos pacientes da rede estadu-
al de Saúde”.

De acordo com as in-
formações da Secretaria 
Adjunta de Aquisições e Fi-
nanças da SES, nesse perí-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Caixa creditou na úl-
tima sexta-feira (14), o auxí-
lio emergencial para 4,097 
milhões de beneficiários 
nascidos em setembro. 

São 4 milhões de pesso-
as nascidas em setembro que 
já tinham a programação de 
receber nesta data. Os de-
mais, 97 mil, são os benefici-
ários nascidos em setembro 
que tiveram o pedido libera-
do no início deste mês. Eles 
tiveram o cadastro reavalia-
do pelo governo.

A Caixa tem disponi-
bilizado o auxílio em uma 
poupança digital, acessível 
pelo aplicativo Caixa Tem. 
Pelo programa é possível fa-
zer compras online em esta-
belecimentos autorizados e 
pagar boletos.

O saque em dinheiro 
do benefício, em uma agên-
cia do banco, é autorizado 
posteriormente, conforme 
calendário definido pelo go-
verno, considerando o mês 
de nascimento do benefici-

rica, afirmou que fez tudo 
às claras e que está com a 
consciência tranquila. 

“Eu falo sobre o assunto 
porque tenho tranquili-
dade de falar que eu fiz as 
coisas aberto, não sone-
guei uma informação. Eu 
poderia ter feito doações 
por outros, emprestado o 
dinheiro, mas fiz por mi-
nha conta porque eu tinha 
limite, estava autorizado 
pela lei. E por isso estou 
com muita tranquilidade 
e falo sem medo de errar, 
estou com a consciência 
tranquila e se Deus quiser 
vamos reverter no plená-
rio”, afirmou. 

Geller argumenta ainda 
também que essas doações 
nas quais está sendo julga-
do, já haviam sido apro-
vadas em sua prestação 
de contas nas eleições de 
2018.

Ele lembra também que 
a Procuradoria recorreu da 
decisão do TRE-MT que 
aprovou as contas e inter-
pôs recurso ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
instância onde ele também 
levou a melhor. “Nós ga-
nhamos no TSE também 
e estamos consolidados do 
ponto de vista de aprova-
ção das contas”, argumen-
ta. 

odo foram transferidos R$ 
53.606.000,00 para Ação 
Hospitalar e R$ 27.601.632,13 
para Alta Complexidade 
(MAC). Os dados ainda apon-
tam um repasse na ordem de 
R$ 31.362.012,00 para o Pro-
grama de Cofinanciamento 
da Atenção Primária, que be-
neficia os 141 municípios do 
Estado. Além dos recursos 
destinados aos programas, a 
SES realizou os pagamentos 
para o custeio de Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
no valor de R$10.496.850,00, 
das Unidades Filantrópicas 
no valor de R$4.009.921.67, 
do Serviço de Atendimento 
Móvel (Samu) no valor de 
R$ 1.993.982,22 e dos Am-
bulatórios de Atenção Espe-
cializada Regionalizado em 
Hanseníase no valor de R$ 
360.000,00. 

OUTROS
REPASSES
Segundo a tabela de 

valores, os repasses ainda 
incluem transferências de 
R$ 4.632.887,22 para a ma-
nutenção do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento e 
Implementação dos Consór-
cios Intermunicipais de Saú-
de (Paici); de R$ 2.255.00,00 
ao Programa de Incentivo à 
Regionalização das unida-
des de Reabilitação, Hemo-
terapia e Saúde Mental; de 
R$ 4.851.716,22 ao Programa 

ário. As transferências para 
outros bancos ou para contas 
na própria Caixa seguem o 
mesmo calendário de sa-
que. Nesse caso, os recursos 
são transferidos automatica-
mente para as contas indica-
das pelo beneficiário.

O crédito para os be-
neficiários nascidos em se-
tembro faz parte do Ciclo 1 
de pagamentos do auxílio 
emergencial. Os saques e 
transferências estarão libe-
rados no dia 5 de setembro 
para os beneficiários que re-
ceberam o crédito na pou-
pança social hoje.

No ciclo 1, o crédito na 
poupança social da Caixa 
está agendado para o perí-
odo de 22 de julho a 26 de 
agosto, conforme o mês de 
nascimento. Os saques e 
transferências estão sendo 
feitos de 25 de julho a 17 de 
setembro.

Hoje (18), inicia o paga-
mento do auxílio emergen-
cial para público beneficiário 
do Bolsa Família com NIS 
final 1. O pagamento para 
esse público é feito confor-

Foto: - secoM/Mt

de Incentivo a Assistência 
Farmacêutica na Atenção 
Básica e Programa Diabetes 
Mellitus e de R$ 27.134,02 à 
Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pesso-
as Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (PNAISP).

Os recursos são transfe-
ridos pela SES e repassados 

aos Fundos Municipais de 
Saúde, que efetivam os pa-
gamentos por serviços exe-
cutados pelas unidades hos-
pitalares. Os investimentos 
têm como objetivo a manu-
tenção da prestação do aten-
dimento aos usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
em Mato Grosso.

me o calendário usual do 
programa Bolsa Família. Os 
primeiros a receber são os 
beneficiários com NIS final 
1. Na quarta-feira, será a vez 
daqueles com NIS final 2 e 
assim por diante, com exce-

ção do final de semana quan-
do não há pagamentos, até o 
dia 31 de agosto, quando será 
liberado pagamento para os 
beneficiários com NIS final 
0. Serão 1,9 milhão de bene-
ficiários por dia.
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Foto: Divulgação

ATÉ SETEMBRO

Começa o prazo para entrega da
declaração de propriedade rural

AGRICULTURA FAMILIAR

Governo entrega 42 tratores

Titulares de terras têm até 30 de setembro para enviar 
dados

Entrega foi feita na última semana 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Desde ontem (17), os 
proprietários rurais de todo 
o país começam a enviar a 
Declaração do Imposto so-
bre a Propriedade Territo-
rial Rural (DITR) de 2020. 
O prazo de entrega vai até 
as 22h59min59s de 30 de 
setembro. A Receita Federal 
espera receber 5,9 milhões 
de declarações este ano, cer-
ca de 104,5 mil a mais que as 
5.795.480 enviadas em 2019. 
A declaração só pode ser pre-
enchida por meio do progra-
ma gerador da declaração, 
que pode ser baixado na pá-
gina do órgão na internet.

Devem apresentar a 
declaração pessoas físicas e 
jurídicas proprietárias, titu-
lares do domínio útil ou que 
detenham qualquer título do 
imóvel rural. Apenas os con-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes entregou 42 patru-
lhas mecanizadas à Agri-
cultura Familiar do estado, 
compostas por um trator 
agrícola 4x4 de 110 CV, uma 
carreta basculante com ca-
pacidade para 6 toneladas e 
uma grade aradora com 18 
discos de 28 polegadas.

“Eu nasci na Agricultu-
ra Familiar, nasci na roça no 
interior de Goiás, e sempre 
sonhei em ter um trator des-
se. A gente tinha um trator 
pequenininho que trabalha-
va em horta. Quando rece-
bemos a emenda federal, era 
destinada a comprar tratores 
pequenos, de 75 cv. O Go-
verno do Estado dobrou o 

Foto: Divulgação

Unidade Friboi vai receber etapa 

BARRA DO GARÇAS

MT terá maior etapa do
circuito nelore 2020
DA REPORTAGEM

A unidade da Friboi 
em Barra do Garças está re-
cebendo mais uma etapa do 
Circuito Nelore de Qualida-
de. As avaliações são realiza-
das entre ontem (17) e hoje 
(18), quando é esperada a par-
ticipação de 1,3 mil animais, 
consolidando assim, a etapa 
como a maior do Circuito até 
o momento. 

Promovido pela As-
sociação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB), o 
Circuito Nelore tem o apoio 
da Associação dos Criado-
res Nelore de Mato Grosso 
(ACNMT) e patrocínio da 
Friboi e Matsuda Sementes e 
Nutrição Animal.

O agronegócio da car-
ne bovina vive um bom mo-
mento no estado. Segundo 
dados divulgados pela Fede-
ração das Indústrias de Mato 
Grosso (Fiemt), as indústrias 
da carne registraram cresci-
mento de 40% no primeiro 
semestre deste ano. Os valo-
res pagos pela arroba do boi, 
pelos animais de reposição e 

reprodutores seguem aque-
cidos. Para André Locateli, 
gerente executivo da ACNB, 
o resultado mostra o quanto 
é importante os pecuaristas 
estarem atentos às oportuni-
dades do mercado.

“Cada produtor, de 
acordo com sua realidade, 
busca produzir da melhor 
forma possível. Ao partici-
par do Circuito Nelore de 
Qualidade, a partir da ava-
liação das carcaças dos ani-
mais, os pecuaristas podem 
avaliar como o seu produto 
está em relação aos padrões 
demandados pelo merca-
do”, ressalta Locateli. Dentro 
das avaliações do Circuito, 
os participantes obtêm in-
formações detalhadas sobre 
idade, peso e acabamento de 
gordura dos animais. Nesse 
sentido, os pecuaristas têm 
se destacado a cada etapa, 
apresentando animais cada 
vez mais jovens, pesados e 
bem terminados. Após Barra 
do Garças, uma nova etapa 
do Circuito Nelore será pro-
movida em Pedra Preta, dias 
19 e 20.

AGRONEGÓCIO 

Características fazem da BRS A502 excelente opção para sistemas de produção 

Embrapa lança cultivar
para áreas de sequeiro
DA REPORTAGEM

A Embrapa e parceiros 
lançaram a cultivar de arroz 
BRS A502, indicada para o 
cultivo em áreas de sequeiros 
em terras altas nos estados do 
Maranhão, Pará, Rondônia, 
Piauí, Goiás e Mato Grosso. 
A cultivar possui como des-
taque a tolerância ao acama-
mento e à brusone e a alta es-
tabilidade de rendimento de 
grãos inteiros, o que permite 
ao produtor maior flexibili-
dade na colheita.

Essas características, 
associadas ao alto potencial 
produtivo e à excelente qua-
lidade industrial e culinária 
de grãos, fazem da BRS A502 
uma excelente opção para 
sistemas de produção de 
grãos e de renovação de pas-
tagens. A cultivar encontra-se 
inscrita no Registro Nacional 
de Cultivares (RNC), do Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
sob o nº 39.138.

A cultivar BRS A 502 é 
uma ótima alternativa para o 
cultivo de arroz de terras al-
tas, principalmente em área 
sob agricultura intensiva.

Para Isabela Furtini, 
pesquisadora da Embrapa 

Arroz e Feijão que trabalha 
no Programa de Melhora-
mento Genético de Arroz, 
a cultivar tem apresentado 
excelente desempenho em 
solos bem corrigidos, de 
alta fertilidade, e também 
em áreas irrigadas, sob pivô 
central. Ela acrescenta ainda 
que a BRS A502 possui pro-
dutividade média de quatro 
toneladas por hectare, mas 
com potencial produtivo de 
até nove toneladas. “Isso de-
monstra o grande potencial 
genético da cultivar, pois, se 
o ambiente for favorável e 
existirem boas condições de 
manejo, altas produtividades 
podem ser alcançadas”, afir-
mou Isabela.

Guilherme Abreu, pes-
quisador da Embrapa Cocais, 
participou da condução de 
experimentos de Valor de 
Cultivo e Uso (VCU) da cul-
tivar. Segundo ele, espera-se 
que essa cultivar seja am-
plamente utilizada em áreas 
de terras altas, substituindo 
cultivares mais antigas que 
possuem problemas de aca-
mamento. 

O pesquisador também 
acredita que a nova cultivar 
contribuirá para o fortaleci-
mento da cadeia produtiva 

ARROZ | Tolerância ao acamamento e à brusone e a alta estabilidade de rendimento de grãos inteiros
Foto: SebaStião araújo 
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tribuintes imunes ou isentos 
estão dispensados de entre-
gar o documento. O produ-
tor que perdeu ou transferiu 
a posse ou o direito de pro-
priedade da terra desde 1º de 
janeiro também está obriga-
do a apresentar a declaração.

A DITR deve ser pre-
enchida no computador, 
por meio do programa gera-
dor. O documento pode ser 
transmitido pela internet ou 
entregue em pendrive (mídia 
removível acessível por por-
ta USB) em qualquer unida-
de da Receita Federal. Quem 
perder o prazo pagará multa 
de 1% ao mês sobre o impos-
to devido, com valor mínimo 
de R$ 50. O contribuinte que 
identificar erros nas informa-
ções pode enviar uma decla-
ração retificadora, antes de 
o Fisco iniciar o lançamento 
de ofício, sem interromper o 
pagamento do imposto apu-

recurso e agora estamos en-
tregando um trator de gran-
de porte, de 110 cv, que vai 
durar muito mais, vai durar 
cinco, 10 anos, com seguran-
ça, se bem cuidado, e vai aju-
dar centenas de famílias em 
vários municípios”, relatou.

Os equipamentos fo-
ram adquiridos com recur-
sos do Governo do Estado 
e também do Ministério da 
Agricultura. A articulação 
foi feita pela bancada fede-
ral com apoio da Assembleia 
Legislativa. A destinação das 
patrulhas será feita após o 
período eleitoral pela Secre-
taria de Estado de Agricultu-
ra Familiar (Seaf).

A entrega dos tratores 
faz parte do programa “MT 
Produtivo – Patrulhas Agrí-

do arroz de terras altas, ofe-
recendo ao produtor mais 
segurança para obtenção de 
altas produtividades e maior 
rendimento de grãos inteiros 
por hectare, além de propi-
ciar aos consumidores mais 
exigentes um produto de 
melhor qualidade.

O pesquisador Mábio 
Lacerda, da Embrapa Arroz 
e Feijão e especialista em 
manejo de sistemas agríco-
las, apontou a necessidade 
de observar o controle de 
plantas daninhas para a ob-
tenção de boas produtivida-
des com a BRS A502. “Para 
a implementação dessa cul-
tivar, devemos ficar atentos, 
principalmente, ao manejo 
correto das plantas daninhas 
no desenvolvimento ini-
cial da lavoura. Esse mane-
jo deve ser realizado, man-
tendo a cultura no limpo, 
aproximadamente, 30 dias 
após a semeadura. Fazendo 
esse manejo correto, sem 
a interferência das plantas 
daninhas, ter-se-á grandes 
chances de se obter êxito e 
boas produtividades”, desta-
cou. Ele complementou que 
outro aspecto importante a 
ser levado em consideração 
pelo agricultor que for plan-

tar a BRS A502 é em relação 
ao espaçamento entrelinhas. 
“Em nossas pesquisas, nós 
chegamos à conclusão que o 
espaçamento ideal é entre 20 
a 35 centímetros”, finalizou.

Além de boas projeções 
para o desempenho na lavou-
ra, a expectativa da Embrapa 
é que a BRS A502 traga ain-

colas”. Foram investidos R$ 
4,8 milhões de recursos fede-
rais e R$ 2,7 milhões de va-
lores do estado. Na compra, 

foi obtida uma economia de 
R$ 614 mil, o que possibili-
tará ao Estado a aquisição de 
mais 3 patrulhas.

rado na declaração original.
O Imposto sobre Pro-

priedade Territorial Rural 
pode ser pago em até qua-
tro parcelas mensais, mas 
nenhuma quota pode ser 
inferior a R$ 50. O imposto 
inferior a R$ 100 deve ser 
pago à vista até 30 de setem-

bro, último dia de entrega 
da declaração. O pagamento 
pode ser feito por meio de 
Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) 
em qualquer banco ou por 
transferência eletrônica de 
instituições financeiras auto-
rizadas pela Receita.

da resultados bastante pro-
missores para as cerealistas e 
empacotadoras de arroz. Ro-
drigo Sérgio, especialista de 
Transferência de Tecnologia 
da Embrapa, considera que a 
cultivar possui características 
atrativas. “Nós já fizemos tes-
tes de indústria, em torno de 
100 toneladas da BRS A502, e 

a aceitação foi excelente: alto 
rendimento de grãos intei-
ros; o material praticamente 
não apresenta gessamento, é 
translúcido, solto e é o mais 
macio do nosso portfólio. 
Com certeza, a qualidade dos 
grãos se enquadrará no gos-
to do consumidor como uma 
luva”, avaliou Rodrigo Sérgio.



UNIDAS S.A., estabelecido na Avenida Bruno Martini, 
Qd.02, Lote nº11, Jardim Florença, Sinop/MT, inscrito no 
CNPJ nº 04.437.534/0001-30, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop/MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO da atividade de Lavagem de veículos. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, com 
CNPJ: 13.976.589/0008-86, localizada na AV ANDRE 
ANTONIO MAGGI, nº 6527, LOJA CARANDA SHOPPING 
ANEXO SEGUNDA ETAPA , RESIDENCIAL CARANDA 
BOSQUE, no município de Sinop - MT, com atividade de 
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação. Não foi de-
terminado EIA / RIMA.

PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA PILLER – ME, CNPJ: 
13.420.745/0001-51,LOCALIZADA NA Avenida PA 103, 
Lote 01 - Quadra 03, BAIRRO: Distrito Industrial, MUNICI-
PIO DE Guarantã do Norte/MT, VEM TORNAR PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA ESTADU-
AL DO MEIO AMBIENTE A RENOVAÇÃO DAS  LICENÇA 
PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTAÇÃO (LI) e LIÇENÇA 
DE OPERAÇÃO (LO).

CARGILL AGRICOLA S.A. FILIAL SINOP, CNPJ: 
60.498.706/0314-60, torna público que requereu junto a 
Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 318765/2019 
da Cargill Agrícola S.A Armazéns Gerais, no endereço Rua 
João Pedro de Carvalho II, n° 4501, Bairro Chácaras de 
Sinop,  Sinop – MT. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

ELER CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA-ME. inscrito no CNPJ nº 19.201.172/0001-51, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para a atividade de Condomínio Residen-
cial. O empreendimento está localizado na Rua Hatsue 
Sakaguschi, S/N, Lote 19, Quadra 13 – Jardim das Acá-
cias, Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

Vagas de Emprego
1-Mecânico de motos, com experiência 
comprovada;
2-Atendente de Consultório, com experi-
ência em digitação de laudos ultrassono-
gráficos;
3-Torneiro mecânico industrial, com 
experiência;
4-Atendente de balcão, com experiência 
em peças de caminhões; 
5-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
6-Soldador, com experiência;
7-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
8-Auxiliar administrativo I, com experiência 
em faturamento;
9-Telefonista, disponibilidade meio período, 
conhecimento em informática 
básica;
10-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
11- Enfermeira, com COREN ativo;
12- Motorista e Montador, com experiência;
13-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
14-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem à 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 – 
e-mail: rh@adestec.org.br 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 – SRP 31/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 73/2020

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de 
apoio, nomeada através da portaria Nº 114/2020, torna público para conheci-
mento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
35/2020 - SRP 31/2020, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL RE-
GISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUS-
TÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS 
SECRETARIAS Com abertura marcada para o dia 12/08/2020 e homologada 
no dia 17/08/2020, teve como vencedor a empresa:
•	 AUTO	 POSTO	 FALCAO	 LTDA	 cadastrada	 no	 CNPJ	 nº	
07.008.914/0001-48, por apresentar o valor de R$ 827.182,00 (oitocentos e 
vinte e sete mil cento e oitenta e dois reais). 

Santa Carmem, 17 de agosto de 2020.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira - Portaria nº 114/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 052/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria Municipal n° 545 
de 10 de junho de 2020, faz saber que a licitação modalidade Pregão Eletrôni-
co – SRP nº 052/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS 
NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNA-
EJA, PNAEE, PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Por interesse 
próprio da Administração, o Pregoeiro torna pública a SUSPENSÃO temporária 
da Licitação Pregão Eletrônico – SRP nº 052/2020. Peixoto de Azevedo, 17 de 
agosto de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro Oficial

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que foram 

alteradas as especificações dos seguintes itens:  08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 e 17, do edital, por este motivo foi prorrogada a data de abertura 

para o dia 31 de agosto às 14h00min.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2020

Nova Mutum – MT, 17 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Agosto 2020, com início 
às 09:10, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de nebulizadores/atomizadores elétricos a frio para realização 
de desinfecção no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Da qual foi 
vencedora a empresa: Item 837350, GUARANY INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 61.089.835/0001-54 
no valor de R$ 48.400,00. Não houve manifestação de recurso.
Nova Mutum - MT, 17 de Agosto de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Agosto 
2020, com início às 09:00, tendo como objeto a contratação de pessoa 
jurídica para construção de lixeiras de alvenaria na CMEBI Cecilia 
Meireles e CMEII Mãe Amiga. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 
837724, NEIDEMAR FELIX DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o número 
00.087.218/0001-25 no valor de R$ 11.539,84. Não houve manifestação 
de Recurso. Nova Mutum - MT, 17 de Agosto de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU MATERIAIS
PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 020/2020

Objeto: Contratação de empresa para execução de drenagem e 
transposição de talvegues (bueiros duplo celular de concreto corpo 2,00 x 
2,00 m) nos córregos ferradura e amola faca. Data de Abertura: 03 de 
setembro de 2020. Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Nova Mutum - MT, 17 de agosto de 2020.

Presidente da CPL

UNIDAS S.A., estabelecido na Avenida Bruno Martini, Qd.02, Lote nº11, 
Jardim Florença, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 04.437.534/0001-30, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI e Licença de Operação – LO da atividade de Lavagem de 
veículos. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções 
Ambientais – (66)99626-3037. 
 
PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA PILLER – ME, CNPJ: 
13.420.745/0001-51,LOCALIZADA NA Avenida PA 103, Lote 01 - Quadra 
03, BAIRRO: Distrito Industrial, MUNICIPIO DE Guarantã do Norte/MT, 
VEM TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE A RENOVAÇÃO DAS  LICENÇA 
PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTAÇÃO (LI) e LIÇENÇA DE OPERAÇÃO 
(LO). 
 
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, com CNPJ: 
13.976.589/0008-86, localizada na AV ANDRE ANTONIO MAGGI, nº 6527, 
LOJA CARANDA SHOPPING ANEXO SEGUNDA ETAPA , 
RESIDENCIAL CARANDA BOSQUE, no município de Sinop - MT, com 
atividade de Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. 
Não foi determinado EIA / RIMA. 
 
CARGILL AGRICOLA S.A. FILIAL SINOP, CNPJ: 60.498.706/0314-60, 
torna público que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 318765/2019 da 
Cargill Agrícola S.A Armazéns Gerais, no endereço Rua João Pedro de 
Carvalho II, n° 4501, Bairro Chácaras de Sinop,  Sinop – MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental. 
 
ELER CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. 
inscrito no CNPJ nº 19.201.172/0001-51, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade de Condomínio Residencial. O 
empreendimento está localizado na Rua Hatsue Sakaguschi, S/N, Lote 19, 
Quadra 13 – Jardim das Acácias, Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 
 
 
 

DEIXA ESSE 
FORMATO ESSAS 

DUAS THIAGO 
 

Transterra Mineração e Materiais para Construção – EIRELI – EPP 
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 
SEMA, a Licença de Operação, referente à extração de Cascalho Lateritico, no 
local denominado Fazenda Monte Sião, Zona Rural, Município de Sinop, 
Estado de Mato Grosso. 

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais 
Fone/Fax: (065) 3661-1097/ 99983-8660 

e-mail: cardealgeologia@gmail.com 
 

C. Alberto Vieira & Cia Ltda 
Torna público que requereu, junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA, a Renovação da Licença de Operação n. 315506, emitida através do 
processo 29009/2015, referente a extração de Areia e Cascalho, localizado na 
Rodovia BR-364, Fazenda Catingueiro e Fazenda Vale do Diamantino, Zona 
Rural do município de Diamantino, Estado de Mato Grosso. 

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais 
Fone: (065) 3661-1097/ 99983-8660 

cardealgeologia@gmail.com 
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ATLÉTICO-MG

Acordo com o Santos avança
para Sasha acertar com Galo

PALMEIRAS

Presidente confirma interesse
do Benfica em Patrick de Paula

Foto: Divulgação

Foto: Cesar greCo

Foto: getty images

Atacante negocia um acordo para que seja liberado a assinar com o Galo 

Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Lucas Esteves, Wesley e Alan 

Max Verstappen terminou GP da Espanha na segunda colocação

DA REPORTAGEM

Eduardo Sasha está mui-
to perto de ser anunciado 
como reforço do Atlético-
-MG. Entre o atacante de 
28 anos e o clube mineiro, 
tudo certo. As condições 
contratuais já foram acer-
tadas entre as partes. Falta 
o ok do Santos, mas essa 
pendência deve ser supera-
da nos próximos dias, auto-
rizando a oficialização do 
negócio.

A pendência que ain-
da existe é entre Sasha e 
o Santos. O jogador move 
uma ação trabalhista con-
tra o clube - com valor su-
perior a R$ 15 milhões - e, 
nas conversas, o Peixe exi-
giu que, para ser liberado, o 
atleta abra mão de parte do 
valor pleiteado.

O atacante e o Santos 
conversam por um acordo. 
Caso ele seja fechado, Edu-
ardo Sasha vai retirar a ação 

DA REPORTAGEM

As boas atuações dos jo-
gadores promovidos das di-
visões de base do Palmeiras 
nesta temporada começam 
a resultar em assédio do ex-
terior, como admitiu o pre-
sidente do clube, Maurício 
Galiotte. O dirigente con-
firmou interesse do Benfica, 
de Portugal, na contratação 
do meio-campista Patrick de 
Paula, que se tornou titular 
do time e na semana passa-
da cobrou o pênalti decisivo 
que garantiu o título paulista 
diante do Corinthians.

“O Patrick é um grande 
jogador, um grande talento. 
Não é só esse clube, é bom 
ressaltar, têm outros clubes 
(interessados). Nosso objeti-
vo é manter essa garotada”, 
disse Galiotte, em entrevista 
à TV Gazeta, antes da ressal-
va de que o futebol também 
foi afetado financeiramente 
por conta da pandemia da 
Covid-19.

“É um ano atípico. Temos 
que ter muito equilíbrio, fa-
zer as coisas com os pés no 

judicial. 
A expectativa é que isso 

se resolva já nesta segunda-
-feira, já que, na terça, há 
audiência prevista para o 
processo.

Entre os dois clubes, 
neste momento, há um 
acordo. O Atlético vai pa-
gar pouco menos de R$ 10 
milhões por 50% dos direi-
tos econômicos de Sasha. 
Como ainda não há nada 
assinado, o Galo mantém 
a precaução e trata a nego-
ciação como encaminha-
da, mas não fechada. De 
qualquer forma, falta mui-
to pouco para Sasha trocar 
Santos por Belo Horizonte.

O jogador trabalhou 
com Jorge Sampaoli em 
2019 e chega, a princípio, 
para brigar pela vaga de 
“falso 9” no Galo. 

Na posição, hoje, o Atlé-
tico tem Marrony como ti-
tular. Pelo Santos, Sasha fez 
104 jogos e marcou 23 gols.

DA REPORTAGEM

Após subir pela quinta 
vez consecutiva ao pódio 
na temporada 2020 da 
F1, Max Verstappen con-
solidou a vice-liderança 
na classificação geral. O 
problema é que o segun-
do lugar lhe deixou a 37 
pontos de Lewis Hamil-
ton, que venceu a prova 
em Barcelona.

Numa corrida marca-
da pelo jogo de xadrez 
na estratégia de pneus, 
Verstappen sofreu com o 
desgaste dos compostos 
mais macios no começo 
da prova e explodiu com 
o engenheiro pelo rádio. 
Isso porque Max queria 
parar logo nos boxes, en-
quanto a equipe queria 
mantê-lo por mais tem-
po na pista. O piloto ex-
plicou.

“No fim do dia, você 
não pode controlar o que 
os outros estão fazendo. 
A única coisa que você 
pode controlar é o que 

FÓRMULA 1

Verstappen: “você não
pode controlar o que os
outros estão fazendo”

nós fazemos. Portanto, 
só temos de garantir que 
fizemos a estratégia mais 
rápida possível para nós. 
Queria ir para as boxes e 
não me chamaram, por 
isso estava a sofrer mui-
to com os pneus. Perdi 
bastante tempo por volta 
nas últimas duas voltas. 
Eu já disse no rádio, ‘não 
me importo se você me 
colocar atrás das Racing 
Points porque eu os ul-
trapassaria facilmente, 
somos mais rápidos, es-
pecialmente com pneus 
novos’”.

Com o resultado em 
Barcelona, Verstappen 
chegou a 95 pontos con-
tra 132 de Lewis Hamil-
ton. 

O holandês abriu seis 
de vantagem sobre Valt-
teri Bottas, da Mercedes. 
Em 2020, Verstappen 
tem uma vitória (GP dos 
70 anos da F1), três se-
gundos lugares (Hungria, 
Inglaterra e Espanha) e 
um terceiro (Estíria).
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Elenco do RB Leipzig custou
menos do que Neymar ao PSG
DA REPORTAGEM

O RB Leipzig será o 
adversário do Paris Saint-
-Germain na semifinal da 
Liga dos Campeões, marca-
da para esta terça-feira (18). 
O clube alemão tem cerca 
de 11 anos e três meses de 
existência, uma trajetória 
no futebol mais jovem do 
que a carreira do atacante 
Neymar como profissio-
nal. Assim como o caso do 
craque brasileiro, trata-se 
de uma ascensão impres-
sionante. As equipes se en-
frentam a partir das 15h, no 
Estádio da Luz.

A classificação para as 
semifinais da Champions, 
obtida na vitória sobre o 
Atlético de Madrid, foi 
até aqui o ponto alto de 
uma temporada já históri-
ca para o RB Leipzig. Em 
sua segunda participação 
no torneio, alcançou a fase 
de mata-mata ao terminar 
como líder do Grupo G, 
que tinha Benfica, Lyon e 
Zenit. Agora está a dois jo-
gos do título.

E pensar que o clube 
foi fundado em 19 de maio 
de 2009, cerca de dois 
meses depois da estreia 
de Neymar como jogador 
profissional, no Santos. O 
brasileiro fez a sua primei-
ra partida no dia 7 de mar-

ço de 2009, aos 17 anos, na 
vitória sobre o Oeste no 
Campeonato Paulista.

No período de 11 anos, 
o RB Leipzig deixou a quin-
ta divisão do futebol da Ale-
manha e conseguiu atingir 
a elite local, em 2016. Na 
primeira temporada na 
Bundesliga, em 2016/17, 
ficou com o vice-campeo-
nato. Na estreia na Liga dos 
Campeões, em 2017/18, ter-
minou em terceiro lugar no 
Grupo G, atrás de Besiktas e 
Porto. O time ficou fora da 
edição da temporada passa-
da após um sexto lugar no 
Campeonato Alemão.

Apesar disso, a equipe 
de Leipzig não tem um tí-
tulo relevante em sua histó-
ria. Foram duas conquistas 
da Copa da Saxônia, uma 
competição regional, e os 
troféus da quarta e quinta 
divisões nacionais.

Por sua vez, Neymar 
teve nos primeiros anos 
de Santos a conquista de 
três Paulistas, uma Copa do 
Brasil e uma Libertadores. 
Aos 21, se transferiu para 
o Barcelona em junho de 
2013. Lá, ganhou uma Liga 
dos Campeões da Europa, 
um Mundial de Clubes, 
duas edições do Campeo-
nato Espanhol e três Copas 
da Espanha.

Foto: getty images

Jogadores do RB Leipzig comemoram vaga nas semifinais da Champions 

CHAMPIONS LEAGUE | Clube alemão tem acertado nas apostas em jogadores jovens e baratos

chão. Os clubes precisam de 
receita, e a única receita que 
existe hoje para ser um valor 
adicional, um dinheiro novo, 
é a venda de jogadores. Mas 
temos que fazer com muito 

equilíbrio, no momento cor-
reto”.Além de Patrick de Pau-
la, outro titular do meio-de-
-campo é Gabriel Menino, 
de quem era colega na base. 
Atualmente, o elenco conta 

ainda com os atacantes Ga-
briel Veron, Wesley e Gabriel 
Silva, o lateral-esquerdo Lu-
cas Esteves, o meia Alan e o 
zagueiro Henri – todos crias 
do clube.

Desde que chegou ao 
Paris Saint-Germain, em 
agosto de 2017, após uma 
transferência no valor de 
€ 222 milhões (R$ 820 mi-
lhões na época), o craque 
brasileiro venceu o Cam-
peonato Francês três vezes, 
a Copa da França em duas 
ocasiões, uma Supercopa 
da França, e a Copa da Liga 
Francesa também em duas 
temporadas.

Se o PSG investiu essa 
cifra recorde de 222 mi-
lhões de euros para tirar 
Neymar do Barcelona, por 
outro lado o RB Leipzig 
precisou de menos para 
contratar praticamente 
todo o elenco semifinalista 
desta Liga dos Campeões. 
Obviamente, clubes de rea-
lidades econômicas distin-
tas, elemento que precisa 
ser levado em considera-
ção.

De acordo com in-
formações do site Trans-
fermarkt, especializado no 
mercado da bola, o clube 
alemão gastou cerca de 
177,3 milhões de euros para 
contratar os 26 atletas usa-
dos nesta temporada.

O RB Leipzig apli-
cou nos últimos anos, por 
exemplo, aproximadamen-
te 33 milhões de euros para 
trazer Timo Werner ( já 

vendido para o Chelsea), 
Christopher Nkunku, Mar-
cel Sabitzer, Lukas Klos-
termann e Péter Gulácsi, os 
cinco jogadores que mais 
atuaram em 2019/20. Auto-
res dos gols da classificação 
para as semifinais da Cham-
pions, Tyler Adams e Dani 
Olmo custaram juntos 21,6 
milhões de euros.

O time titular da vi-
tória sobre o Atlético de 
Madrid custou ao RB Lei-

pzig cerca de 80 milhões 
de euros nos últimos anos 
(apenas para a aquisição), 
segundo o Transfermarkt.

Contratações mais al-
tas do RB Leipzig nos últi-
mos anos.Vale destacar que 
setes jogadores importan-
tes do time estão no Lei-
pzig desde a subida para a 
Bundesliga, na temporada 
2015/16: Gulásci, Orban, 
Klostermann, Halsten-
berg, Sabitzer, Forsberg e 

Poulsen. Isso evidencia o 
trabalho de prospecção e 
desenvolvimento em lon-
go prazo.Curiosamente, a 
aquisição mais cara da his-
tória do RB Leipzig, o vo-
lante Naby Keitá, contrata-
do em 2016/17 por cerca de 
30 milhões de euros, hoje 
defende o Liverpool. Ele 
foi vendido para o clube in-
glês em julho de 2018, por 
aproximadamente 65 mi-
lhões de euros.
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DATAS E HORÁRIOS

Detran entrará emcontato com cidadãos
que estão com atendimentos agendados

EM MEIO À PANDEMIA

Homicídios e latrocínios 
reduzem em Cuiabá e MT

L.R.VERDE

Parceria garante R$ 1,9 mi para construir Mercado do Produtor

DA REPORTAGEM

Ao longo desta sema-
na, o Departamento Esta-
dual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) entrará 
em contato com os cida-
dãos que já estavam com o 
atendimento agendado para 
realizar serviços presenciais 
em unidades da Autarquia 
e tiveram o atendimento 
suspenso em razão do fe-
chamento temporário de 
unidades. No contato tele-
fônico, será disponibilizada 
uma nova data e horário 
para o atendimento presen-
cial dessas pessoas no de-
correr da próxima semana. 
A medida visa reorganizar 
as datas e os horários dos 
agendamentos já realiza-
dos evitando, dessa forma, 
o deslocamento simultâneo 
de pessoas e a aglomeração 
nas unidades.

DA REPORTAGEM

Os crimes de homicí-
dios e latrocínio sofreram 
redução em meio a pande-
mia do novo coronavírus. O 
levantamento da Secretaria 
de Segurança Pública (Sesp), 
que leva em conta o perío-
do de janeiro a junho deste 
ano, mostra que foram 2,2% 
casos a menos de assassina-
tos e 48% nos roubos segui-
dos de morte.

Em Cuiabá, os homi-
cídios caíram 11%, baixando 
de 53 casos no primeiro se-
mestre de 2019 para 47 nes-
te ano. Já em Várzea Gran-
de, os casos de assassinatos 
reduziram 14%. Foram 36 
casos este ano contra 42 ano 
passado.

Nos casos de roubo se-
guido de morte, caíram 83% 
em Cuiabá e 86% em Várzea 
Grande, com um caso regis-
trado em cada um dos mu-
nicípios citados.

Um diferencial des-
te semestre é o aumento 
da apreensão de armas de 
grosso calibre. Foram sete 
fuzis retirados da mão de 
criminosos, 40% a mais do 
que os primeiros seis meses 
de 2019. Foram quatro sub-DA REPORTAGEM

Só Notícias

O governador Mau-
ro Mendes e o prefeito de 
Lucas do Rio Verde, Luiz 
Binotti assinaram convênio 
no valor de R$ 1,9 milhão 
para a construção do Mer-
cado do Produtor, no bair-
ro Parque das Emas. 

O contrato será execu-
tado pela secretaria estadu-
al de Agricultura Familiar 
que fará o desembolso de 
R$ 1,7 milhão, cabendo à 
Prefeitura contrapartida de 
R$ 200 mil.

A expectativa é bene-
ficiar cerca de 10 mil pro-
dutores familiares localiza-
dos na região do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do 
Teles Pires, que integra Si-
nop, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Ipi-
ranga do Norte, Tapurah, 
Itanhangá, Santa Rita do 

DA REPORTAGEM

MidiaNews

Conhecido como “Vovô” 
na internet, o administra-
dor do perfil no Instagram 
“Perrengue Mato Grosso” 
hoje acumula mais de 52 mil 
seguidores e faz sucesso no 
Brasil com sua página de hu-
mor e notícia. O perfil, cria-
do no final de janeiro, cativa 
o público pelas postagens co-
tidianas sobre acontecimen-
tos marcantes e engraçados 
que ocorrem no estado. Para 
manter o mistério em sua 
conta, o administrador criou 
um personagem fictício que 
interage com seus seguido-
res, deixando seu verdadeiro 
nome em segredo.

Com o slogan “Apenas um 
vô alegrando seus netos”, ele, 
apesar de ter 29 anos, adotou 
o personagem de um idoso 
de 75 e hoje usa a imagem de 
um dos maiores memes da 
internet, András Arató, como 
identidade.

O meme usado pelo ad-
ministrador ficou conhecido 
internacionalmente pelo seu 
“sorriso nervoso” e constan-
temente é compartilhado 
nas redes sociais. Já na pági-
na do mato-grossense, o ros-
to do idoso mantém o tom 
de humor e ajuda a aproxi-
mar os seguidores, apelida-
dos de “perrengueiros”, do 
anônimo por trás da conta.

“Não foi uma coisa muito 
planejado a priori, tive uma 
ideia de criar um perfil pra 
compartilhar os perrengues 
que aconteciam no nosso 
Estado. Posto as presepa-
das que aconteciam com os 
mato-grossenses, notícias e 
humor, de uma forma diver-
tida, engraçada, leve e um 

pouco debochada”, explica.
Antes de dar início ao pro-

jeto, o criador se inspirou em 
outros perfis de humor re-
gionais e nacionais. O prin-
cipal foi a página “Perrengue 
Chique”. Além dela, as pági-
nas “Sou eu na vida”, “Solda-
do ferido” e a local “Xomano 
que mora logo ali” também 
foram suas inspirações.

CRESCIMENTO
NO INSTA
Prestes a completar 6 me-

ses de página e com 52,2 mil 
seguidores, o mato-grossen-
se conta que no início não 
esperava um sucesso desta 
proporção de forma tão rá-
pida. Segundo ele, no come-
ço demorou cerca de dois 
meses e meio para os pri-
meiros mil seguidores e em 
junho ele bateu a marca de 
10 mil. Agora, pouco menos 
de dois meses depois, come-
mora a marca significativa de 
público na internet.

O criador, apesar de gra-
to, se diz também assustado 
com a velocidade que seu 
projeto cresceu. No entanto, 
ele também reconhece que a 
interação com os seguidores 
é a melhor parte de trabalhar 
com a internet. “Tudo que 
sai no perrengue é muito 
compartilhado, o que gera 
muita interação comigo e 
eu respondo todo mundo, 
quem segue sabe. Eles sen-
tem essa proximidade e al-
guns acabam me confiden-
ciando coisas do dia a dia, 
segredos e várias histórias 
engraçadas”, afirma. Além da 
relação de amizade e cum-
plicidade com os “perren-
gueiros”, o mato-grossense 
conta que, devido ao sucesso 
na rede social, já consegue 

Foto: Divulgação

O perfil no Instagram já tem mais de 52 mil inscritos

Convênio será para Mercado do Produtor

Medida visa reorganizar os agendamentos já realizados

Mato-grossense cria perfil de
perrengues e faz sucesso na net
HUMOR E NOTÍCIA | Postagens conquistaram moradores do Estado e do Brasil

Trivelato, Vera, Santa Car-
mem, União do Sul, Nova 
Maringá, Cláudia, Nova 
Ubiratã e Feliz Natal.

A meta é que o Merca-
do do Produtor se torne um 
importante ponto de apoio 
para o armazenamento e 
comercialização dos pro-
dutos da agricultura fami-
liar. 

Em síntese, terá o pa-
pel de reunir a produção 
regional e articular a busca 
de novos mercados, locali-
zados principalmente em 
grandes centros consumi-
dores como Cuiabá, Várzea 
Grande, Rondonópolis, Si-
nop, entre outros.

A oferta concentrada 
dos produtos dará compe-
titividade aos agricultores, 
que terão volume de pro-
dução, com a entrega de 
produtos frescos, de alta 
qualidade com produção 
e venda em larga escala. 

Irão retomar o aten-
dimento ao público, com 
agendamento, todas as 
unidades da Autarquia em 
Cuiabá e Várzea Grande, 
incluindo a sede do órgão e 
demais municípios do Esta-
do, com exceção de Sorri-
so. Nas primeiras semanas, 
serão atendidos somente 
os cidadãos que já estavam 
com o atendimento agenda-
do e tinham sido suspensos, 
em razão do fechamento 
temporário das unidades.

Em Cuiabá, a sede 
irá reabrir com horário de 
atendimento das 8h30 às 
16h. Em razão das obras de 
acessibilidade, sinalização 
viária e revitalização, os ci-
dadãos que já estão com o 
atendimento agendado de-
verão entrar pela guarita dos 
fundos (portão 2, em frente 
à rotatória), via Centro Polí-
tico Administrativo, na Rua 

metralhadoras apreendidas. 
“A criminalidade está mais 
fortemente armada, o que 
pode ser um fator a mais 
na necessidade de interven-
ção por parte das forças de 
segurança estadual”, disse o 
secretário de Segurança Pú-
blica, Alexandre Bustaman-
te. Entre o mês de janeiro e 
o dia 9 de agosto de 2020, 
as polícias de Mato Grosso 
prenderam 10.576 pessoas 
em flagrantes e cumpri-
mento de mandados de pri-
são. Outras 23.526 pessoas 
foram conduzidas para ave-
riguação nas delegacias de 
polícia. Este ano, com mais 
abordagem policial, houve 
mais apreensão de armas de 
fogo de grosso calibre, mais 
apreensão de drogas, além 
da redução de crimes con-
tra a vida e o patrimônio no 
Estado. 

Somente de janeiro a 
junho foram apreendidas 
5,7 toneladas de drogas, um 
prejuízo de aproximada-
mente R$ 51,5 milhões no 
mercado do crime. Presos e 
descapitalizados, neste ano, 
se observou que os crimino-
sos passaram a reagir e usar 
equipamento bélico mais 
pesado.

Hoje, 80% das frutas e ver-
duras consumidas em Mato 
Grosso são trazidas de ou-
tros estados, o que demons-

tra um vasto mercado con-
sumidor a ser conquistado 
pelos produtos mato-gros-
senses.

lucrar com as publicidades 
na página. Por causa deste 
dos números expressivos de 
interação, hoje o administra-
dor se dedica integralmente 
ao trabalho de gerenciar o 
“Perrengue Mato Grosso”, 
tendo o Instagram como sua 

principal fonte de renda.

POSTAGENS
Além de receber conteúdo 

e denúncias dos próprios se-
guidores por mensagem no 
Instagram, o administrador 
da página afirma que passa 

praticamente o dia inteiro 
buscando pela internet con-
teúdo, memes, notícias e ví-
deos engraçados e, às vezes, 
informativos para manter as 
postagens diárias.

Apesar de ser voltado 
principalmente para situa-

G. Em Várzea Grande será 
reaberta a 5ª Ciretran, que 
fica no bairro Ipase, e a uni-
dade do Detran nos Ganha 
Tempos do Várzea Grande 

ções que ocorrem em Mato 
Grosso, a conta consegue 
manter o público de fora do 
Estado entretido pela varie-
dade de temas.  Quem en-
tra no perfil sai informado e 
com o humor mais leve, gra-
ças aos posts engraçados.

Shopping e no bairro Cristo 
Rei. Os serviços de veículos 
estão na Ciretran, com aten-
dimento ao público das 8h 
às 16h.
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DA REPORTAGEM

O Comitê Estadual de 
Gestão do Fogo realizou na 
última semana a segunda 
reunião da força-tarefa que 
prestará atendimento aos 
animais silvestres atingidos 
pelos incêndios no Bioma 
Pantanal. O grupo seguiu 
para a região para uma visi-
ta técnica que irá subsidiar 
a elaboração do plano de 
contingência.

Até o momento, inte-
gram o grupo: Coordena-
doria de Fauna e Recursos 
Pesqueiros da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, 
Corpo de Bombeiros Mili-
tar, Batalhão de Polícia Mi-
litar de Proteção Ambiental 
e IBAMA. Da Universidade 
Federal de Mato Grosso 
(UFMT) participam médi-
cos veterinários do Hospi-
tal e do Centro de Pesquisa 
de Medicina e Pesquisa em 
Animais Silvestres, além de 
profissionais do Instituto de 
Biologia. Também estão na 
força-tarefa, a Procuradoria 
Geral do Estado, a Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
Sesc Pantanal e médicos ve-
terinários voluntários.

De acordo com dados 
do Centro Integrado Mul-
tiagências (Ciman-MT), 
cerca de 204 mil hectares 
da maior planície alagável 
do planeta já foram atingi-
dos pelo fogo. No dia 07 de 
agosto foi lançada a Opera-
ção Pantanal II com o obje-
tivo de controlar os incên-
dios.

Em campo, mais 134 
pessoas estão atuando no 
combate ao fogo.  São 38 

INCÊNDIOS |  Grupo está elaborando plano de contingência para prestar primeiros socorros para a fauna
Foto: Mayke toscano

Lançamento da Operação Pantanal 2 para combate ao incêndio

bombeiros militares de 
Mato Grosso e 12 de Mato 
Grosso do Sul.  

 Governo Federal atuam 
oito militares da FAB e 23 
da Marinha, além de 14 bri-

Comitê: força-tarefa vai
atender animais silvestres

gadistas do ICMBio. O Sesc 
Pantanal disponibilizou 39 
funcionários, sendo quatro 
em parceria com a Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso.

SOBRE O
COMITÊ
O Comitê Estadual de 

Gestão do Fogo promove 
ações de prevenção, moni-
toramento e controle das 

queimadas e dos incêndios 
florestais, visando reduzir 
a incidência desses eventos 
em Mato Grosso.

O grupo é presidido pela 
Sema e a secretaria executi-

va é de responsabilidade do 
Corpo de Bombeiro Mili-
tar (CBMMT). Integram o 
grupo instituições públicas, 
empresas privadas, ONGs e 
entidades de classe.


