
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT 
informa aos seus leitores 
que seguirá presando pela 
qualidade da informação 
neste período, porém, em 
tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos 
seus funcionários. Da apu-
ração à distribuição, muita 
gente está envolvida, e 
na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. 
Tudo ficará bem!

PEC POLÊMICA

SÉRIE D

Obras de
pavimentação
avançam na
MT-400/351
A Sinfra avança com a execu-
ção das obras de pavimenta-
ção da MT-400/351, em Várzea 
Grande. A rodovia, que permite 
os acessos aos distritos de Ca-
pão Grande, Aguaçu e Limpo 
Grande e antes era de terra, já 
apresenta uma nova aparência 
com a aplicação da capa se-
lante em alguns trechos.    
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ALMT aprovou a redação final da reforma 
da previdência dos servidores estaduais
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), fez questão de destacar durante 
a votação da matéria que pediu a leitura da PEC na integralidade por conta de ser um assunto que mexe 
com a vida dos servidores públicos e adiantou que o Parlamento fez a sua parte e aprovou uma lei fruto de 
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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 espe-
cial quando a Constituição protege o sigilo.

Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal na quinta passada (13), ao reafirmar os parâ-
metros das atividades de inteligência do Estado. Es-
tava em jogo a constitucionalidade do trecho da le-
gislação que regula 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, por-
tanto. Ganha ainda mais relevância o caso num mo-
mento 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 segunda 
(17), encarrega o diretor da Abin de definir a coor-
denação das atividades, o que inclui o compartilha-
mento de informação.

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

Recorde-se, a esse propósito, a produção re-
cente de um dossiê sigiloso pelo Ministério da Jus-
tiça para monitorar um grupo de centenas de ser-
vidores federais e estaduais da área de segurança, 
identificados como participantes de um “movimen-
to antifascista”.

Questionado, o Ministro da Justiça André Men-
donça recorreu a evasivas, ao afirmar que “relatório 
existe, mas não dossiê” —e pedir ao STF “parcimô-
nia e sensibilidade”. Atitudes como essas reforçam 
a necessidade de regras claras e, eventualmente, de 
controle judicial de ações de inteligência do gover-
no, respeitado seu caráter estratégico, quando hou-
ver.

Na decisão da corte sobre a Abin, não faltaram 
recados a Bolsonaro, alguns deles decerto dispensá-
veis para o desfecho do caso. Conforme a ministra 
Cármen Lúcia, relatora da ação, a Carta proíbe que a 
inteligência “se tome subterfúgio para atendimento 
de interesses particulares ou pessoais desvirtuando-
-se competências constitucionalmente definidas”.

Editorial

Freio aos dossiês

Ranking dos Políticos - Facebook

PANTANAL
EM CHAMAS
Durante visita do ministro do Meio Am-

biente Ricardo Salles a Mato Grosso, o gover-
nador Mauro Mendes reiterou a disposição 
de fechar o cerco contra as queimadas. Ele 
afirmou que irá penalizar os responsáveis 
pelos incêndios que castigam o Estado, es-
pecialmente a região do Pantanal. Até o mo-
mento, segundo ele, já foram aplicados quase 
R$ 600 milhões em multas em 2020. O Panta-
nal, na região de Poconé e Barão de Melgaço, 
sofre com incêndios de grandes proporções 
desde o dia 17 de julho.

EFEITO
CASSAÇÃO
A ex-senadora Selma Arruda protocolou na 

OAB, seccional Distrito Federal, sua desistência 
para obter o registro para atuar como advogada. 
Selma chegou a ter a sua inscrição suspensa, 
por não informar à Ordem que tinha um pro-
cesso eleitoral ainda em trâmite quando pediu 
a autorização para advogar. “Informamos que 
a requerente Selma Arruda, no último dia 5 de 
agosto, protocolou pedido de desistência de sua 
inscrição junto à OAB-DF. Assim, o processo 
anterior perdeu o objeto. Será arquivado”, cons-
ta em nota da instituição.

A QUARENTENA
Dados da última pesquisa Datafolha mos-

tram que o isolamento social no Brasil caiu. 
Segundo os números, 8% dos entrevistados 
continuam em quarentena, e outros 43% evi-
tam sair de casa. 92% responderam que sem-
pre usam máscara quando saem. Os números 
vão ao encontro dos dados disponibilizados 
pela empresa de tecnologia In Loco. Até sema-
na passada, somente 37,7% dos mato-grossen-
ses estavam em quarentena.
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“Recorde-se a produção recente de um dossiê 
sigiloso pelo Ministério da Justiça para monitorar 
um grupo de centenas de servidores federais e 
estaduais da área de segurança

A notícia boa é que você não precisa se 
tornar um especialista na área. Existem 
alguns caminhos para chegar ao cálculo 
do ICMS deforma descomplicada

“

Hoje quero falar diretamente com você 
contribuinte optante do Simples Nacional: 
no dia a dia, você ou sua equipe ainda en-
frentam dificuldades para compreender 
quanto devem pagar de ICMS?

Com as mudanças constantes na le-
gislação, é bem possível que sua resposta 
tenha sido que sim. O fato é que, calcular 
de forma errada pode gerar complicações 
com o poder público e prejuízo financeiro 
para sua empresa. É isso que você quer? 
Tenho certeza que não.

Ressalto que, atualmente os contri-
buintes optantes pelo simples nacional, 
regra geral, estão sujeitos ao recolhimento 
de três modalidades de ICMS, sendo a pri-
meira o ICMS normal, dentro da PGDAS, 
sobre os produtos que não estão sujeitos 
ao recolhimento do ICMS Substituição 
Tributária, a segunda o ICMS substituição 
tributária e a terceira o ICMS Diferencial 
de alíquota na compra de material de uso/
consumo ou bem do ativo imobilizado.

A notícia boa é que você não precisa se 
tornar um especialista na área. Existem 
alguns caminhos para chegar ao cálculo 
do ICMS deforma descomplicada. 

Para te ajudar, resolvi listar três passos 
importantes que julgo essenciais e infalí-
veis. Seguidos, com certeza não terá mais 
problemas quando o assunto for cálculo 
de ICMS.

Calcular de forma errada pode gerar 
complicações com o poder público e pre-
juízo financeiro para sua empresa:

1. Realizar mensalmente controle de 
todos os documentos fiscais emitidos em 

nome do contribuinte de Mato Grosso, prin-
cipalmente Nota Fiscal Eletrônica – NFE, 
verificando se os mesmos foram devida-
mente escriturados contábil e fiscalmente;

2. Identificarem cada documento fiscal, 
produtos e mercadorias sujeitos ao regime 
de substituição (ICMS ST) e na sequência 
se houve o tempestivo recolhimento do 
ICMS ST.

3. Parametrização adequada do sistema 
operacional da empresa emissor de docu-
mento fiscal:

a. para que os produtos que não estejam 
sujeitos ao recolhimento do ICMS ST, sejam 
emitidos com o CSOSN correto para que a 
tributação ocorra juntamente com os tribu-
tos federais na PGDAS bem como o código 
CSOSN aplicável nas operações com pro-
dutos sujeitos ao recolhimento do ICMS ST 
para que não ocorra tributação em duplici-
dade nas operações internas e;

b. para que os tipos de operação (venda, 
remessa em consignação, remessa para 
conserto, etc) sejam emitidos com todos os 
requisitos legais corretos.

Acompanhar as mudanças da legisla-
ção tributária bem como interpretá-la ain-
da é uma tarefa árdua e assim contratar 
uma consultoria tributária especializada 
muitas vezes é a melhor alternativa. 

Uma consultoria é sempre o caminho 
mais adequando para sua empresa e equi-
pe se alinhar, enfrentar os grandes desa-
fios da área tributária e atuar da melhor 
forma dentro da lei, proporcionando deci-
sões estratégicas mais seguras e gestão 
mais eficaz.

GISELI SILVENTE É DOUTORA EM AD-
MINISTRAÇÃO

3 passos infalíveis

Para “facilitar” enquanto dirige
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permitido. Você ainda precisa olhar 
para o aparelho, você ainda precisa des-
viar sua atenção, e você se sente mais 
“seguro” mesmo fazendo algo que vai 

colocar muita gente 
em risco.

Não use celular 
enquanto dirige. Não 
tente usar descul-
pas para minimizar a 
ação de estar usando 
o aparelho durante a 
condução do veículo, 
pois nada vai tornar a 
coisa menos “grave” e 
perigosa. Se tiver algo 
importante para resol-
ver, estacione em local 

seguro, resolva e siga, e se isso não for 
conveniente o suficiente, peça para al-
guém dirigir para você, pegue carona, 
use transporte alternativo, enfim, faça o 
que for necessário, mas colocar sua se-
gurança e a dos outros em risco conver-
sando no “zap” não vira, né?

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Não são raros os casos de acidentes causados por uso de 
celular que chegam ao meu conhecimento. Entre eles temos, 
também, casos em que a pessoa estava “apenas” gravando 
áudio no comunicador. É muito melhor se conscientizar antes 
de virar estatística e de prejudicar a vida de outras pessoas 
com sua irresponsabilidade.
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Frequentemente recebo mensagens 
de voz no WhatsApp, algo que, parti-
cularmente, não curto muito. Mas, em 
muitas situações, temos que nos ade-
quar ao que o mundão 
tecnológico tem para 
oferecer e comecei, in-
clusive, a enviar tam-
bém mensagens dessa 
forma. 

Não que eu goste, 
mas todo mundo usa 
e gosta, e nos últimos 
tempos, para comple-
tar, estou encarando um 
problema de saúde que 
reduziu bastante minha 
coordenação. Juntan-
do o útil ao (nem tão) agradável, acabei 
por “embarcar” na “moda”, mesmo sem 
estar completamente confortável com 
isso.

Acontece que tem uma informação, 
que algumas pessoas “adicionam” ao 
áudio, que me preocupa muito. É jus-
tamente quando o camarada justifica 
o envio da mensagem de voz por estar 
dirigindo.

O uso do celular enquanto dirige 
é proibido. Ler e escrever mensagens 
nessa condição é proibido. E gravar áu-
dio é igualmente proibido.

Não é o fato de o uso ser mais fácil 
que faz com que o proibido passe a ser 

GISELI SILVENTE

Uma policial penal morreu na terça (18) vítima de acidente de trânsito 
em Nova Xavantina. Segundo informações da Polícia Civil e do sistema 
penitenciário, Guiomar Silva da Costa, 38 anos, dirigia um carro que se 
envolveu em um acidente. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas 
não resistiu ao dar entrada no Hospital Municipal. A Polícia Civil não pas-
sou detalhes de como o acidente ocorreu, mas investiga o caso. De acordo 
com o Sindpen, Guiomar havia se licenciado do sistema penitenciário 
para disputar à vaga de vereadora do município.Z
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DA REPORTAGEM

Os deputados estaduais 
de Mato Grosso aprovaram, 
durante a sessão plenária de 
terça-feira (18), em redação 
final, a Proposta de Emen-
da à Constituição 06/2020, 
a PEC da Previdência, com 
quatro votos contrários dos 
deputados Lúdio Cabral 
(PT), Paulo Araújo (PP), Val-
dir Barranco (PT) e Elizeu 
Nascimento (DC). A PEC foi 
aprovada acatando as emen-
das 27 e 75.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), fez 
questão de destacar duran-
te a votação da matéria que 
pediu a leitura da PEC na in-
tegralidade por conta de ser 
um assunto que mexe com a 
vida dos servidores públicos 
e adiantou que o Parlamen-
to fez a sua parte e aprovou 
uma lei fruto de entendi-
mento para contemplar os 
profissionais e o governo.

Segundo o deputado Sil-
vio Fávero (PSL), “foi uma 
reforma que ficou mais de 
oito meses na Casa de Leis, 
com vários setores traba-
lhando e muitos foram con-
templados. Como relator 
dessa PEC, procurei fazer o 
melhor e o que não compro-
meteria o estado de Mato 
Grosso quanto ao impacto 
financeiro”, disse.

Os deputados também 
aprovaram, durante a sessão 
plenária, o PLC 31/2020, em 
primeira votação, que dis-
põe sobre a criação do Con-
selho Estadual de Desen-

PEC DA PREVIDÊNCIA | Os deputados aprovam a PEC da Previdência em redação final na última sessão plenária

Apenas quatro parlamentares votaram contrários

EDUCAÇÃO EM PANDEMIA

Lei que flexibiliza 
ano letivo é publicada 
com vetos

Agora os vetos serão analisados pelos parlamentares 

Pleno julgou procedente representação 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Lei nº 14.040/2020 
foi publicada ontem (19) 
no Diário Oficial da União 
(DOU) com seis vetos. A 
medida desobriga as esco-
las de educação básica e as 
universidades de cumpri-
rem a quantidade mínima 
de dias letivos neste ano, 
em razão da pandemia da 
covid-19. O texto, origina-
do da Medida Provisória nº 
934/2020, havia sido apro-
vado no Congresso no dia 
23 de julho e foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. Os vetos serão anali-
sados pelos parlamentares, 
que poderão mantê-los ou 
derrubá-los. Quatro dos 
dispositivos vetados por 
Bolsonaro - parágrafos 7º e 
8º do Artigo 2º e parágrafos 
1º e 2º do Artigo 6º - dizem 
respeito à obrigatoriedade 
da União em prestar assis-
tência técnica e financeira 
aos estados, municípios e 
Distrito Federal para a ofer-
ta de aulas e atividades pe-
dagógicas a distância e para 
implementar as medidas 
sanitárias necessárias ao re-
torno às atividades presen-
ciais. A nova lei dispensa os 
estabelecimentos de edu-
cação infantil de cumprir 
tanto os 200 dias obrigató-
rios do ano letivo quanto a 
carga mínima de 800 horas 
exigidos pela Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação. 
Já as escolas de ensino fun-
damental e médio terão 
de cumprir a carga horária 
exigida em lei, mas ficam 
dispensadas de cumprir o 
mínimo de 200 dias letivos.

No próximo ano leti-

vo, os sistemas de ensino 
também estão autorizados 
a matricular novamente os 
alunos que concluíram o 
ensino médio para cursa-
rem o último ano escolar, 
de forma suplementar. A 
medida tem caráter excep-
cional e fica condicionada à 
disponibilidade de vagas na 
rede pública.

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR
As instituições de en-

sino superior também não 
serão obrigadas a cumprir 
os 200 dias letivos, mas a 
carga horária prevista da 
grade curricular de cada 
curso deve ser cumprida. 
Pelo texto, não deverá ha-
ver prejuízo aos conteúdos 
essenciais para o exercício 
da profissão e as atividades 
pedagógicas não presen-
ciais também serão admiti-
das para completar a carga 
horária. A nova lei também 
autoriza a antecipação da 
conclusão de cursos espe-
cíficos da área de saúde, 
desde que cumpridos al-
guns requisitos. No caso 
de medicina, o aluno pre-
cisa ter cumprido 75% da 
carga horária do internato. 
Nos cursos de enferma-
gem, farmácia, fisioterapia 
e odontologia, o mínimo 
corresponde a 75% da carga 
horária dos estágios curri-
culares obrigatórios. A mes-
ma regra será aplicada aos 
cursos de educação profis-
sional técnica de nível mé-
dio caso tenham relação ao 
combate à pandemia. O es-
tudante precisará ter cum-
prido pelo menos 75% da 
carga horária dos estágios 
curriculares obrigatórios.
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Redação final é aprovada na ALMT 

Foto: Ângelo varela | alMt

DESEMPENHO POSITIVO

Seis hospitais estaduais registram aumento
na produção ambulatorial neste ano de 2020 

LUCAS R.V

TCE aponta supostas irregularidades em licitação 

SES expôs os dados do primeiro quadrimestre deste ano 

DA REPORTAGEM

Mesmo em meio à pan-
demia pela covid-19, con-
texto que pode prejudicar 
a atuação das unidades de 
Saúde, seis Hospitais Estadu-
ais registraram crescimento 
na produção ambulatorial, 
físico e financeira. O apon-
tamento resulta da análise e 
comparação do desempenho 
registrado de janeiro a abril 
de 2019 e 2020.

Durante audiência vir-
tual de Prestação de Contas 
da Secretaria Estadual da 
Saúde (SES-MT) à Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso, na tarde desta terça-
-feira (18.08), foram expostos 
os balancetes do último qua-
drimestre de 2019 e primei-
ro quadrimestre deste ano.

Os números demons-
tram que, nos primeiros 
quatro meses de 2020, os 
Hospitais Regionais de Alta 
Floresta, Barra do Bugres, 
Rondonópolis, Cáceres, Si-
nop e o Hospital Adauto Bo-
telho obtiveram aumento da 
produção ambulatorial, fí-
sico e financeira em relação 

DA REPORTAGEM

Pleno do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) julgou proceden-
te Representação de Nature-
za Externa, com pedido de 
medida cautelar, em desfa-
vor da prefeitura de Lucas 
do Rio Verde, em razão de 
supostas irregularidades em 
processo licitatório realizado 
em 2019. 

A representação foi 
proposta pela empresa Tno-
ve Comércio de Peças Eireli 
e relatada pelo conselheiro 
Isaías Lopes da Cunha na 
sessão ordinária remota des-
ta terça-feira (18).

As falhas foram aponta-
das no Pregão Presencial nº 
017/2019 e Registro de Pre-
ços nº 012/2019. O certame 
teve por objeto a contratação 
de pessoa jurídica para for-
necimento de peças/aces-
sórios genuínas e originais 
de primeira linha para au-
tomóveis leves, camionetes, 
ônibus, caminhões, motos e 
máquinas agrícolas e pesa-
das, implementos agrícolas, 

volvimento Econômico de 
Mato Grosso (Codem), com 
seis votos contrários dos de-
putados Lúdio Cabral (PT), 
Delegado Claudinei (PSL), 
Valdir Barranco (PT), Pau-
lo Araújo (PP), João Batista 
(Pros) e Elizeu Nascimento 
(DC).

Na Ordem do Dia, os de-
putados aprovaram ainda 
um requerimento de licen-
ça-maternidade da deputada 
Janaina Riva (MDB) e um de 
licença por motivos pessoais 
do deputado Eduardo Bote-
lho (DEM), para tratamento 
de saúde. O presidente da 
Casa de Leis esclareceu que 
sua licença se dará para tra-
tamento de saúde por conta 
de ter contraído o coronaví-
rus.

“Eu estava bem, mas nos 
últimos dias não estou me 
sentindo bem. Estou com 
tosse, dor de cabeça e já tive 
febre no fim de semana. Vou 
tirar uns dias, não posso pre-
cisar quantos, mas o que for 
necessário para o tratamen-
to”, disse o deputado Edu-
ardo Botelho, que pediu aos 
demais pares e amigos ora-
ção pela sua recuperação.

Os deputados estaduais 
aprovaram ainda o Projeto 
de Resolução 149/2020, da 
Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Exe-
cução Orçamentária, que 
reconhece, para efeitos do 
artigo 65 da Lei Comple-
mentar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, a ocorrên-
cia do estado de calamidade 
pública no município de Ipi-
ranga do Norte.

ao mesmo período do ano 
passado.

Além das unidades ge-
ridas pelo Estado, o Hospital 
Santo Antônio, contratua-
lizado pela gestão estadual 
em Sinop, também registrou 
crescimento no desempenho 
ofertado. De acordo com a 
assessora responsável pelo 
Núcleo de Gestão Estratégi-
ca para Resultados (NGER) 
da SES, Ana Atala Veggi, o 
demonstrativo do primei-
ro quadrimestre de 2020 
ainda não engloba grande 
parte dos investimentos e 
ampliações realizadas pelo 
Estado no enfrentamento à 
pandemia. A servidora pon-
tuou que esses incrementos 
ficarão mais evidentes na 
apresentação do segundo 
quadrimestre deste ano, que 
engloba o período de maio a 
agosto do exercício vigente.

O balancete aponta 
que a gestão da SES já li-
quidou mais de 45% das 
despesas totais empenha-
das até o 1º quadrimestre de 
2020. Ou seja, já foram pa-
gos R$ 433.448.639,65 de R$ 
913.962.694,25.

equipamentos de jardina-
gem para atendimento da 
frota do município.

Foi apontada suposta ir-
regularidade na condução da 
comissão de licitação quan-
to à suspensão da empresa 
representante do certame. 
“A suspensão da empresa li-
citante pela pregoeira, im-
pedindo-a de participar da 
licitação, adjudicando e ho-
mologando o objeto licitado 
em favor da próxima licitan-
te, traduziu em abuso de po-
der. Durante a condução do 
certame, a pregoeira pode 
providenciar diligências vi-
sando o seu esclarecimento, 
contudo, antes da tomada de 
decisão”, ressaltou o relator.

Com relação ao pedido 
de medida cautelar propos-
to na representação, Isaías 
Lopes da Cunha, ao consul-
tar ao Portal Transparência 
do Município de Lucas do 
Rio Verde, verificou que o 
pregão já foi homologado, 
formalizando-se as Atas de 
Registro de Preços. Foi cons-
tatado ainda que 20 empre-

Foto: - FaBliCio roDrigues / alMt

Os gastos incluem as 
áreas de Atenção Básica, As-
sistência Hospitalar e Ambu-
latorial, Suporte Profilático 
e Terapêutico, Vigilâncias 
Sanitária e Epidemiológica, 
Alimentação e Nutrição e 
demais subfunções adminis-
trativas.

Já a análise do terceiro 
quadrimestre de 2019 tam-

bém indica crescimento das 
produções ambulatorial e 
hospitalar, além do aumen-
to dos valores liquidados de 
restos a pagar. No ano de 
2019, ainda ficou compro-
vado que o Estado cumpriu 
com as transferências consti-
tucionais e legais no percen-
tual de 12,18% do orçamento 
estadual em Saúde.

sas participaram da licitação, 
demonstrando a ampla com-
petitividade do procedimen-
to.

“Não vislumbro risco 
de lesão ao interesse público 
que justifique a paralisação 
do procedimento, mas ape-
nas ofensa a interesses parti-
culares”, argumentou.

Frente ao exposto, o 

Pleno julgou procedente a 
Representação de Natureza 
Externa e determinou à Se-
cretaria de Controle Externo 
de Contratações Públicas a 
análise técnica do mérito da 
representação, dando opor-
tunidade para apresentação 
de defesa da prefeitura de 
Lucas do Rio Verde, no pra-
zo de 15 dias.



Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CARNE BOVINA

Exportações brasileiras
cresceram em agosto

CANARANA

Ardava entrega cestas básicas
no Dia Nacional do Campo Limpo

Nas duas primeiras semanas de agosto, Brasil exportou 8,11 mil ton/dia 

Entrega foi feita no dia 18 

DA REPORTAGEM

Nas duas primeiras se-
manas de agosto o Brasil ex-
portou 8,11 mil toneladas por 
dia de carne bovina in natu-
ra, incremento de 32,1% ante 
o volume diário de agosto de 
2019. Os dados são da Secre-
taria de Comércio Exterior 
(Secex).

O bom volume expor-
tado trouxe incremento de 
27,5% ou US$ 7,05 milhões no 
faturamento frente ao mes-
mo período de 2019, apesar 
da queda de 3,5% ou US$ 
144,60, na cotação da tone-
lada de carne exportada. As 
exportações em bom ritmo 
ajudam no escoamento da 
produção e dão sustentação 
aos preços no mercado do 
boi gordo.

DA REPORTAGEM

A comemoração da 16ª 
edição do Dia Nacional do 
Campo Limpo, em 18 de 
agosto, foi adaptada ao atual 
momento. Com o tema “Ce-
lebrar conquistas e multipli-
car solidariedade”, o evento 
teve atividades virtuais e a 
promoção de doações de 
cestas básicas, que envolve-
ram 97 unidades de recebi-
mento de todo o país.

A mobilização do Siste-
ma Campo Limpo (progra-
ma de logística reversa de 
embalagens vazias e sobras 
pós-consumo de defensivos 
agrícolas) resultou na doa-
ção de 9 mil cestas básicas, 
equivalente a 140 toneladas 
de alimentos, para ajudar 

Foto: Divulgação

Auxílio foi pago a pessoas nascidas em outubro 

BENEFICIÁRIOS

Caixa paga o auxílio
emergencial a 5,9 mi
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A Caixa creditou ontem 
(19) auxílio emergencial para 
cerca de 5,9 milhões de bene-
ficiários. São 3,9 milhões de 
pessoas nascidas em outubro 
que já tinham a programação 
de receber nesta data. Mais 
96 mil são novos beneficiá-
rios ou pessoas que tiveram o 
cadastro reavaliado pelo go-
verno. Há ainda o pagamento 
para 1,9 milhão de beneficiá-
rios do Bolsa Família.

O auxílio, com parcelas 
de R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras), foi criado 
para reduzir os efeitos da cri-
se econômica causada pela 
pandemia da covid-19. Até o 
dia 18 de agosto, a Caixa pa-
gou R$ 161 bilhões para 66,4 
milhões de beneficiários. 
Foram R$ 73,1 bilhões a 36,7 
milhões de trabalhadores in-
formais, que se cadastraram 
pelo aplicativo ou pelo site 
do auxílio emergencial. 

Os 19,2 milhões de be-
neficiários do Bolsa Família 

receberam R$ 62,2 bilhões, e 
10,5 milhões de inscritos no 
Cadastro Único de Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) receberam 
R$ 25,7 bilhões.

A Caixa tem disponibi-
lizado o auxílio para aqueles 
que estão no CadÚnico ou 
se cadastraram pelo site ou 
aplicativo em uma poupan-
ça digital. Essa poupança é 
acessível pelo aplicativo Cai-
xa Tem, por meio do qual é 
possível fazer compras onli-
ne em estabelecimentos au-
torizados 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-
ário. As transferências para 
outros bancos ou para contas 
na própria Caixa seguem o 
mesmo calendário de saque. 
Nesse caso, os recursos são 
transferidos automaticamen-
te para as contas indicadas 
pelo beneficiário.

AGRONEGÓCIO 

Produtores registram ganho de produtividade e de resultados

Produtores de hortaliças
encontram rentabilidade
DA REPORTAGEM

Com assistência técni-
ca e gerencial, produtores 
de hortaliças de Tangará da 
Serra, no sudoeste de Mato 
Grosso, estão conseguindo 
melhorar o desempenho 
da atividade. Do manejo de 
campo, à gestão do negócio, 
as orientações dos técnicos 
do Senar-MT têm ajudado a 
fazer a diferença nos resulta-
dos. É o que afirma a agrôno-
ma Jeniffer Bastos, que é téc-
nica de campo do programa 
Senar Tec Horticultura.

“Nós estamos com 30 
propriedades na área de ole-
ricultura sendo assistidas. 
São produtores que ante-
riormente não apresenta-
vam nenhum tipo de assis-
tência técnica. Nós estamos 
auxiliando tanto na parte 
técnica de condução das cul-
turas, bem como na gestão 
também destas proprieda-
des. E essa parte de gestão 
tem mostrado para os pro-
dutores que os custos deles 
são às vezes maiores do que 
eles acreditam ser e assim 
eles conseguem tomar me-
lhor quais serão as decisões 
daquela propriedade”.

A cada 15 dias as pro-
priedades recebem a visita 

dos técnicos. Eles identifi-
cam os gargalos e apontam 
soluções. Muitas vezes a falta 
de um bom planejamento é a 
maior das barreiras. “Nós te-
mos produtores com muitos 
anos de experiência, produ-
tores com 10, 20, 30 anos de 
experiência. 

Temos também produ-
tores que iniciaram recente-
mente. Mas o planejamento 
é um ponto essencial com 
os produtores. Eles vão con-
seguir, com o planejamen-
to, determinar quais são as 
melhores culturas, qual a 
melhor época de cultivo, e – 
principalmente – a parte de 
gestão de custos. O produ-
tor precisa conhecer quanto 
custa para produzir aquela 
determinada cultura. Co-
nhecer também o mercado é 
algo que deve ser observado, 
saber se aquela cultura, bem 
como a quantidade que ele 
vai produzir, será absorvida 
pelo mercado”, explica.

Na chácara Santo Ex-
pedito, por exemplo, o de-
sempenho no campo já era 
satisfatório. Mas a gestão, 
deixava a desejar. “O produ-
tor já apresentava uma gran-
de produtividade, mas não 
conhecia o seu lucro e nem 
os seus custos. Com o nosso 

ASSISTÊNCIA E GESTÃO | Do manejo ao planejamento, agricultores recebem orientações dos técnicos do Senar
Foto: Divulgação
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a quem precisa neste mo-
mento.

Em Canarana, a uni-
dade de recebimento, ge-
renciada pela Associação 
dos Representantes de De-
fensivos Agrícolas do Vale 
do Araguaia (Ardava), desti-
nou 55 cestas básicas com o 
apoio da Secretaria de Ação 
e Promoção Social do mu-
nicípio e das revendas asso-
ciadas.

“Todo ano, nesta data, 
por 15 anos fizemos uma 
festa com as escolas, na Ar-
dava. Este ano é diferente… 
Toneladas de embalagens 
vazias de defensivos rece-
bem o destino correto! Só 
aqui na Central de Canara-
na, este ano serão 1.300 to-
neladas! A festa este ano teve 

acompanhamento, hoje ele 
tem conhecimento de quan-
to custa produzir as culturas 
que ele tem na propriedade, 
bem como também conhece 
melhor a sua rentabilidade. 
Isso é um grande diferen-
cial”, comenta Jeniffer.

As dicas para o melhor 
manejo das culturas também 
fizeram a diferença na chá-
cara Iracema. A produtivida-
de das couves aumentou 30% 
e a qualidade das folhas ga-
rantiu mais espaço no mer-
cado. “Nesta propriedade 

nós trabalhamos várias situa-
ções. Uma delas foi o manejo 
fitossanitário, havia muitos 
problemas com relação ao 
ataque de pragas e doenças, 
principalmente na cultura 
da couve. Hoje o manejo está 
sendo feito corretamente e 

nós conseguimos aumentar a 
produtividade e a qualidade 
desses maços de couve que 
são comercializados. Hoje 
não se tem perda de produ-
ção porque as folhas estão 
realmente com uma quali-
dade muito superior”, relata.

um tom diferente, a solida-
riedade se fez presente! Do-
ação de cestas básicas, que, 
conforme a gente acordou 
com a Secretaria Municipal 

de Ação Social, vão ser doa-
das para famílias de catado-
res do lixão”, disse a gerente 
da Ardava, Eliane de Olivei-
ra Felten.



JEFFERSON JORGE SALOMÃO, CPF: 178.578.211-87 
torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadu-
al do Meio Ambiente, a Licença Florestal – LF para ativi-
dade de  Exploração e Manejo Florestal da Propriedade 
denominada Fazenda Salomão 4, sob o número do CAR 
MT105845/2018, localizada no município de Nova Bandei-
rantes- MT. Não EIA/RIMA.

DESCAR AUTO ELETRICA LTDA, CNPJ 05.906.220/0001-
00, torna público que requereu a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop/MT a renovação da Licença de Operação (LO), 
para funcionamento do empreendimento que tem como 
atividade principal de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES, Avenida Rua Colonizador 
Ênio Pepino n. 5295 Sala A  Bairro Distrito Industrial Norte 
no Município de Sinop/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
(66) 999850609.

R JUNIOR SOUZA inscrita no CNPJ 09.308.151/0001-86, 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ASSUNTOS FUNDIÁ-
RIOS E MEIO AMBIENTE o Licenciamento Ambiental, 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e (LO) 
Licença de Operação, para a atividade de serviços de usi-
nagem, tornearia e solda, localizada Avenida Tancredo Ne-
ves n° 1958 Jardim Balanção Centro município de Colíder/
MT. Não houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil 
sustentável- Negócios Ambientais – (66) 999850609. 

A AUTO MECANICA JM LTDA – ME inscrita no CNPJ 
09.345.317/0001-34, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E MEIO AMBIENTE a reno-
vação da Licença de Operação, para a atividade de Ser-
viços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores, localizada Avenida Tancredo Neves n° 1976 
Setor Sul Centro município de Colíder/MT. Não houve a 
exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negó-
cios Ambientais – (66) 999850609. 

E. L CARDOSO, CNPJ: 13.615.516/0001-92 torna públi-
co que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de  
Exploração e Manejo Florestal da Propriedade deno-
minada Fazenda Dona Cândida, sob o número do CAR 
MT18483/2017, localizada no município de Juara - MT. 
Não EIA/RIMA.

CARGILL AGRICOLA S.A. FILIAL SINOP, CNPJ: 
60.498.706/0314-60, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop, a reno-
vação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 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.

MÁRCIA CRISTINA DE PAULA SILVA inscrito no CPF nº 
535.831.161-00, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para a atividade de: Condomínio Residencial, 
o empreendimento está localizado na Rua Projetada 02, 
Quadra 25, Lote 02 – Residencial Recanto Suíço – Sinop/
MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 052/2020, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da 
Atenção Básica, teve como vencedoras as empresas: CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de 
R$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais), INOVAMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 
66.026,00 (sessenta e seis mil e vinte e seis reais), GOLDENPLUS - 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, 
com valor total de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), CIENTIFICA 
MEDICA HOSPITALAR LTDA com valor total de R$ 102.280,00 (cento e 
dois mil e duzentos e oitenta reais), ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E 
MANIPULAÇÃO EIRELI, com valor total de R$ 5.920,00 (cinco mil e 
novecentos e vinte reais), F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, com valor total de R$ 14.960,00 (quatorze mil e novecentos e 
sessenta reais), C SILVA & SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, com valor total de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), 
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 2.145,00 (dois mil e cento e quarenta e cinco reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 19 de agosto de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
057/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de combustível óleo diesel S10, visando atender a 
demanda da frota municipal nos abastecimentos dos veículos e 
maquinários, realizados no posto avançado do pátio da Prefeitura 
Municipal de Campo Novo Do Parecis/MT. Motiva-se a REVOGAÇÃO 
devido interdição do Posto de Abastecimento.
Campo Novo do Parecis, 19 de agosto de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 2020 

 
 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTAVEL DA GLEBA PIRATININGA COATINGA 

        CNPJ 02.871.138/0001-91                                             NIRE: 51400004129 
 
 
                                               O Diretor Adm/Financeiro da COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA GLEBA 
PIRATININGA COATINGA, Sr. Claudir Luiz Vanzela, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA 2020, a ser realizada na sede da cooperativa, sito no 
Assentamento Piratininga, s/n, Zona Rural, município de Nova Ubiratã – MT, CEP 78.888-
000, no dia 29/08/2020, ás 09:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados 
votantes, as 10:00 horas com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e 
11:00 horas terceira e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 

I – Reforma e alterações do Estatuto Social; 
 

II – Adequações no quadro social da cooperativa. 
 

Aptos a votar: 30 
Impedidos de votar: 00 

 
 

Nova Ubiratã – MT, 19 de Agosto de 2020.  
 
 
 
 

Claudir Luiz Vanzella 
Diretor Adm/Financeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2020

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do 

Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 19 de Agosto 

2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preços para 

futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex, para atender 

as secretarias municipais. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 

169863, 224332, DENISE DE F. PAVANIA LTDA inscrita no CNPJ sob o 

número 37.221.941/0001-65 no valor de R$ 70.011,50. Foram 

fracassados os itens: 822384, 831910. Não houve manifestação para 

interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 19 de Agosto de 2020. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 041/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 04 de setembro de 2020 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE CORTE E LIMPEZA DE 
ÁREAS GRAMADAS E PODA DE ÁRVORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 086/2020, que 
está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 19 de agosto de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 

MT), DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 

– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2020, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NO 

CERCAMENTO E ILUMINAÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 

SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”. O julgamento da referida licitação 

será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido 

junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 

durante o horário normal de expediente ou através do site 

www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 

Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 

normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 

(66) 3545-4700.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2020 – 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 09 de setembro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA, 
ESTACIONAMENTO, FAIXA ELEVADA E REFORMA NO BANHEIRO DA CRECHE 
CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do 
Edital nº. 088/2020, que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e 
pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 19 de agosto de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação - 



SÃO PAULO

Vitor Bueno e Hernanes treinam
e Everton se despede do elenco

Marinho é o jogador que mais
sofre faltas no Brasileirão

Foto: Erico LEonan

Foto: DivuLgação

Foto: raFaEL ribEiro

Vitor Bueno inicia transição para o campo no treino do São Paulo 

Marinho é parado pelo menos 7 vezes por jogo Ramon Menezes comanda o Vasco em treino em São Januário

DA REPORTAGEM

Hernanes e Vitor Bue-
no trabalharam no campo 
durante parte do treino dos 
reservas do São Paulo nesta 
quarta-feira, no CT da Bar-
ra Funda. Os dois são dúvi-
da contra o Bahia, hoje (20), 
às 19h, no Morumbi. Vitor 
Bueno se recupera de um 
edema na coxa esquerda, e 
Hernanes de uma lombal-
gia.

Tréllez, que também 
teve uma lombalgia, se re-
cuperou e trabalhou nor-
malmente. Toró, por sua 
vez, fez trabalho de fisiote-
rapia no gramado (ele tem 
uma lesão muscular). Já Ro-
jas não foi a campo.

Diante das dúvidas e 
dos desfalques para enca-
rar o Bahia, uma possível 
escalação do São Paulo é a 
seguinte: Tiago Volpi; Juan-
fran, Bruno Alves, Arboleda 
e Reinaldo; Tchê Tchê, Li-
ziero, Igor Gomes e Daniel 
Alves; Paulinho Boia e Pa-
blo.

Alexandre Pato perdeu 
espaço com o técnico Fer-
nando Diniz e foi a última 
opção de ataque na derro-

DA REPORTAGEM

Marinho é o principal jo-
gador do Santos atualmente. 
E os adversários sabem. Por 
causa disso, reforçam a mar-
cação no atacante, que é o 
atleta que mais sofre faltas 
neste início de Campeonato 
Brasileiro. Em apenas três 
rodadas, Marinho já foi caça-
do pelos rivais em 22 opor-
tunidades – a média de faltas 
sofridas por jogo é superior 
a sete.

No Brasileirão, Marinho 
participou de todos os qua-
tro gols marcados pelo San-
tos – fez dois e deu duas as-
sistências. A próxima partida 
do Santos é hoje, às 18h15, 
contra o Sport, na Ilha do 
Retiro. O elenco do Peixe 
encerra a preparação para a 
partida em treino no CT Rei 
Pelé nesta quarta, antes de 
viajar para Recife.

ta por 2 a 1 para o Vasco. O 
clube e a comissão técnica 
esperam mais entrega dele 
e não descartam uma ne-
gociação, embora o próprio 
atleta não queira sair.

DA REPORTAGEM

Ramon Menezes está 
com a confiança em alta no 
Vasco. 

Com 100% de aprovei-
tamento e três desfalques 
certos (Vinícius, Pikachu 
e Bruno César), tem ape-
nas dúvida de ordem táti-
ca para definir o time que 
pega o Ceará hoje, às 19h, 
no Castelão.

Mantém Gabriel Pec na 
equipe titular ou já entra 
com a formação que deu 
certo a partir do segundo 
tempo da vitória por 2 a 1 
contra o São Paulo? Após 
o intervalo, Bruno Gomes 
substituiu Pec e formou o 
tripé no meio-campo com 
Andrey e Fellipe Bastos, 

VASCO

Com duas vitórias, 
Ramon tem poucas
dúvidas para jogo
contra o Ceará

dando maior liberdade 
para Benítez flutuar atrás 
do atacantes e subidas de 
Cayo Tenório.

Com Pec oscilando, 
também não está descar-
tada a sequência do atual 
sistema tático, porém com 
uma mudança de peças. 
Muito elogiado na Argen-
tina, onde defendeu o Tal-
leres, Guilherme Parede é 
outro candidato a entrar no 
time.

O Vasco deve pegar o 
Ceará com a seguinte for-
mação: Fernando Miguel; 
Cayo Tenório, Ricardo Gra-
ça, Leandro Castan e Hen-
rique; Andrey, Fellipe Bas-
tos e Benítez; Gabriel Pec 
(Bruno Gomes ou Parede), 
Talles Magno e Cano.

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 20 de agosto de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

CBF confirma desistência de 3
times e escolhe substitutos
DA REPORTAGEM

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) publi-
cou a tabela revisada da Série 
D do Campeonato Brasileiro 
deste ano. O documento da 
diretoria de competições da 
entidade contou com a de-
sistência de três clubes da 
edição 2020 do torneio: Pa-
trocinense/MG, Luverden-
se e CRAC/GO. Esses três 
clubes foram substituídos, 
respectivamente, por Villa 
Nova/MG, Sinop e Apareci-
dense/GO.A entidade tam-
bém agendou datas e locais 
da fase preliminar da Série 
D. Oito clubes vão disputar 
uma etapa eliminatória, com 
jogos de ida e volta, antes da 
fase de grupos, uma espécie 
de “pré-Série D”, formato 
parecido com o que aconte-
ce na Libertadores e na Copa 
do Nordeste. Os quatro clas-
sificados completam a lista 
de 64 times que vão brigar 
pelo acesso à Série C de 2021.

Os confrontos são: Real 
Noroeste/ES x Aquidauanen-
se/MS; Tocantinópolis/TO 
x Brasiliense/DF; Ji-Paraná/
RO x Nacional/AM; e Baré/
RR x Ypiranga/AP. A fase de 
grupos da Série D começa no 
dia 20 de setembro. A CBF 
ainda vai detalhar horários 
e locais dos jogos. Confira o 

calendário de datas da Quar-
ta Divisão do Brasileiro, que 
deve acabar apenas em feve-
reiro de 2021.

GRUPO 2
Com a desistência do 

Luverdense, que passa por 
profunda crise de identi-
dade e financeira, pratica-
mente sem motivações para 
continuar no futebol profis-
sional, o convite ao Sinop 
feito pela CBF foi atendido 
de prontidão. Entretanto, o 
Galo do Norte terá missões 
um pouco complicadas em 
termos de logística, visto que 
as equipes que compõem o 
Grupo 2 estão localizadas 
nas regiões Norte e Nordes-
te do país, primordialmente. 
Os adversários do Sinop na 
primeira fase serão Altos e 
River/PI, Juventude e Moto 
Club/MA, Santos/AP, São 
Raimundo/RR e o vencedor 
de Ypiranga/AP e Baré/RR. 
O Galo estreia em casa dian-
te do River, em data entre os 
dias 19 e 20 de setembro.Os 
outros dois representantes 
de Mato Grosso na disputa 
estão colocados no Grupo 5. 
União Rondonópolis e Ope-
rário-VG encaram as equipes 
Águia Negra/MS, Apareci-
dense, Goianésia e Goiânia/
GO, Vitória/ES, além do 
vencedor do duelo Aqui-
dauanense e Real Noroeste.

Foto: DivuLgação

Sinop vai disputar a Série D do Brasileirão

SÉRIE D | Patrocinense, Luverdense e CRAC não vão jogar mais a edição deste ano

DESPEDIDA
O dia também foi de 

adeus. Everton se despe-
diu dos companheiros do 
São Paulo antes do treino 
e viajou para Porto Alegre, 

onde vai se apresentar ao 
Grêmio. O clube fechou 
uma troca definitiva dele 
por Luciano, atacante que é 
esperado na capital paulista 
também nesta terça-feira.

SANTOS



Foto: Divulgação
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SINOP

TCE descarta irregularidades na contratação de radares
Foto: Divulgação

TELES PIRES

Analistas detectam mortandade 
de peixes e impactos ambientais

SÓ NOTÍCIAS

O conselheiro substi-
tuto do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Luiz Carlos 
Pereira, julgou improceden-
te uma representação de na-
tureza externa proposta pelo 
vereador Adenilson Rocha 
que apontou supostas irre-
gularidades na licitação fei-
ta pela prefeitura de Sinop, 
em 2018, para contratação 
de empresa especializada na 
prestação de serviços técni-
cos de engenharia e apoio 
na administração e gestão de 
trânsito, incluindo a locação, 
instalação, operação e ma-
nutenção de radares de mo-
nitoramento eletrônico.

Na representação, Ade-
nilson disse que o procedi-
mento licitatório vencido 
pela empresa no valor de R$ 
9,9 milhões, com contrato 
tendo vigência de dois anos, 
equivale a aproximadamen-
te R$ 35,40 por habitante, o 
que “estaria desproporcional 
aos valores praticados por 
outros municípios”. Outra 
reclamação do parlamentar 
é de que o certame não foi 
disponibilizado no portal 

DA REPORTAGEM

O Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer) 
de Sorriso auxiliou a equi-
pe regional da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
(Sema) na fiscalização que 
apura as causas e responsa-
bilidades em relação à gran-
de mortandade de peixes no 
Rio Teles Pires.

O Águia 2 fez o trans-
porte dos analistas para que 
fossem verificadas as con-
dições da água do Rio Teles 
Pires e monitorar os peixes 
mortos no leito do curso de 
água. Segundo a equipe do 
Ciopaer, foram realizados 
sobrevoos em cerca de 40 
km em ambos sentidos para 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), avan-
ça com a execução das 
obras de pavimentação 
da MT-400/351, em Vár-
zea Grande. 

A rodovia, que per-
mite os acessos aos dis-
tritos de Capão Grande, 
Aguaçu e Limpo Gran-
de e antes era de terra, 
já apresenta uma nova 
aparência com a aplica-
ção da capa selante em 
alguns trechos.

A realização desse ser-
viço tem a finalidade de 
melhorar as condições 
de impermeabilização 
do pavimento, para dar 
acabamento ao asfal-
to. A obra é executada 
na MT-351 no trecho 
que compreende o Km 
1,8 até o Km 11,1 entre 
os distritos de Capão 
Grande e Aguaçú, além 
do acesso ao Distrito de 
Limpo Grande, também 
em Várzea Grande.

Ao todo serão asfal-
tados 13,4 quilômetros 
e são investidos R$ 10,5 
milhões nessa obra que 
vai consolidar a inter-
ligação de todas essas 
comunidades rurais ao 
restante da cidade de 
Várzea Grande, de acor-

do com o secretário de 
Infraestrutura e Logísti-
ca, Marcelo de Oliveira.

Isso porque as obras 
vão permitir o acesso 
direto da Rodovia dos 
Imigrantes até os distri-
tos, por vias pavimenta-
das. 

Por esse trajeto, tam-
bém será possível o 
acesso a Penitenciária 
Estadual para Jovens 
e Adultos, inaugurada 
pelo Governo do Esta-
do. 

Ainda segundo o se-
cretário, com a cons-
trução dessa penitenci-
ária estadual o fluxo de 
trânsito nesse trecho da 
rodovia deve aumentar 
– e o asfaltamento vai 
facilitar o trânsito de ve-
ículos, além de e garan-
tir a segurança de quem 
precisa ir e vir por essa 
rodovia.

“Com essa obra es-
tamos garantindo não 
apenas o acesso à pe-
nitenciária, mas às co-
munidades centenárias 
desses distritos. 

Agora elas terão, com 
essa pavimentação, a 
melhoria no acesso e 
mais qualidade de vida, 
além de ser uma valori-
zação para quem mora 
nessa região”, afirmou o 
secretário.

Foto: SinFra

Foto: SinFra

Obras em rodovia que dá acesso a três distritos avançam

Estrada já tem nova aparência 

Radares foram instalados há quase 1 ano

Em sobrevoo, equipe avistou a mortandade de peixes

Obras de pavimentação avançam 
e rodovia ganha nova aparência
MT-400/351 | Rodovia permite os acessos aos distritos de Capão Grande, Aguaçu e Limpo Grande

possibilitar uma ampla da 
região. 

Com o voo, foi possível 
verificar os impactos am-
bientais, nível, coloração da 
água, mortandade de peixes 
e outras questões técnicas. 

De acordo com a Sema, 
diante da inadmissibilida-
de do que vem ocorrendo, 
a Companhia Energética 
de Sinop já foi multada em 
mais de R$62 milhões ao 
longo dos últimos 18 meses.

As diligências realiza-
das pela Sema serão acom-
panhadas pelo Ministério 
Público Estadual, Delegacia 
Especializada de Meio Am-
biente (Dema) e Perícia Ofi-
cial de Identificação Técnica 
(Politec).

da transparência do municí-
pio. Afirmou, também, que 
a empresa vencedora “está 
envolvida em suposta fraude 
em contrato semelhante, re-
alizado com a Prefeitura de 
Cuiabá”.

Ao analisar os argu-
mentos apresentados pelo 
vereador, a secretaria de 
Controle Externo de Ad-
ministração Municipal do 
TCE concluiu pela impro-
cedência da representação, 
afirmando que o vereador 
“utilizou-se de parâmetro 
fora do contexto, ao consi-
derar a relação entre o valor 
da licitação e o número de 
habitantes do município”. O 
Ministério Público de Con-
tas também teve o mesmo 
entendimento e apontou 
ausência de “indícios de ir-
regularidades” na licitação 
aberta pela prefeitura.

A implantação dos ra-
dares foi concluída no ano 
passado. Em setembro de 
2019, os equipamentos co-
meçaram a multar motoris-
tas, registrando infrações de 
excesso de velocidade, avan-
ço de semáforo e parada so-
bre faixa de pedestres.
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EM TEMPOS DE COVID-19, A MÁSCARA É 

FUNDAMENTAL PARA DIMINUIR A 

DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. A ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

APROVOU A LEI 303/2020, QUE TORNA O 

USO DESTA ALIADA INDISPENSÁVEL PARA 

PROTEGER A SUA SAÚDE E A DE QUEM 

ESTÁ PRÓXIMO. ESSA AÇÃO FAZ PARTE DO 

PACOTE DE MEDIDAS APROVADAS PELO 

PARLAMENTO ESTADUAL PARA COMBATER 

A PANDEMIA E MINIMIZAR OS IMPACTOS 

NA VIDA DA POPULAÇÃO. 

O SEU USO 
É INDIVIDUAL. 
A PROTEÇÃO 
É PARA 
TODOS. 

MÁSCARA

SAIBA MAIS EM: AL.MT.GOV.BR


