
GERGELIM

O gergelim se tornou uma das principais culturas de safrinha na região do 
Médio Araguaia, em Mato Grosso, competindo com o milho em área planta-
da. Porém, a grande maioria das variedades plantadas não é registrada.
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ENSINO MÉDIO
Desempenho fica abaixo da meta

O MEC divulgou os resultados do Ideb de 2019, que mede o 
nível de educação nas redes pública e particular de ensino. MT teve 
as notas, do 6º ao 9° ano e no ensino médio, abaixo da meta.
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DivulgAção

DivulgAção

DivulgAção

O PSD de Cláudia confirmou na noite de terça-feira (15), o nome do ex-
-prefeito João Batista como candidato da sigla ao Executivo. Em sua fala 
agora como candidato homologado, João Batista afirmou que o desejo 
por voltar a disputar a prefeitura de Cláudia se dá pelo desejo de mudan-
ça na política local que parte da população.                                        Página -3

ELEIÇÃO 2020

João Batista é confirmado como
candidato à prefeito de Cláudia

Billy vai
de vice na
chapa de
Juarez Costa
Candidato a prefeito de Sinop 
nas eleições de 15 de novembro, 
Juarez Costa (MDB) terá como 
vice na chapa o vereador Billy 
Dal Bosco. Em seu discurso, 
Juarez disse que pensar Sinop é 
pensar à frente, é mudar o pre-
sente e construir o futuro.
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Desde 1946, a Constituição brasileira garante a 
imunidade de igrejas e templos para impostos. O dis-
positivo, que se manteve inabalável nas Cartas seguin-
tes, tem como objetivo assegurar a liberdade de culto 
e impedir a criação de tributos que onerem minorias 
religiosas.

Essa garantia, cujo anacronismo talvez merecesse 
um debate maduro, impede que União, estados e muni-
cípios possam cobrar taxas que incidam sobre o patri-
mônio, a renda ou os serviços promovidos por centros 
religiosos. No que depender do Congresso e do presi-
dente Jair Bolsonaro, essa lista de privilégios deve cres-
cer ainda mais.

Um projeto de lei aprovado recentemente pela Câ-
mara, originalmente sobre acordos para pagamento de 
precatórios entre a União e seus credores, veio turbina-
do por uma emenda do deputado David Soares (DEM-
-SP).

A proposta estabelece que as igrejas não só deixem 
de pagar contribuições, caso da CSLL (Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido) e da previdenciária, como a 
anistia de dívidas tributárias de cerca de R$ 1 bilhão — 
um despautério em condições normais e injustificável 
na atual situação.

Os débitos referem-se a cobranças feitas pela Re-
ceita Federal, que nos últimos anos identificou mano-
bras de templos para distribuir lucros e remuneração 
variável a funcionários sem o devido pagamento desses 
tributos.

Premido pela equipe econômica para que vetasse 
o dispositivo, sob risco de incorrer em crime de respon-
sabilidade, Bolsonaro foi solerte. Seguiu a recomenda-
ção, mas apenas parcialmente, mantendo o perdão das 
multas aplicadas sobre a denominada “prebenda”, o pa-
gamento que ministros de ordens religiosas recebem.

Embora obrigado a cumprir o que determina a lei, 
Bolsonaro agiu como o incendiário que é e estimulou os 
parlamentares a derrubarem o seu veto, dizendo que o 
faria se pudesse —corrompendo um instrumento cru-
cial do Executivo.

Como se o milagre fosse pouco, o governo deve 
propor uma emenda à Constituição “a fim de atender 
a justa demanda das entidades religiosas” nas questões 
tributárias. Com isso, o presidente visa a agradar uma de 
suas principais bases, já mirando a reeleição em 2022.

A discussão deveria ser outra. Com muitas igrejas 
se convertendo em verdadeiros negócios, é imperativo 
aumentar a transparência dos rendimentos que elas au-
ferem e a maneira como os distribuem, incluindo salá-
rios e bens.

O Estado brasileiro, como se sabe, é laico, mas ain-
da mantém, na prática, relações no mínimo ambíguas 
com instituições religiosas —certamente menos por te-
mor a Deus do que pelos seculares interesses dos polí-
ticos.

Editorial

Política da fé

Ranking dos Políticos - Facebook

POLÍTICA E
RELIGIÃO
O site Congresso em Foco divulgou a lista 

dos 120 congressistas que integram a cha-
mada bancada evangélica em Brasília. Ao 
todo, são 105 deputados federais e 15 senado-
res. A lista traz o nome do político e a igreja 
à qual pertence. MT tem 2 nomes na relação. 
O deputado federal José Medeiros é da Igre-
ja Presbiteriana, e o outro é Jayme Campos, 
cuja denominação religiosa não é citada pelo 
site. A bancada evangélica já começa a se 
mobilizar para derrubar o veto presidencial 
ao projeto que perdoava R$ 1 bilhão em mul-
tas aplicadas às igrejas.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo co-
ronavírus, o Diário do Estado MT informa 
aos seus leitores que seguirá presando 
pela qualidade da informação neste perío-
do, porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

CASO
ISABELE
A adolescente, 15 anos, que atirou em Isabe-

le Guimarães Ramos, 14 anos, se apresentou na 
noite de terça (15) na Delegacia Especializada 
do Adolescente. Isabele morreu com um tiro 
no rosto em 12 de agosto, em um condomínio 
de luxo de Cuiabá. O disparo foi feito pela jo-
vem, que, durante as investigações, alegou ter 
sido involuntário. A internação dela foi deter-
minada pela juíza Cristiane Padim, da Vara da 
Criança e da Juventude. A decisão atendeu a 
um pedido do MPE, que entendeu que a adoles-
cente cometeu ato infracional análogo ao cri-
me de homicídio doloso.

Crédito: Ailton Lara
IMAGEM DO DIA

o pantanal não precisa de técnicos e 
muito menos de comissão de Deputa-
dos Federais e Senadores para que pós 
desgraça, tentem adquirir dividendos 
políticos

A proposta estabelece que as igrejas não só dei-
xem de pagar contribuições, como a anistia de 
dívidas tributárias de cerca de R$ 1 bilhão — um 
despautério em condições normais e injustificá-
vel na atual situação

“ “
Neste ano uma novidade como nunca, 

o pantanal está ardendo e de saco cheio 
de “salvadores” da pátria agora, que nada 
por lá restou. Não tenho procuração do 
Governador e do Presidente da República 
para defende-los desta catástrofe, culpa-
dos que são, por alguns desorientados. 
Este fogo vinha sendo decantado em ver-
so e prosa há muito tempo, anos e anos 
atrás, e sempre levado em brincadeira.

A compra de áreas enormes pelo Sesc 
e a retirada dos fazendeiros e de seus 
animais de lá, proporcionou que os pas-
tos dessas fazendas, outrora administra-
do e controlado pelos fazendeiros, viras-
sem um pavio de grande proporção para 
o fogo. Este é sem nenhuma dúvida um 
dos motivos. Existem outros.

Li semana passada que há um movi-
mento no Congresso Nacional para que 
uma comissão de Deputados e Senadores 
visitem o pantanal agora, pós desgraça. 
Já disse e repito, o pantanal não precisa 
de técnicos e muito menos de comissão 
de Deputados Federais e Senadores para 
que pós desgraça, tentem adquirir divi-
dendos políticos. Vão jogar para a plateia.

O que vão fazer lá agora que a planí-
cie está quase que totalmente destruída? 
Tirar foto nas cinzas com animais carbo-
nizados? Vocês deveriam visita-lo antes 
da catástrofe apontando e encontrando 
soluções plausíveis para que o pior não 
acontecesse. E não foi falta de aviso.

Agora é mise en scene. Não vão, vocês 
nada tem a fazer por lá. Tiveram inúme-
ras chances, mas jamais acreditaram no 
que previa o homem pantaneiro, único 
que entende e preserva o local, que há 

muito vem alertando sobre essa catástro-
fe.

Virão outras, estas já comentadas por 
mim e que as autoridades fingem não en-
tender, como por exemplo a chegada da 
soja dentro do perímetro pantaneiro. Aí 
quando aparecer a mortandade de peixes 
na região, dirão não saber da causa.

Podem ficar com raiva de mim, mas 
técnicos presos em salas refrigeradas e 
que tem medo de mosquito e borboleta, 
não entendem e não saberão nunca resol-
ver nada dentro do santuário pantaneiro.

Qual a dificuldade que nossas autori-
dades tem de convidar o homem que lá 
vive e de lá entende muito bem, para com-
por uma comissão que tratará do zelo e da 
conservação dessa planície? Virão tragé-
dias maiores por lá. Meus amigos que mo-
ram lá cansam de comentar comigo como 
essas tragédias virão. Será que a opinião 
deles não vale nada? Será que diplomas 
e certificados tem o mesmo valor de uma 
experiência de décadas, nesta causa, para 
uma região atípica?

O papel do deputado e do Senador é, 
após escutar as autoridades e principal-
mente, o homem pantaneiro, contribuir 
em executar as sugestões dadas por eles, 
para que nova desgraça não aconteça.

Visitem a área, conversem com aque-
les que lá vivem, tenham a humildade de 
admitir que o que escutarem por lá, valera 
muito mais que a opinião de um técnico 
que vive aqui em salas refrigeradas.

Caso o narizinho continue empinado, 
novos incêndios e catástrofes atingirão 
a planície que necessita de água e não de 
fogo. Aí vão querer visitar a área.

EDUARDO PÓVOAS É PÓS-GRADUADO 
PELA UFRJ

Pantanal não dá voto

O revolucionário Windows 95 – Personalização
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entenda o que aconteceu naquele mo-
mento. Quem utilizava recursos visuais 
extremamente limitados foi “à loucura” 
ao poder fazer o que, atualmente, parece 

“irrisório”.
Além das 

possibilida-
des do próprio 
Windows, no-
vos aplicativos 
começaram a 
surgir com as 
mais variadas 
opções de per-
sonalização. 
Quem é daque-
la época, por 
exemplo, não 
tem como não 

se lembrar do famoso protetor de tela 
com a saga do camarada perdido em 
uma ilha?

Pois é, do mais “simples” ao mais 
“exagerado” no que diz respeito à perso-
nalização no computador, seguramente 
algumas raízes estão “fincadas” no Win-
dows 95. Bons tempos!

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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Na época do Windows 95 era mais comum encontrar, 
percentualmente falando, computadores com persona-
lização que atualmente. Era algo novo, interessante e 
atraente. Até mesmo mudar a cor do tema do Windows 
parecia algo “incrível”. Hoje muita gente sequer troca o 
papel de parede do computador, mesmo que, em com-
paração com a versão 95, o Windows tenha, muito mais 
possibilidades e, claro, tudo seja muito mais “fácil”.
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O Windows 95, como falei na edição 
passada, foi uma das maiores revoluções 
no caminho da computação pessoal. Ele 
tornou tudo mais simples, centralizado, 
organizado e intuiti-
vo. Mesmo fazendo 
25 anos, ainda está 
em uso em alguns 
computadores pelo 
mundo afora, inclu-
sive por entusiastas.

Uma das grandes 
novidades da versão 
foi a possibilidade 
de personalização. 
Recursos de cores, 
temas, papel de pare-
de, proteção de tela e 
tantos outros permi-
tiram que o usuário deixasse o sistema 
com a sua cara, o que, em um momento 
em que aproximar a tecnologia do usu-
ário final era extremamente necessário 
para que a popularização tivesse suces-
so.

Por mais que a personalização possa 
parecer algo banal em todo esse proces-
so, é sempre importante “agradar” o usu-
ário, e a possibilidade de fazer mudanças 
e alterações ao seu gosto faz com que o 
uso do recurso seja mais atraente e ca-
tivante.

É mais do que evidente que comprar 
as possibilidades de personalização do 
Windows 95 com o que temos atualmen-
te faz com que o usuário mais “atual” não 

EDUARDO PÓVOAS

O fogo que atingiu o Parque Estadual Encontro das Águas, localizado 
na região de Porto Jofre, em Poconé, destruiu 85% do parque. Segundo o 
Instituto Centro Vida (ICV), os incêndios destruíram uma área de 92 mil 
hectares do parque, que tem 108 mil hectares. A localidade é conhecida 
por deter a maior concentração de onças-pintadas do mundo. Turistas do 
país e do exterior procuram o parque para fazer a observação de onças-
-pintadas durante passeios de barco.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O PSD de Cláudia con-
firmou na noite de terça-
-feira (15), o nome do 
ex-prefeito João Batista 
como candidato da sigla 
ao Executivo.

“Estou muito motiva-
do. E com essa união, dos 
veteranos e novatos, das 
pessoas de bem que que-
rem um futuro melhor 
para nossa cidade, é que 
vamos vencer estas elei-
ções elegendo o prefeito e 
o vice-prefeito e a maio-
ria dos vereadores na Câ-
mara”, comentou Batista.  

Para compor a coliga-
ção com os sociais de-
mocratas, se juntam o 
PSB e o PSL. A ideia do 
PSL era lançar o produ-
tor rural Ivan Hoffman à 
prefeitura, mas na última 
hora recuou o optou por 
compor aliança com o ex-
-prefeito. Hoffman agora 
vem como vice na chapa. 
“Daqui para frente somos 
uma família. A coisa mais 
fácil que tem é a gente 
criticar, fizeram isso ou 
aquilo errado. Hoje uma 
convecção dessa aqui é o 

CLÁUDIA |  Ex-prefeito é confirmado candidato à Prefeitura do município do Nortão

Aliança é formada pelos partidos PSD, PSL e PSB 

PSD lança João Batista ao Executivo
momento de sair do lado 
da crítica e ir para o lado 
da atitude. Estou aqui 
para somar, vamos partir 
para cima, vamos à luta, 
somos todos parceiros e 
daqui a 60 dias, com cer-
teza, vamos estar sorrin-
do e nos abraçando em 
comemoração à vitória”, 
disse Ivan Hoffman.

Em sua fala agora como 
candidato homologado, 
João Batista afirmou que o 
desejo por voltar a dispu-
tar a prefeitura de Cláu-
dia se dá pelo desejo de 
mudança na política local 
que parte da população.

“Acredito fortemente e 
estou muito mais motiva-
do do que na eleição pas-
sada. Senti na população 
esse desejo da mudança, o 
desejo das pessoas que vo-
taram e também daquelas 
que não votaram em nós 
nas últimas eleições. Das 
pessoas que falaram que 
acreditaram em tantas 
promessas que foram fei-
tas, de que iam gerar em-
prego, melhorar tudo, hu-
manizar tudo e hoje nos 
vemos o sofrimento que 
a nossa população passa”, 
disse João Batista.

Foto: Divulgação

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Nilson Leitão confirma sua 
candidatura ao Senado
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em convenção reali-
za na noite de terça-feira 
(15), na cidade de Sinop, 
o ex-deputado federal 
Nilson Leitão, foi oficiali-
zado como candidato do 
PSDB ao Senado. A elei-
ção suplementar ocorre 
juntamente com a eleição 
municipal em 15 de no-
vembro. 

Na ocasião foi con-
firmada a montagem da 
chapa que conta com 
o Democratas que terá 
o ex-governador Júlio 
Campos como primei-
ro suplente de Leitão e o 
Partido Liberal, que terá 
o ex-vereador de Ron-
donópolis, José Márcio 
Guedes como segundo 
suplente.

Durante o evento, o 
discurso do tucano foi de 
unificar o estado de Mato 
Grosso, mas tendo como 
foco a população das re-
giões norte e sul.

“O nosso time quer 
representar a esperança, 
expectativa, mas acima de 

tudo aquilo que pode ser 
viável para o desenvolvi-
mento de Mato Grosso e 
para melhorar a vida das 
pessoas”, afirmou.

A confirmação da 
parceria entre PSDB e 
DEM para a disputa da 
eleição suplementar ao 
Senado reflete que Leitão 
venceu a queda de braços 
interna dentro do Demo-

DISPUTA EM SINOP

DEM confirma 
Billy como vice 
de Juarez Costa 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Democratas de 
Sinop realizou sua con-
venção partidária na noi-
te de terça-feira (15), no 
auditório da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
para confirmar a coliga-
ção da sigla com o MDB 
em prol da candidatura 
do deputado federal Jua-
rez Costa à prefeitura de 
Sinop.

Na ocasião também 
ficou definido que o DEM 
vai compor como vice na 
chapa de Juarez. Três de-
mocratas pleiteavam a 
vaga, os vereadores Billy 
Dal Bosco e Luciano Chi-
tolina e o ex-vereador Jú-
lio Dias. 

O escolhido acabou 
sendo Billy Dal Bosco que 
recentemente trocou o PL 
pelo DEM, na última jane-
la partidária.

“A minha felicidade 
é imensa de compor com 
Juarez Costa para a dispu-
ta da prefeitura de Sinop, 
não só a minha, mas a de 
toda a família Dal Bosco. 
Eu não tenho dúvidas da 
sua capacidade Juarez e 
estamos juntos, somando 
juntos, é um projeto nos-
so, de Sinop, com você e a 
minha felicidade é imen-
sa”, disse Billy em um ví-

deo publicado na rede so-
cial ao lado de Juarez. 

O deputado e ago-
ra candidato à prefeitura 
de Sinop, disse acreditar 
na parceria com o DEM e 
com a família Dal Bosco.

“Concluímos nes-
ta terça-feira durante a 
convenção do DEM, mais 
uma etapa da nossa cami-
nhada rumo à uma Sinop 
próspera e de volta aos tri-
lhos do desenvolvimento. 
Tivemos a feliz confir-
mação de Billy Dal Bos-
co como nosso candida-
to a vice-prefeito. Tenho 
certeza que essa parceria 
vai render muitos frutos 
importantes para a con-
solidação de um projeto 
político que coloca cada 
cidadão sinopense como 
prioridade. Acredito que 
com fé em Deus, apoio 
da minha família e com 
a ajuda desse novo com-
panheiro de caminhada, 
vamos transformar mais 
uma vez a nossa amada ci-
dade.

Em se discurso Jua-
rez enfatizou dois pon-
tos, considerados por ele 
essenciais: tornar “Sinop 
uma cidade 100% boa para 
se viver” e Sinop “que já é 
forte, será ainda mais for-
te e lembrou o apoio já as-
segurado pelo governador 
Mauro Mendes.

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: sérgio lima

PSDB, DEM e PL se juntam para a disputa 

Juarez e família Dal Bosco se unem em Sinop 

Mudanças que podem ‘afrouxar’ lei de lavagem de dinheiro 

DÁ PRA ACREDITAR?

Maia quer excluir crimes de caixa 2
DA REPORTAGEM

O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), criou uma co-
missão de juristas para 
sugerir alterações na Lei 
9.613/1998, que tipifica o 
crime de lavagem de di-
nheiro. 

A discussão é feita no 
momento em que alguns 
políticos estão sendo en-
quadrados nessa lei por 
suposto caixa 2 em cam-
panhas eleitorais.

Ao criar a comissão, 
Maia disse que o objetivo 
é analisar “a problemáti-
ca concernente ao crime 
de lavagem de dinheiro 
e ao denominado caixa 
2 eleitoral, o qual produz 
decisões judiciais confli-
tantes e traz insegurança 
ao processo eleitoral”. Na 
prática, as mudanças po-
dem “afrouxar” a legisla-
ção vigente.

A comissão vai de-
limitar o que é lavagem 
de dinheiro, analisando 

se o caixa 2 pode ou não 
ser enquadrado na lei. O 
crime de lavagem de di-
nheiro prevê uma pena 
de 3 a 10 anos de prisão. 
A Justiça Eleitoral cos-
tuma tipificar o caixa 2 
como crime de falsidade 
ideológica, que tem pena 
menor: de 1 a 5 anos de 
reclusão. Uma das ideias 
é definir que os crimes de 
caixa 2 estão de fora da lei 
que tipifica a lavagem de 
dinheiro. Isso, portanto, 
excluiria a possibilidade 

de penas maiores.
A comissão ainda vai 

discutir temas como o 
uso de criptomoedas na 
ocultação de bens. Tam-
bém, se o crime de lava-
gem de dinheiro possui 
ou não “natureza perma-
nente”. Ou seja, se ocor-
re apenas no momento 
da ocultação ou durante 
todo o tempo em que o 
bem permanecer oculto. 
A definição é importan-
te na hora de estabelecer 
o prazo de prescrição do 

delito.
A comissão é for-

mada por 19 integrantes. 
Entre eles, a deputada 
Margarete Coelho (PP-
-PI), aliada de Maia. Para 
ela, o formato da lei “não 
tem dado conta” do ce-
nário atual. “Tanto é que 
o Judiciário está elaste-
cendo muito o campo de 
atuação da lei. A questão 
eleitoral, do caixa 2, não 
consta da legislação atu-
al”, disse ela ao Estado de 
S. Paulo.

cratas, já que a vontade do 
governador Mauro Men-
des sempre foi de apoiar 
a candidatura do senador 
interino Carlos Fávaro 
(PSD), mas o que acabou 
sobressaindo foi a von-
tade dos irmãos Campos 
que viram no recuo de 
uma candidatura própria, 
uma oportunidade mais 
real assumindo a primei-

ra suplência de Leitão.
“Nós vamos fazer o 

possível para que Nilson 
Leitão seja o mais votado. 
Se me derem a oportuni-
dade, estarei lá represen-
tando Mato Grosso com 
dignidade, com serieda-
de e competência como 
já fiz “, disse Campos ao 
ser questionado sobre sua 
participação na chapa.



Foto: Divulgação

ARROZ

Preço ultrapassa R$ 25 no supermercado 
e pode aumentar ainda mais

SÃO JOSÉ DO XINGU

Produtor vê 1,5 mil hectares
da fazenda serem queimados

Preço chega a quase R$ 30 em Cuiabá

DA REPORTAGEM

Quem passou pelas pra-
teleiras do arroz nos últimos 
dias se assustou com o preço 
exorbitante que um pacote 
de R$ 5 kg atingiu. Em super-
mercados de Cuiabá, é pos-
sível encontrar valores que 
começam em R$ 15 e atin-
gem R$ 30. Segundo Rodrigo 
Santos Mendonça, presiden-
te do Sindicato das Indústrias 
do Arroz do Estado do Mato 
Grosso (Sindarroz-MT), esse 
aumento aconteceu em todo 
território nacional e deve 
perdurar até o início da pró-
xima safra, em fevereiro de 
2021.

Conforme ele, no se-
gundo semestre de todo ano 
há um aumento no valor do 
produto por conta da entres-
safra. Entretanto, neste ano 
houve a pandemia do coro-

DA REPORTAGEM

Um incêndio aci-
dental devastou pro-
priedades rurais em São 
José do Xingu, em Mato 
Grosso. Ao todo, cin-
co propriedades foram 
atingidas pelas chamas, 
que avançam para áreas 
de reserva ambiental. A 
propriedade do pecu-
arista Carlos Eduardo 
Souto foi uma das mais 

Foto: Divulgação

Parceria entre CNI e Caixa viabiliza empréstimos para capital de giro

MICROEMPRESÁRIOS

Crédito com juros menores 
movimenta R$ 7 milhões
DA REPORTAGEM

Uma parceria entre a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Caixa 
Econômica Federal viabili-
zou a assinatura de 35 con-
tratos, no valor total de R$ 
7 milhões, com o apoio dos 
fundos Garantidor para In-
vestimentos (FGI) e de Ga-
rantia de Operações (FGO), 
para micro e pequenos em-
presários de todo o país.

Entre os benefícios, 
as linhas de financiamento 
possibilitaram uma redu-
ção dos juros de até 28%, se 
comparada à taxa de balcão, 
além de carência de até 60 
meses para pagamento. Os 
recursos podem financiar 
capital de giro e bens de 
consumo duráveis. De acor-
do com a CNI, os R$ 7 mi-
lhões representam a soma 
dos R$ 5,3 milhões libera-
dos na fase piloto do proje-
to, em julho, com recursos 
do Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), e de R$ 1,7 mi-
lhão operacionalizados pela 
rede do Núcleo de Acesso 
ao Crédito (NAC), presente 
em 22 estados, desde o lan-
çamento da parceria, em 25 
de agosto.

Além das condições es-
peciais de juros e pagamen-
to, as indústrias que con-
tratarem o financiamento 
contarão com o apoio de 
profissionais especializados 
do NAC para orientação fi-
nanceira a fim de identifi-
car a melhor alternativa de 
crédito ofertada. O pacote 
de benefícios inclui ainda 
o Cartão Empresarial, com 
isenção da primeira anui-
dade para empresas com 
domicilio bancário de rece-
bíveis na Caixa e seis meses 
de isenção total ou 12 meses 
com 50% de isenção para 
adesão na cesta de serviços 
para novos correntistas ou 
correntistas sem cesta.

AGRONEGÓCIO 

Variedades Trebol e K3 foram registradas junto ao Mapa

Sindicato consegue registro de
duas variedades de gergelim
DA REPORTAGEM

O gergelim se tornou 
uma das principais culturas 
de safrinha na região do Mé-
dio Araguaia, em Mato Gros-
so, competindo com o milho 
em área plantada. Porém, a 
grande maioria das varieda-
des plantadas não é regis-
trada, o que já está gerando 
problemas junto aos órgãos 
de fiscalização.

Para trazer uma solu-
ção, o Sindicato Rural de 
Canarana conseguiu junto 
ao Ministério da Agricultu-
ra o registro das variedades 
de gergelim Trebol e K3. 
Em outras palavras, significa 
agora que a entidade se tor-
nou a dona das variedades e 
fará parcerias e investimen-
tos para a purificação das se-
mentes.

Uma das parcerias é 
com o Instituto Mato-gros-
sense do Algodão (IMA), que 
fará pesquisas e a purificação 
varietal. O IMA já vem fazen-
do trabalhos na região com o 
gergelim. A partir da puri-
ficação, se obtém a semen-
te básica que servirá para a 
multiplicação e posterior re-
passe aos produtores para o 
plantio em escala comercial.

O presidente do Sindi-
cato Rural de Canarana, Ro-
drigo Piccinini, acredita que 
esse processo demore mais 
dois anos. “Pode ser que seja 
mais rápido se a semente co-
letada estiver mais pura, mas 
se tiver muita mistura com 
outras variedades vai ser 
mais lento”, explica.

Enquanto demorar esse 

processo, os produtores con-
tinuarão a plantar as semen-
tes que eles mesmos salvam 
e guardam todos os anos. 
Para evitar problemas, o 
SRC mantém conversas com 
o Instituto de Defesa Agro-
pecuária do Estado de Mato 
Grosso (Indea). “Pretende-
mos fazer um pré-cadastro 
junto ao sindicato, para 
autorizar os produtores a 
plantar as sementes que eles 
têm em casa. Com isso, que-
remos fazer um termo de 
compromisso e conseguir a 
liberação do Indea até a dis-
ponibilização das variedades 
purificadas”, disse.

Todo esse trabalho de-
manda investimentos e a 
tendência é que após a puri-
ficação, se estude uma forma 
de arrecadação, tipo royal-
ties, que servirá tanto para a 
manutenção das pesquisas, 
quanto do próprio SRC, que 
precisa de uma forma de ar-
recadar recursos após o fim 
da obrigatoriedade da con-
tribuição sindical.

“Unir a classe pra gen-
te ter a manutenção desse 
banco genético dentro do 
sindicato, além de poder 
explorar novas variedades, 
novos germoplasmas, com 
outras variedades de gerge-
lim que se adaptem à região. 
Isso tudo tem um custo. Mas 
vamos discutir em reuniões 
para formatar uma maneira 
de evoluir geneticamente e, 
também, trazer junto a sus-
tentabilidade desse projeto 
junto ao sindicato”, coloca 
Piccinini.

Na última safra, Cana-

CANARANA | Maioria das variedades não é registrada, gerando problemas junto à fiscalização 
Foto: Divulgação
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atingidas pelo fogo, tan-
to que uma ponte de 10 
metros e mais de 1,5 mil 
dos 3 mil hectares de 
pastagens foram consu-
midos pelas chamas.

“O incêndio come-
çou em um maquinário 
de uma fazenda vizinha 
e, de repente, por causa 
do vento, já pulou para a 
minha e causou um pre-
juízo incalculável”, afir-

navírus e o isolamento so-
cial. Com isso, a população 
brasileira, que já é uma das 
que mais consome arroz no 
mundo, passou a consumir 
ainda mais. Outro fator que 
colaborou para o aumento 
foi o preço do dólar, que in-
viabilizou a compra do pro-
duto importado.

“Esse ano o arroz im-
portado não entrou (por con-
ta do dólar e do aumento do 
produto mundial) e exportou 
muito. Esse ano exportamos 
1,5 mi tonelada de arroz. 
Além do dólar estar caro, o 
importado subiu. O preço 
vai ajustando. As indústrias 
não tem onde recorrer, se 
comprar o importado chega 
muito mais caro. Por mais 
que esteja caro internamen-
te, compensa comprar aqui 
dentro. Este é o cenário”, ex-
plicou.

rana plantou 85 mil hectares 
com gergelim, conforme le-
vantamento feito pela Secre-
taria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente (Seagri). 
Para a safra 2021, Rodrigo 

não acredita em aumento 
de área por conta dos bons 
preços do milho, que anima 
os produtores a promover a 
rotação de culturas.

Na última safra foram 

quase 100 mil hectares plan-
tados com milho no municí-
pio. 

“A janela de chuvas é 
que define muito isso e a ten-
dência é que o produtor faça 

uma rotação aproveitando o 
preço do milho. Mas o pro-
dutor não vai deixar o ger-
gelim de lado, porque nossa 
janela para plantar o milho é 
pequena”.

mou o produtor.
Com muito esfor-

ço, o produtor abriu as 
cercas antes das labare-
das tomar conta e con-
seguiu livrar o rebanho 
de 4 mil cabeças do fogo 
avassalador. Na proprie-
dade, ele trabalha com o 
sistema de cria e muitas 
vacas estão no ciclo de 
reprodução e a preocu-
pação é que possam ser 

perdidos bezerros por 
causa dos transtornos e 
a falta de alimento. “Al-
gumas estavam parindo, 
podem abortar, também 
vou ter que alugar pastos 
para garantir o alimen-
to pois o fogo destruiu 
tudo”. Após atingir as 
propriedades rurais, o 
fogo invadiu as áreas de 
reservas da região e con-
tinua ativo.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800259800  062868396
279002800368100  019555041
279002800812500  655704561
279002701544200  020785981
279002800873200  033404039
279002700773900  047558789
279002701088900  014552401
279591300   261956270001
279002701550400  928559382
279002700804500  021755079
279792100   115004300001
279002700657000  041875411
279002701140000  048728371
279002701628200  062184941
279002701532700  057713881
279002700178600  012601040
279002701264100  034097031
279002701597600  045327251
279644000   229622690001
279002701002400  023063911
279002701356100  655466101
279002900012700  043456951
279002800488000  948262502
279002701326500  043809621
279002800492300  791617661
279002701539000  025416721
279002701496500  000569681
279969700000600  000569681

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 

VENDASPAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, inscrito sob CPF nº 
047.391.246-53, localizado na Rodovia MT 430, Zona Ru-
ral, no município de Santa Cruz do Xingu-MT, torna público 
que requer junto a SEMA/MT, as LICENÇAS PRÉVIA – (LP), 
DE INSTALAÇÃO – (LI) E DE OPERAÇÃO – (LO) para o 
confinamento de bovinos na Fazenda Santa Fé, Matrícula 
6.640. Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ 
(66) 9 84099243.

ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO-
ES S/A, inscrito no CNPJ: 32.653.700/0002-52, torna pú-
blico que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instalação 
e Operação para a atividade “Armazéns gerais de produtos 
não perigosos” situado à Rod. BR 163, km 704, Bairro Zona 
Industrial, Matupá-MT.

M. A. DA CRUZ CLINICA, inscrito no CNPJ: 
16.422.969/0001-90, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL”, situado à Av. Se-
bastião Alves Jr, nº 218B – sala B Bairro ZI001, Matupá-MT.

Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência;
2-Montador de Móveis, com experiência;
3-Zeladora, com experiência;
4-Secretária do Lar, com experiência e referência;
5-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
6-Enfermeira, com COREN ativo;
7-Marceneiro, com experiência;
8-Engenheiro de Produção, com experiência;
9-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
10-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
11-Contador, com experiência;
12-Fiscal Contábil, com experiência;
13-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência 
em escritório contábil;
14-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
15-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
16-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
17-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
financeiro;
18-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
19-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
20-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
21-Estoquista, com CNH AB;
22-Moto Boy, com experiência, CNH AB;
23-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
24-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referên-
cias; 
25-Vendedor (a), para boutique;
26-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.

Para verificar nossas vagas diariamente vocês 
podem nos seguir no Instagram e acompanhar 
nossos stories: https://www.instagram.com/

adestecobrapadre/

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 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 28.009.080/0001-65, no 
uso de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia Ge-
ral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 09 de outubro de 2020, por 
meio de Videoconferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link 
para os endereços eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@
holdbackconsultoria.com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da 
manhã, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Parecer da Hold 
Back Consultoria quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da 
CORIM; (II) Parecer da contabilidade quanto a tributação incidente sobre a 
venda dos imóveis da CORIM; (III) Parecer da Nelson Wilians e Advogados 
Associados quanto a tributação incidente sobre a venda dos imóveis da CO-
RIM. Nada mais.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, torna público que requereu a Secretaria 
de Agricultura e  Meio Ambiente de Nova Mutum/MT - SAMA, renovação de 
Licença de Operação para o empreendimento de Armazéns gerais para depó-
sito de produtos não perigosos, localizado na Rodovia da Produção MT 235 
Km 43, Distrito de Novo Horizonte, Município de Nova Mutum - MT. 
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Marcelândia/MT, 16 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2020
O Sr. ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de 
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar 
que, após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, 
RATIFICOU, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no 
Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 017/2020, a favor da contratação da empresa K.O.A 
Drehmer – ME, cadastrada no CNPJ nº 26.897.644/0001-18, objetivando 
a aquisição de cadeiras estofadas giratórias dos modelos secretaria e 
diretor, para atender o Hospital Municipal Maria Zélia de interesse da 
Secretaria Municipal do Município de Marcelândia/MT,  no valor de R$ 
6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Arnóbio Vieira de Andrade

AVISO DE RATIFICAÇÃO

O Sr. ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de 
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar 
que, após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, 
RATIFICOU, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no 
Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 018/2020, a favor da contratação da empresa K.O.A 
Drehmer – ME, cadastrada no CNPJ nº 26.897.644/0001-18, objetivando 
a Aquisição de escrivaninha e cadeiras plásticas para servir de suporte 
para atendimento ao público nas ações de enfrentamento ao Covid-19 de 
interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e 
Cultura  de Marcelândia/MT,  no valor de R$ 2.940,00 (dois mil 
novecentos e quarenta reais). Marcelândia/MT, 16 de setembro de 2020.

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 117/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra 
de pavimentação asfáltica em ruas do Jardim Vitória, jardim Pioneiros, 
Vila dos Trabalhadores, Vila Esperança, e no Cemitério Municipal na 
Cidade de Marcelândia/MT, Conforme Planilhas Orçamentária e Projeto 
Planta da Tomada de Preços nº 005/2020. CONTRATADA: BR PAVING 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 597.370,80 (quinhentos e noventa 
e sete mil, trezentos e setenta reais e oitenta centavos). DATA 
ASSINATURA: 15/09/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/09/2020 a 
31/12/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

ESPÉCIE: TERMO DE COMPROMISSO 2020

LEI N° 2.422, DE 11 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, inscrita no CNPJ sob o  

nº 24.772.162/0001-06; CONTRATADA: NOVAMED SERVIÇOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 

37.503.866/0001-25; OBJETO: Firmar compromissos entre os participes, 

no intuito de mútua colaboração, visando a disponibilização de Unidades 

de Terapia Intensiva-UTIs, o qual será designado ao tratamento exclusivo 

dos pacientes contaminados com o COVID-19, sendo que estes usuários 

são do Sistema Único de Saúde/SUS. Os leitos de UTIs serão habilitados 

e financiados pelo Governo do Estado de Mato Grosso e Ministério da 

Saúde, sendo que o Município de Nova Mutum, intermediará a relação, 

para fins de transferência sendo que o Município, intermediará a relação, 

para fins de transferência financeira para Empresa habilitada, mediante 

repasse recebido das mencionadas esferas de governo, bem como 

auxiliará o estado e a união no acompanhamento e fiscalização, de forma 

a garantir o atendimento aos pacientes e cumprimento das medidas 

necessárias ao enfrentamento da pandemia COVID-19. VIGÊNCIA: 

Exercício de 2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública. 

DATA DE ASSINATURA: 12/08/2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2020

- Onde se lê: Lote 012 - Itens 824579, 824612, Lote 013 - Itens 824580, 
824613, Lote 014 - Itens 824581, 824614, Lote 016 - Itens 824583, 
824616, Lote 017 - Itens 824585, 824618, Lote 018 - Itens 826750, 
826751, Lote 020 - Itens 833982, 833984, JONATAM WUILIAM 
MOCELIN & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.098.079/0001-
05 no valor de 15,40%; Lote 001 - Itens 821414, 822132, G. Z. BARGERI 
KANIESKI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 02.566.965/0001-71 no 
valor de 3,00%; Lote 002 - Itens 824603, 827335, JULIANA KOGLER 
CIGERZA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 11.204.556/0001-
16 no valor de 40,20%; Lote 003 - Itens 824569, 824619, Lote 004 - Itens 
824570, 824620, Lote 005 - Itens 824571, 824621, Lote 007 - Itens 
824574, 824623, Lote 019 - Itens 833981, 833983, TIAGO PADILHA & 
CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 24.233.327/0001-71 no valor de 
11,00%; Lote 006 - Itens 824572, 824622, Lote 008 - Itens 824575, 
824624, Lote 009 - Itens 824577, 824626, Lote 010 - Itens 826749, 
826752, Lote 011 - Itens 824578, 824611, Lote 015 - Itens 824582, 
824615, RADAR COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 70.424.452/0001-86 no valor de 13,20%;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

- Leia-se: Lote 012 - Itens 824579, 824612, Lote 013 - Itens 824580, 
824613, Lote 014 - Itens 824581, 824614, Lote 016 - Itens 824583, 
824616, Lote 017 - Itens 824585, 824618, Lote 018 - Itens 826750, 
826751, Lote 020 - Itens 833982, 833984, JONATAM WUILIAM 
MOCELIN & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.098.079/0001-
05 no valor de 1,10% em cada item; - Lote 001 - Itens 821414, 822132, G. 
Z. BARGERI KANIESKI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
02.566.965/0001-71 no valor de 1,50% em cada item; - Lote 002 - Itens 
824603, 827335, JULIANA KOGLER CIGERZA EIRELI - ME inscrita no 
CNPJ sob o número 11.204.556/0001-16 no valor de 20,10% em cada 
item; - Lote 003 - Itens 824569, 824619, Lote 004 - Itens 824570, 824620, 
Lote 005 - Itens 824571, 824621, Lote 007 - Itens 824574, 824623, Lote 
019 - Itens 833981, 833983, TIAGO PADILHA & CIA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 24.233.327/0001-71 no valor de 1,10% em cada 
item; - Lote 006 - Itens 824572, 824622, Lote 008 - Itens 824575, 824624, 
Lote 009 - Itens 824577, 824626, Lote 010 - Itens 826749, 826752, Lote 
011 - Itens 824578, 824611, Lote 015 - Itens 824582, 824615, RADAR 
COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 70.424.452/0001-86 no valor de 1,10% em cada item.
Nova Mutum-MT, 16 de Setembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

O Município de Nova Mutum-Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 
direito público, com sede a Avenida Mutum, 1.250 N, Bairro Jardim das 
Orquídeas, inscrita no CNPJ nº 24.772.162/0001-06, vem através deste 
RETIFICAR o aviso de resultado do Pregão Presencial n. 078/2020, 
julgado em 08/09/2020 conforme descrito:
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Independiente del Valle: líder
e invicto após volta do futebol
DA REPORTAGEM

Líderes do Grupo A 
com seis pontos nas duas 
primeiras rodadas, Flamen-
go e Independiente del Valle 
voltam à disputa da Liberta-
dores nesta quinta-feira (17), 
após 187 dias de paralisação 
forçada pela pandemia do 
coronavírus. Mas como che-
gam os equatorianos para 
este duelo? O tempo passou, 
mas o Del Valle segue como 
um adversário muito forte e 
está invicto.

Desde a retomada do 
Campeonato Equatoriano, 
dia 15 de agosto, o Indepen-
diente del Valle disputou 
nove partidas, com seis vitó-
rias e três empates - 20 gols 
marcados e 11 sofridos. O 4 
a 2 sobre o Delfín no último 
domingo deu ao time a lide-
rança provisória da compe-
tição - a LDU tem a mesma 
pontuação, mas um jogo a 
menos.

Já o Flamengo, depois 
do título Carioca, voltou a 
atuar no dia 9 de agosto, pelo 
Brasileiro. Fez dez jogos, ga-
nhou cinco, empatou dois 
e perdeu três - fez 13 gols e 
sofreu 13. Ao contrário do 
Flamengo, que teve a saída 
de Jorge Jesus e a chegada de 
Domènec Torrent, a equipe 

equatoriana mantém o longo 
trabalho do técnico espanhol 
Miguel Ángel Ramírez - que 
foi um dos nomes analisados 
quando a diretoria procura-
va o sucessor de Jesus. Assim 
como Dome, Ramírez tentou 
rodar o elenco para dar gás 
aos jogadores nesta marato-
na de jogos. O Independien-
te del Valle respondeu bem e 
teve um ótimo desempenho. 
O técnico disse estar satisfei-
to, elogiou o Flamengo e dis-
se que o encontro não terá 
um gosto de revanche pela 
Recopa, vencida pelos co-
mandados de Jorge Jesus no 
início desta temporada.

“Eu não esperava che-
gar a este jogo da forma que 
estamos. Na verdade, não sa-
bia como íamos estar. É uma 
situação muito nova. Não 
sabia como funcionaríamos 
coletivamente, mas o rendi-
mento individual foi muito 
acima do esperado. Estou 
contente de como chegamos 
para enfrentar um rival de 
tanta categoria. Vamos que-
brar a cabeça para ver o que 
fazer, mas não tem revanche 
da Recopa. Eles ganharam. 
Vamos tentar fazer nosso 
trabalho e avançar pela clas-
sificação”, disse o espanhol 
após a vitória sobre o Delfín.

Os equatorianos têm 

Foto: André durão

Gabigol comemora seu gol na final da Recopa

ADVERSÁRIO DO FLAMENGO | Equipe disputou nove jogos no Equatoriano e não perdeu – com 6 vitórias e 3 empates

VASCO

Cano e Benítez, os hermanos que
mudaram a cara e as perspectivas

Argentinos têm brilhado pelo Vasco

DA REPORTAGEM

O Vasco tem a cara de 
Ramon Menezes, mas o 
sotaque é portenho. Se o 
treinador organizou e deu 
confiança ao elenco, den-
tro de campo é uma dupla 
argentina que tem feito a 
diferença. Nomes poucos 
conhecidos do torcedor 
brasileiro até então, Mar-
tín Benítez e Germán Cano 
chegaram nesse ano, foram 
tiros certeiros e mudaram 
as perspectivas do time na 
temporada.

Os argentinos hoje são 
referências e protagonistas 
em São Januário. 

Os números de Cano, 
por exemplo, impressio-
nam. Ele anotou 16 dos 29 
gols do time no ano. Ou 
seja, 55%.

Benítez não tem um 
scout tão chamativo. Fez 

apenas um gol e deu qua-
tro assistências em 13 jogos. 
A frieza dos números, no 
entanto, não reflete a im-
portância do camisa 10 no 
time. O argentino é de lon-
ge o jogador mais criativo e 
com melhor visão de jogo 
no elenco. Com ele o Vasco 
é um time, sem ele é outro. 
Vide a derrota para o Atléti-
co-GO, quando Benítez foi 
poupado e a equipe teve sua 
pior atuação, especialmente 
no setor ofensivo.

Apostar no mercado sul-
-americano é uma prática 
cada vez mais comum no 
futebol brasileiro. O raro é 
acertar dois tiros tão certei-
ros. Cano e Benítez foram 
dois achados. 

Sem grana em caixa, o 
Vasco fugiu da velha recei-
ta de apostar em medalhões 
em decadência e acertou 
em cheio nas escolhas.

DA REPORTAGEM

Pablo se recuperou no 
São Paulo e está à disposição 
do técnico Fernando Diniz 
para enfrentar o River Pla-
te, nesta quinta (17), às 18h, 
pela terceira rodada da fase 
de grupos da Libertadores, 
no Morumbi. A volta do jo-
gador para esta partida foi 
uma meta estabelecida e 
cumprida pelo Reffis do clu-
be. Na vitória por 3 a 1 sobre 
o Fluminense, Pablo sofreu 
um descolamento de um 
músculo que liga a costela ao 
abdômen.

Desde então, para não 
gerar expectativas de uma 
possível volta, o São Paulo 
trabalhou com uma previsão 
de retorno menos otimista 
externamente. Mas, em con-
junto com o atacante, tinha 
como meta tê-lo à disposição 
diante do River Plate.

O Tricolor fez cronogra-
mas para que Pablo fizesse 
trabalhos em casa para acele-
rar o processo. A lesão, vista 
como “estranha”, precisou de 
alguns cuidados específicos. 
Na última quinta-feira, o jo-

SÃO PAULO

Pessimismo para 
fora e meta interna

gador recebeu uma boa no-
tícia no resultado do exame.

Na última segunda-feira, 
Pablo surpreendeu ao apa-
recer no treino com os de-
mais companheiros no CT 
da Barra Funda. Na terça, 
ele treinou novamente e se 
aproximou ainda mais de ser 
relacionado para o jogo de 
quinta. A condição de titular, 
no entanto, ainda é incerta.

Artilheiro no elenco com 
sete gols, Pablo volta jus-
tamente no momento em 
que Fernando Diniz tem um 
desfalque de peso no ataque: 
Luciano. Ele está suspenso 
das três próximas rodadas da 
Libertadores por ter sido ex-
pulso quando ainda defen-
dia o Grêmio. Além dele, o 
técnico continua sem poder 
escalar Daniel Alves, que se 
recupera de uma fratura no 
braço direito.

O provável São Paulo 
para enfrentar o River Plate 
tem: Tiago Volpi; Igor Vi-
nicius, Diego, Léo e Reinal-
do; Tchê Tchê, Gabriel Sara, 
Hernanes e Igor Gomes; Vi-
tor Bueno e Paulinho Boia 
(Pablo).

EVITAR LESÕES

Honda sente sequência e
Fogão adota precaução

Honda esteve em campo no último domingo contra o Vasco

Pablo está à disposição do São Paulo contra o River Plate

DA REPORTAGEM

A sequência intensa e o 
pouco intervalo entre os jo-
gos faz o Botafogo ter caute-
la com Keisuke Honda, uma 
das estrelas do time de Paulo 
Autuori. Para evitar lesões 
e queda no rendimento, o 
meia de 34 anos foi poupado 
em três rodadas do Campe-
onato Brasileiro até aqui.

A ausência do japonês nas 
partidas contra Atlético-MG, 
Internacional e Athletico-
-PR é explicada pelo ritmo 
acelerado de Honda quando 
está em campo. Por atuar em 
uma das posições que de-
manda mais esforço, o can-
saço é inevitável. Os núme-
ros do meia apontam que ele 
é um dos jogadores que mais 
corre nos jogos, uma média 
de 10 km por jogo. Desde 
que chegou ao Botafogo, 
Honda participou de 15 par-
tidas. No Campeonato Bra-
sileiro, o japonês jogou 491 
minutos. A decisão de par-
ticipar ou não do jogo não 

Foto: André durão

Foto: rubens Chiri

é tomada apenas por Paulo 
Autuori. O técnico se reú-
ne com o departamento de 
fisiologia e com o jogador. 
Tem sido assim com Hon-
da. Além do risco de lesão, 
o desgaste reflete também 

Foto: divulgAção

na produtividade do atleta. 
O próprio Honda já admitiu 
queda de desempenho após 
algumas partidas do Brasi-
leirão. Uma das políticas de 
Paulo Autuori no Botafogo 
é não utilizar jogadores que 

não estejam 100% fisicamen-
te. Como o elenco é curto e o 
técnico sabe que a sobrecar-
ga pode prejudicar os atletas, 
ele prefere poupar a forçar e 
acabar perdendo jogadores 
por lesão.

como novidade no elenco 
em relação aos dois primei-
ros jogos da Libertadores a 
chegada do volante argenti-
no Braian Rivero, que era do 

Newell’s Old Boys. A equipe 
perdeu Alan Franco, contra-
tado pelo Atlético-MG.

Entre os destaques do 
Del Valle estão o atacante 

panamenho Gabriel Torres, 
goleador do time, o capitão 
Cristian Pellerano e Moi-
sés Caicedo. Por decisão da 
Conmebol, o jogo de hoje, 

às 20h, será disputado no es-
tádio Casa Blanca, da LDU. 
Flamengo e Del Valle co-
mandam o grupo com seis 
pontos.



SINOP

Lançado concurso 
com 39 vagas
e salários de 
até R$ 11 mil
DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
lançou um edital de concur-
so público para preenchi-
mento de 39 vagas efetivas 
para cargos de ensino fun-
damental, médio e superior, 
com salários que vão de R$ 
1,5 mil a R$ 11 mil.

As vagas disponíveis 
são para agente de serviço 
de saúde, auxiliar de coor-
denação pedagógica, au-
xiliar técnico de esportes, 
bibliotecário, engenheiro 
civil, engenheiro eletricista, 
médico clínico geral, pro-

curador jurídico, professor 
licenciado em pedagogia, 
técnico educacional, técnico 
de desenvolvimento infantil 
e terapeuta.

De acordo com a Pre-
feitura, todos os cargos te-
rão cadastro de reserva. As 
inscrições podem ser feitas 
pela internet entre os dias 
24 deste mês e 22 de outu-
bro. A taxa de inscrição é de 
R$ 120 para nível superior, 
R$ 80 para nível médio e R$ 
50 para nível fundamental. 
As isenções de taxa podem 
ser pedidas entre os dias 24 
e 25 de outubro.
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DA REPORTAGEM

O Ministério da Educação 
divulgou os resultados do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) de 
2019, que mede o nível de 
educação nas redes pública 
e particular de ensino. Mato 
Grosso teve as notas, do 6º 
ao 9° ano e no ensino médio, 
abaixo da meta.

De acordo com o Ideb, do 
1º ao 5º ano, Mato Grosso fi-
cou acima da meta, assim 
como outros 20 estados. A 
nota geral no estado foi de 
5,9. Nos anos finais do ensi-
no fundamental, ou seja, do 
6º ao 9º ano, Mato Grosso, 
outros 18 estados e o Distri-
to Federal, ficaram abaixo da 
meta. O estado teve nota 4,8, 
que representa uma queda 
em relação ao resultado de 
2017, que foi de 4,9. Apenas 
23% dos municípios mato-
-grossenses atingiram a meta 
nestas séries. No ensino mé-
dio, Mato Grosso também 
ficou abaixo da meta. A nota 
ficou em 3,6. A proposta era 
chegar a 4,7. A média nacio-
nal foi 4,2.

A secretária Estadual de 
Educação, Marioneide Klie-
maschewsk, ressalta que os 
resultados obtidos não fo-
ram satisfatórios, porém, o 
ano de 2019 foi de grandes 
desafios para a educação. As 
provas do Ideb foram rea-
lizadas no primeiro ano da 
atual gestão, que passou por 
uma greve de 74 dias, fator 

que prejudicou o processo 
de ensino-aprendizagem dos 
alunos.

“Em 2019, a atual gestão 
recebeu uma Secretaria com 
R$ 636,8 milhões de restos 
a pagar de exercícios ante-
riores, incluindo encargos e 
pessoal e despesas correntes, 
o que impossibilitou a capa-
cidade de investimentos na-
quele ano. No entanto, em 
dezembro de 2019, já havia 
pago R$ 430,9 milhões do 
total de restos a pagar”, ex-
plica.

De acordo com a secretá-
ria, a Seduc passa por uma 
reformulação para melhorar 
a educação. Entre as ações 
está o reordenamento e re-
dimensionamento da rede, 
visando otimizar espaços fí-
sicos e os recursos financei-
ros e melhorar o atendimen-
to da demanda nas unidades 
educacionais. Segundo Ma-
rioneide, o índice do Ensino 
Médio é uma das maiores di-
ficuldades.

O Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica é 
divulgado a cada dois anos e 
leva em conta dois fatores: a 
aprovação e a aprendizagem 
de alunos e o desempenho 
nas provas de matemática e 
português, matérias cobra-
das nas avaliações do gover-
no federal.

IDEB
O levantamento é feito 

pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-

Foto: Secom/mt

Ensino médio tem desempenho
abaixo da meta, aponta Ideb
PREOCUPANTE |  Nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), MT também ficou abaixo da meta

RIO PARAGUAI

Nível atinge índice mais baixo
do ano por causa da seca em MT

MEDULA ÓSSEA

MT Hemocentro promove evento
online para incentivar doação

DA REPORTAGEM

O Rio Paraguai, em Cá-
ceres, atingiu nesta semana o 
nível fluvial mais baixo regis-
trado pela Agência Fluvial da 
Marinha nos últimos anos. 
De acordo com Estanislau 
Geraldo de Carvalho, co-
mandante da agência que faz 
o monitoramento, o nível do 
rio está em 58 centímetros. 
Nos últimos dias, este índice 
chegou a 56 centímetros.

Em comparação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, o nível de água está 
bem mais baixo. No dia 15 de 
setembro do ano passado, o 
índice era de 86 centímetros, 
uma diferença era 30 centí-
metros. Na cheia, em março 
deste ano, o nível chegou 
a 4,4 metros, o maior nível 
deste ano.

O tempo seco, com a 
falta de chuva tem ocasiona-
do este problema. Outro rio 
que está com o nível abaixo 
do normal é o Rio Vermelho, 
em Rondonópolis. Na sex-
ta (11), o nível estava em 1,18 
metro, menos da metade do 
índice ideal, que é de 3 me-

DA REPORTAGEM

O Rio Paraguai, em Cá-
ceres, atingiu nesta semana o 
nível fluvial mais baixo regis-
trado pela Agência Fluvial da 
Marinha nos últimos anos. 
De acordo com Estanislau 
Geraldo de Carvalho, co-
mandante da agência que faz 
o monitoramento, o nível do 
rio está em 58 centímetros. 
Nos últimos dias, este índice 
chegou a 56 centímetros.

Em comparação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, o nível de água está 
bem mais baixo. No dia 15 de 
setembro do ano passado, o 
índice era de 86 centímetros, 
uma diferença era 30 centí-
metros. Na cheia, em março 
deste ano, o nível chegou 
a 4,4 metros, o maior nível 
deste ano.

O tempo seco, com a 

Foto: DeFeSa civil

Foto: marcoS vergueiro

Foto: aSSeSSoria

Rio Paraguai está em situação crítica 

Evento será virtual e transmitido pelo canal no Youtube da 
Educação Permanente 

Taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 120 

tros. Segundo a Defesa Civil 
do município, que faz a me-
dição, esse foi o índice mais 
baixo registrado em 2020.

O Rio vermelho, res-
ponsável pelo abastecimento 

falta de chuva tem ocasiona-
do este problema. Outro rio 
que está com o nível abaixo 
do normal é o Rio Vermelho, 
em Rondonópolis. Na sex-
ta (11), o nível estava em 1,18 
metro, menos da metade do 
índice ideal, que é de 3 me-
tros. Segundo a Defesa Civil 
do município, que faz a me-
dição, esse foi o índice mais 
baixo registrado em 2020.

O Rio vermelho, res-
ponsável pelo abastecimento 
da cidade, manda água para 
a estação de tratamento, que 
distribui para as casas. Com a 
seca, o volume de areia que é 
captado com a água é maior 
que o normal. Este fator 
obriga as equipes do serviço 
de Saneamento Ambiental 
de Rondonópolis a pararem 
a captação, de quatro a cinco 
vezes por dia, para realiza-
rem a limpeza da bomba.

da cidade, manda água para 
a estação de tratamento, que 
distribui para as casas. Com a 
seca, o volume de areia que é 
captado com a água é maior 
que o normal. Este fator 

obriga as equipes do serviço 
de Saneamento Ambiental 
de Rondonópolis a pararem 
a captação, de quatro a cinco 
vezes por dia, para realiza-
rem a limpeza da bomba.

Mato Grosso fica em 23° lugar no ranking nacional 

cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), do Ministério da Edu-
cação (MEC).

O objetivo do programa é 
levar o Brasil a atingir a mes-
ma média de conteúdo de 

alunos de países desenvolvi-
dos (OCDE). Em uma escala 
de zero a 10, a meta é chegar 

a 6 na média geral, tanto em 
escolas públicas quanto par-
ticulares.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 17 de setembro 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Novas outorgas de con-
cessão podem levar os tri-
lhos da Ferrovia de Integra-
ção do Centro-Oeste (FICO) 
até Lucas do Rio Verde, um 
dos principais centros de 
produção de grãos do Bra-
sil. A informação foi dada 
pelo ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, ao 
senador Wellington Fagun-
des, presidente da Frente 
Parlamentar de Logística e 
Infraestrutura (Frenlogi).

Segundo Freitas, a inten-
ção é usar valores recolhi-
dos no ato das concessões 
ferroviárias para construir 
novos trechos. Além disso, 
a extensão FICO de Água 
Boa até Lucas do Rio Ver-
de deve ser viabilizada com 
uma futura concessão do 
primeiro trecho da própria 
FICO, entre Mara Rosa/GO 
e Água Boa, e da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste, que 
ligará o Porto de Ilhéus/BA 
até a Ferrovia Norte-Sul.

“Como construir ferro-
vias em cenário de restrição 
fiscal? Temos uma ideia. E 
essa estratégia busca viabi-
lizar o que pode ser nosso 
maior legado: a cruz ferro-
viária brasileira (Norte-Sul, 
FIOL e FICO), criando três 
saídas, Itaqui, Ilhéus e San-
tos, para toda produção do 
nosso interior”, explicou o 
ministro.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa de 
Wellington, o modelo a 
ser usado para levar os tri-
lhos da FICO até Lucas é o 
mesmo da implantação do 
primeiro trecho da ferro-
via, viabilizada a partir da 
renovação das concessões 
da Ferrovia Vitória-Minas, 
e Carajas, operadas pela 
Companhia Vale.

LOGÍSTICA | Intenção é usar valores recolhidos no ato das concessões para construir novos trechos
– Foto: Divulgação

Ferrovia passaria por Lucas do Rio Verde 

Com isso, a Vale destina-
rá R$ 2,73 bilhões ao fundo 
destinado à construção da 
FICO. Com o adiantamento 
do projeto básico e o pro-
cesso de licenciamento am-
biental, as obras da ferrovia 
devem começar em 2021.

Este primeiro trecho 
da Ferrovia de Integração 
do Centro-Oeste terá 383 

Outorgas de concessões devem
levar a FICO até L.R.Verde

quilômetros de extensão, 
conectando a região da BR-
158, no Vale do Araguaia 
em Mato Grosso à Ferrovia 
Norte-Sul, em Goiás.

Fagundes afirma que 
essa ferrovia “será um gran-
de passo para interiorizar o 
desenvolvimento”, se cons-
tituindo ‘”em mola motriz 
ao crescimento de nosso 

Estado, e irá reduzir custos 
até os portos, para expor-
tarmos com mais competi-
tividade”.

Dentro da Frenlogi, se-
gundo o senador, existe um 
consenso de que é preciso 
investir energias para viabi-
lizar o modal ferroviário no 
Brasil. “Diante das estradas 
abarrotadas é importante 

construir a intermodalida-
de do transporte no país. 
Nesse sentido nós acredita-
mos muito no setor ferrovi-
ário” – disse o parlamentar 
mato-grossense.

Além da Fico, Mato 
Grosso deverá se beneficiar, 
a curto e médio prazo, com 
mais dois projetos ferro-
viários: o primeiro leva os 

trilhos da Ferronorte, atu-
almente em Rondonópolis, 
até Cuiabá, seguindo tam-
bém para o Norte do Esta-
do; o segundo é o projeto da 
Ferrogrão, que liga Sinop 
até os portos do Arco Norte 
da Logística, em Miritituba, 
onde se conectará ao modal 
hidroviário até Santarém/
PA.

CENTRO
DE TRIAGEM
COVID-19

Informe publicitário w w w . m t . g o v. b r

CRIADO PELO
GOVERNO DE MT
PARA CUIDAR DE VOCÊ
E COMBATER A COVID-19.

• 300 mil testes rápidos distribuídos no estado
• Kit Covid enviado às prefeituras que solicitaram
• Centro de Triagem Covid-19 na Arena Pantanal

O Governo de Mato Grosso, trabalhando por você, reforçou a saúde básica nos municípios com:

Ao sentir qualquer sintoma relacionado à Covid-19, 
procure a unidade de saúde mais próxima.

O tratamento precoce salvou milhares de vidas e pode salvar a sua.


