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MONITORAMENTO

Nova lei: Polícia Ambiental 
usará drones

Mato Grosso publicou a Lei nº 11.099/2020, que autoriza o 
uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs), conhecidas como 
drones, para o monitoramento e auxílio na fiscalização da Polícia 
Ambiental no estado. 
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RepRodução

O Inter engatou três vitórias consecutivas nos últimos sete dias e agora tenta 
elevar o patamar da arrancada para estabelecer a melhor sequência sob o co-
mando de Eduardo Coudet.                Página  6

4 VITÓRIAS SEGUIDAS?

divulgação

SÁBADO
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SORRISO ARAGUAIA EDUCAÇÃO TANGARÁ DA SERRA

DETRAN-MT

3º lugar
em ranking:
potencial
de mercado
O potencial agrícola de 
Mato Grosso contribuiu de 
uma maneira efetiva para 
a elevação no ranking dos 
estados no pilar do poten-
cial de mercado de acordo 
com o Ranking de Com-
petitividade dos Estados 
2020 realizado pelo Centro 
de Liderança Pública.
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divulgação

divulgação

A nova tabela de taxas do Detran-MT entrará em vigor em 1° de janeiro 
de 2021. Aprovada por lei, ela reajustou 89 taxas, algumas com valores 
reduzidos, 15 foram readequadas, 42 extintas e 19 criadas para ajuste das 
atividades do Detran de prestação de serviço à sociedade.            Página -7

19 taxas serão criadas e
42 extintas ano que vem



    

Em nenhum momento há qualquer menção à 
legalidade da aplicação da alíquota de 14% 
nos subsídios dos militares estaduais a título de 
contribuição previdenciária

Salvo exceções pontuais, o mundo não deverá 
se recuperar já no próximo ano das perdas econômi-
cas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. 
Nesse cenário de retomada incerta, a situação brasi-
leira é particularmente precária.

Pelas projeções do Institute of International Fi-
nance (IIF), entidade que reúne 450 bancos e fun-
dos de investimento, o Brasil amargará retração do 
Produto Interno Bruto de 5,9% neste ano e alta de 
3,6% em 2021 —expansão inferior às esperadas para 
o mundo (5,3%), as economias avançadas (4,5%) e a 
América Latina (3,8%).

As estimativas locais para o impacto imedia-
to da Covid-19 são ligeiramente menos pessimistas 
que as do IIF: calcula-se hoje encolhimento de 5% 
em 2020, conforme pesquisa do Banco Central. Em 
qualquer hipótese, trata-se do pior resultado anual já 
medido no país —e a continuidade de uma tragédia 
que antecede a pandemia.

A economia nacional acaba de experimentar 
uma recessão meteórica, concentrada nos meses 
de março e abril, antes mesmo de ter se recobrado 
dos efeitos da recessão anterior, longa e brutal, no 
período de 2014 a 2016. Fecharemos a década com 
crescimento acumulado próximo de zero, um de-
sempenho impensável para um país de renda média 
e enorme desigualdade social.

Não é de hoje, nem desta década, que o Brasil 
progride menos que o restante do mundo. Estatís-
ticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) apon-
tam que o país representava 4,4% da economia glo-
bal em 1980; de lá para cá, a cifra caiu gradualmente 
a 2,4%. A debilidade não se mostra apenas circuns-
tancial, portanto, embora o momento atual apresen-
te diversos problemas agravados.

A crise financeira global de 2008 apanhou o país 
em situação orçamentária relativamente confor-
tável, o que permitiu ao governo atenuar os efeitos 
recessivos e acelerar a retomada por meio da expan-
são das despesas públicas. Como a gastança não foi 
interrompida, entretanto, as contas do Tesouro já se 
encontravam em estado calamitoso quando foi ne-
cessário enfrentar a pandemia com uma escalada 
inédita de desembolsos.

Se o colapso momentâneo da atividade justifi-
cou a correta atuação emergencial do poder público, 
os patamares anômalos do déficit e da dívida pública 
tornam imperativo o retorno em breve ao ajuste fis-
cal —sob pena de não deixar para trás uma década 
perdida.

Editorial

Abaixo do mundo

PURO MACHISMO
Questionado por Gisela Simona (Pros) 

sobre o problema da falta de participação 
de mulheres como candidatas, Abílio Ju-
nior (Podemos) deu exemplo de como age 
um machista. O vereador ponderou que 
cargos eletivos não devem ser definidos 
por gênero, emendando seu raciocínio com 
afirmação de que Gisela é uma excelente 
candidata “mesmo sendo mulher”.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

AUSÊNCIA
EM DEBATE
O prefeito de Cuiabá e candidato à ree-

leição, Emanuel Pinheiro, respondeu à acu-
sação do adversário, Julier Sebastião, de 
que teria “amarelado” ao não comparecer 
ao debate realizado pela TV Vila Real, na 
quinta (15). Em live realizada horas após o 
debate, ele disse que “amarelou para a Co-
vid-19” e lembrou o número de vidas perdi-
das por conta do vírus. “Amarelei e protegi 
a sociedade, a ele também, esse ano intei-
ro, e sempre recomendei à população: ‘se 
tiver que amarelar, se tiver que fugir, ama-
rele para a Covid-19’. Fuja da Covid-19”.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Fecharemos a década com crescimen-
to acumulado próximo de zero, um de-
sempenho impensável para um país 
de renda média e enorme desigualda-
de social

“ “

Desde os proventos de junho de 2020 os 
servidores públicos militares do Estado de 
Mato Grosso vêm sofrendo descontos à título 
de Contribuição Previdenciária na ordem de 
14% sobre seus subsídios, em substituição a 
alíquota de 9,5% que até então foi aplicada 
até o mês de maio de 2020.

A aplicação da alíquota reajustada foi uma 
decisão da Mato Grosso Previdência em con-
junto com a Secretaria de Gestão do Estado 
com fulcro nos termos da LC 202/2004 e al-
terações realizadas pela LC 654/2020, onde 
estipularam a majoração da alíquota para to-
dos os servidores públicos ativos e inativos do 
Estado.

No entanto, mesmo sabendo das condi-
ções atípicas aplicadas aos militares, quando 
então esses em seu regime de previdência es-
tão amplamente, legalmente e seguramente 
amparados segundo o Decreto Lei Federal de 
667/69 alterado pela lei 13.954/2019 combina-
das com a própria Lei Complementar Estadu-
al 202/2004, determinam claramente que a 
alíquota de contribuição dos PM ś, BM ś Ati-
vos, Inativos e Pensionistas deve ser de 9,5%.

Sabendo de seu ato ilegal ao majorar a alí-
quota previdenciária dos militares, o Governo 
do Estado de Mato Grosso, procurou junto ao 
STF, alguma decisão que desse legitimidade 
a seu ato sem tampouco preocupar-se com 
a legalidade que deve residir em cada ato da 
administração pública.

Quando então, alegando possível con-
flito entre o mandamento legal federal com 
o mandamento legal estadual, o Estado de 
Mato Grosso, não fosse alvo de sanções fede-
rais, o que foi decidido inicialmente em sede 
liminar e depois em julgamento de mérito 
recente que o Estado de Mato Grosso não so-
fresse sanções por aplicar os 14% de alíquota 
previdenciária junto aos militares mesmo ig-
norando os preceitos legais federais já bem 
sólidos sobre o tema.

Neste intento, quis o Estado de Mato Gros-

so revestir de legalidade o seu ato, quando 
então somente se mostrou legitimo em sua 
forma, sem sanções, ou seja, o STF não con-
cedeu, revestiu ou julgou qualquer mérito da 
legalidade acerca da aplicação da alíquota, tão 
somente confirmou que se o Estado desafias-
se dispositivo federal, este não seria punido.

Em nenhum momento há qualquer men-
ção à legalidade da aplicação da alíquota de 
14% nos subsídios dos militares estaduais a tí-
tulo de contribuição previdenciária.

Recentemente em última investida do Es-
tado de Mato Grosso por meio de reclamação 
constitucional, pediu ao STF que suspendesse 
a eficácia da decisão em sede liminar publica-
da pela Desembargadora Maria Aparecida Ri-
beiro que deferiu a suspensão da aplicação da 
alíquota de 14% e que fosse mantida a alíquota 
de 9,5% (Decisão a favor de uma das Associa-
ções Militares), pois que esta última estava le-
galmente aplicada.

No entanto, o próprio Ministro da suprema 
Corte que a Procuradoria Geral do Estado vi-
nha alegando várias vezes que este havia em 
decisão autorizado a aplicação dos 14%  (Ale-
xandre de Moraes), negou o recurso e a liminar 
vindicada pelo Estado, mantendo a alíquota 
de 9,5%, fundamentando sua decisão naquilo 
que já dissemos alhures: “... a decisão outrora 
tomada, vale apenas para isentar o Estado de 
possíveis sanções da União, caso cobrasse o 
desconto previdenciário de policiais e bom-
beiros do Estado em 14%...”  e complementa: 
“...a reclamação constitucional, tem escopo 
bastante específico, não se presa ao papel de 
simples substituto de recursos de natureza or-
dinária ou extraordinária...”.

Pois bem, percebemos nos últimos dias 
manchetes jornalísticas afirmando que o STF 
autorizou os 14%, quando na verdade, incorrem 
no mesmo erro de interpretação, qual seja, o 
STF não autorizou os 14%, ele liberou o Estado 
de qualquer sanção caso desafiasse preceitos 
federais acerca dos termas previdenciários. A 
ilegalidade dos 14% ainda persiste!

MOACIR PINTO É ADVOGADO

Alíquota de 14% aos
militares é ilegal

Som de CD
ser feita com as fotos que, quando posta-
das em redes sociais, podem perder sua 
qualidade, justamente para ter “tamanho” 

menor.
Eu entendo que 

a esmagadora maio-
ria dos usuários não 
consegue identificar 
um som realmente 
puro. A maioria dos 
recursos de áudio de 
dispositivos móveis 
e computadores, 
inclusive, não con-
segue tratar o som 
em todos os seus as-
pectos para que isso 
seja percebido.

Em outras pa-
lavras: o CD trouxe uma qualidade que a 
maioria das pessoas não “precisa”, e na 
“luta” entre som verdadeiramente puro e 
mobilidade não preciso nem falar quem 
levou a melhor, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato 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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Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

A esmagadora maioria dos usuários que acredita ouvir músicas “em 
qualidade máxima” desconhece o que, de fato, é o limite da tecno-
logia nesse conceito. Mas não é algo que faça “falta”, pois o impor-
tante é que cada um esteja feliz com o que está vendo ou ouvindo 
e que, dentro dos limites e possibilidades, atenda às expectativas!

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Me lembro da época em que o CD che-
gou ao mercado. Com áudio digital a pro-
messa era de fidelidade absoluta e, com 
certeza, foi a mídia que 
chegou mais próximo 
disso. Mas será que, 
atualmente, a maio-
ria das pessoas leva a 
qualidade, de fato, em 
consideração?

Vejo muita gen-
te escolhendo fones 
de ouvido e caixa de 
som caríssimos, com o 
maior discurso de que 
a qualidade é extrema-
mente importante, e 
ouvindo MP3 baixada 
da internet ou strea-
ming de áudio de baixa qualidade. O que 
isso tem a ver? Tudo. O CD tem, realmente, 
um som absurdamente puro, mas quando 
você pega suas músicas e compacta para 
que se tornem arquivos pequenos, acaba 
por “pagar o preço”. Não existe lógica de 
se imaginar que uma compressão de 11 
para 1, que é a média utilizada nas conver-
sões para MP3, aconteça apenas por “má-
gica”. O que permite, então, tal redução? 
Simples: redução da qualidade. O mesmo 
acontece para que você possa ouvir suas 
músicas preferidas via streaming sem “co-
mer” muita banda de internet.

Uma comparação mais “simples” pode 

MOACIR PINTO

Uma mulher suspeita de maus-tratos contra a filha de um ano e nove 
meses foi presa em flagrante pela Polícia Civil em Ribeirão Cascalheira. A 
prisão ocorreu após o Conselho Tutelar acionar a equipe da Polícia Civil in-
formando sobre um vídeo que mostrava a mulher agredindo a filha com 
uma vara e em seguida esfregando uma fralda suja no rosto da criança. A 
suspeita, 27 anos, foi autuada pelos crimes de maus-tratos qualificado e 
lesão corporal no âmbito da violência doméstica e também será investi-
gada por possível tortura contra a criança.
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INIMIGO MORA AO LADO... 
Os atuais prefeita e vice-prefeito de Chapada dos Guima-

rães estão em lados opostos no pleito eleitoral de 2020. Após 
romper com a prefeita tucana Thelma de Oliveira, seu vice, Os-
mar Froner (MDB), passou para o status de fogo amigo dentro da 
administração. E agora esse embate ganhou requintes de dra-
maticidade, tudo isso porque o PL do então candidato Gilberto 
Mello, apoiado pelo MDB, teve sua candidatura indeferida pela 
Justiça Eleitoral, então a coligação optou por promover Froner 
à cabeça de chapa na disputa. Teremos então em Chapada dos 
Guimarães, uma contenda os atuais gestores do município.

A RESPOSTA DE EMANUEL...
Após o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), ter 

optado por não ir ao primeiro debate promovido pela TV Vila 
Real, algumas críticas ao candidato que busca a reeleição come-
çaram a surgir. Uma delas, a do candidato petista Julier Sebas-
tião que chegou a declarar que Pinheiro tinha “amarelado”, e 
por isso, “fugido” do debate. O emedebista usou de suas redes 
sociais para ironizar o ex-juiz, afirmando ter “amarelado para a 
covid-19”. Pinheiro tinha avisado que não participaria pelo alto 
risco de aglomeração em lugar fechado. Na live aproveitou para 
lembrar das vidas perdidas para a doença e aproveitou para 
criar uma frase de efeito “Fuja da covid-19”.

PEDIDO DE DESCULPAS...
Depois da declaração infeliz no debate da Vila Real, onde 

chegou a dizer que a candidata do Pros, Gisela Simona, era uma 
“excelente candidata, mesmo sendo mulher” e ser criticado por 
todos os lados, o candidato Abílio Júnior do Podemos gravou 
um vídeo e publicou em suas redes sociais pedindo desculpas 
pela declaração e disse ter “se expressado mal”. E que uma 
“falha de comunicação” deu brecha para “o inimigo”. Mas o 
‘mea culpa’, durou pouco. No mesmo vídeo ele já fez questão 
de voltar aos ataques à candidata Gisela, dizendo que ela está 
se aproveitando da situação ocorrida no debate para posar de 
vítima da situação, e assim, angariar alguns votos. 

MPE PEDIU DESCULPAS...
Essa semana começou a circular na imprensa mato-gros-

sense um inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual 
contra o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, 
pela compra de 50 ventiladores pulmonares no valor de R$ 
2,2 milhões. A acusação foi um prato cheio para os adversários 
políticos do governador Mauro Mendes (DEM). Mas o promotor 
Célio Fúrio, teve de vir à público se desculpar, admitindo ter 
se enganado na abertura do inquérito. Apesar do caso ser bem 
inusitado, fica o registro do equívoco por parte do MPE. 

APÓS O SUSTO...
Depois do susto dessa semana onde o avião que transpor-

tava a candidata ao Senado, Coronel Fernanda do Patriota, caiu 
na cidade de Primavera do Leste, causando um grande susto em 
todo mundo. Ontem mesmo a candidata já voltou à sua rotina 
normal e participou de uma carreata na cidade de Barra do Gar-
ças. Ela aproveitou a oportunidade para agradecer às mensa-
gens e orações que recebeu nos últimos dias. Ela estava acom-
panhada do atual prefeito, Roberto Farias (MDB), do candidato 
a prefeito Wellington Marcos Rodrigues de Oliveira (DEM) e do 
candidato a vice-prefeito, Marosam Dias (PSL).

ORIENTAÇÕES DO TSE...
O eleitor sem máscara não poderá acessar o local de vo-

tação, segundo regras estabelecidas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Como a urna eletrônica não será limpa a cada 
votação, também será obrigatório a higienização das mãos com 
álcool em gel antes e depois de usar o equipamento. Conforme 
recomendações do TSE, cada eleitor pode levar a própria caneta 
para registrar assinatura no local de votação. As regras valerão 
para todo o país, no primeiro e no segundo turno – marcados 
para 15 e 29 de novembro, respectivamente. Os locais de vota-
ção ficarão abertos de 7h às 17h, sendo as três primeiras horas 
preferenciais para pessoas com mais de 60 anos.

ALFINETADA EM FÁVARO...
O candidato ao Senado Euclides Ribeiro (Avante) voltou a 

rebater seu adversário, o senador interino Carlos Fávaro (PSD). 
Desta vez a resposta foi contra declaração de Fávaro, segundo 
o qual Euclides defende barões do agronegócio para dar calote 
em empresas do setor. “O senador tampão tem que repensar 
qual é o papel dele nesse Estado. Foi ele que, no Congresso Na-
cional, votou contra a diminuição dos juros do cartão de crédito 
durante a pandemia e manteve na casa dos 300%”, alfinetou. 
Ele também afirmou que o “agro é pop em Mato Grosso para as 
cinco pessoas que financiam a campanha do Fávaro. A declara-
ção foi dada em entrevista ao programa Opinião, da TV Panta-
nal.

DE OLHO NO PODER
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Mato Grosso autoriza o uso de 
drones pela Polícia Ambiental 
DA REPORTAGEM

Mato Grosso publicou a 
Lei nº 11.099/2020, que autori-
za o uso de Aeronaves Remo-
tamente Pilotadas (RPAs), co-
nhecidas como drones, para 
o monitoramento e auxílio 
na fiscalização da Polícia Am-
biental no estado. De autoria 
do deputado Romoaldo Jú-
nior (MDB), a normativa visa 
contribuir com o trabalho de 
fiscalização dos profissionais 
da força de segurança, prin-
cipalmente quanto a caça, 
desmatamento e poluição 
sonora, garantindo mais eco-
nomia e agilidade nas ações.

O tenente-coronel Fag-
ner Augusto do Nascimento, 
do Batalhão da Polícia Mili-
tar de Proteção Ambiental 
(BPMPA-MT), aprovou a ini-
ciativa. Segundo ele, o bata-
lhão ainda possui um núme-
ro limitado de equipamentos, 
apenas quatro, mas tem pre-
visão de ampliar a quantida-
de e difundir o conhecimen-
to da operacionalização para 
que todos os profissionais te-
nham a capacitação.

“Essa lei do deputado 
Romoaldo é de fato um res-
guardo que nós precisamos 
para amparar legalmente 
nossos autos de infração com 
relação ao uso das imagens”, 
avaliou Nascimento.

Para o comandante do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
capitão Eraldo Moura – ins-
trutor de uso de drones - a lei 
vai contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida através 
da conservação do meio am-
biente, uma vez que a tecno-

logia permite uma cobertura 
mais rápida e abrangente de 
grandes áreas. Segundo ele, 
atualmente, no Brasil, são 
mais de 700 empresas que 
implementam ou importam 
equipamentos de veículos 
aéreos não tripulados, porém 
poucas delas executam pro-
jetos voltados para o meio 
ambiente.

A Polícia Militar dispo-
nibilizou dois drones para 
ajudar na localização dos fo-
cos de fogo no Pantanal, que 
está sendo um dos maiores 
da história.  O soldado e ope-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A partir de agora, pais e 
responsáveis pelos estudan-
tes da rede estadual de edu-
cação de Mato Grosso podem 
acompanhar as notas e a fre-
quência escolar dos alunos 
diretamente em seus apare-
lhos de celular, pelo aplicati-
vo MT Cidadão. O app ainda 
permite que os responsáveis 
tenham acesso a todo calen-
dário escolar.

A atualização mais re-
cente do app MT Cidadão 
incluiu a seção Minha Escola 
para facilitar o acompanha-
mento da vida acadêmica 
dos estudantes da rede pú-
blica estadual. A seção fica 
disponível apenas para os 
responsáveis de alunos ma-
triculados nas escolas esta-
duais.

A proposta é um de-
sejo antigo da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) 
de fortalecer a comunicação 
dos estudantes, familiares, 
responsáveis e as escolas. Ao 
mesmo tempo informando 
sobre o desempenho do alu-
no, bem como dando mais 
segurança a respeito da roti-
na dos jovens.

A secretária de Esta-
do de Educação, Marioneide 
Kliemaschewsk, destacou a 
importância do aplicativo MT 
Cidadão para a melhoria do 
desempenho escolar dos alu-
nos.

“Agora o pai não terá 
mais desculpa para não parti-
cipar da vida escolar do filho, 
pois de onde ele estiver po-
derá acessar o aplicativo pelo 
próprio celular. Ele consegui-
rá verificar dados referentes à 
frequência e o desempenho 

DA REPORTAGEM

O ministro da Controla-
doria-Geral da União (CGU), 
Wagner Rosário, disse na 
quinta-feira (15) que 67 ope-
rações conjuntas realizadas 
este ano em parceria com a 
Polícia Federal (PF) indicam 
que houve um prejuízo es-
timado de R$ 1,1 bilhão aos 
cofres públicos. Segundo 
ele, entre as operações, 29 
tiveram iniciativa na própria 
CGU, 29 na PF e nove no Mi-
nistério Público.

Ao participar da live se-
manal do presidente Jair Bol-
sonaro, Rosário afirmou que 
a controladoria monitora atu-
almente contratos dos esta-
dos, de 279 municípios, o que 
inclui todas as cidades com 
mais de 500 mil habitantes 
e com maior quantidade de 
recursos, além de todos os 

contratos do governo federal. 
“Está no radar. Todos os dias, 
a gente atualiza os dados.”

Ainda segundo o minis-
tro, foram 39 operações con-
juntas para apurar o desvio 
de recursos destinados es-
pecificamente ao combate à 
pandemia de covid-19 e que 
representam um prejuízo es-
timado de R$ 700 milhões. “É 
pouco perto do quantitativo 
de recursos repassados, mas 
a gente está acompanhando 
com olho atento”.

O ministro da Justiça 
e Segurança Pública, André 
Mendonça, também duran-
te a live, explicou que a CGU 
verifica possíveis indicativos 
de fraudes, comunica à Po-
lícia Federal e se inicia um 
processo de análise de tudo o 
que está acontecendo. “Esses 
recursos são passados aos es-
tados e a gestão, a responsa-

O drone chega a percorrer 901 km p/h a uma altura de 500 metros 

Atualização facilita o acompanhamento da vida acadêmica 
dos estudantes 

Dado foi apresentado por ministro durante live do 
presidente 

VIROU LEI. A normativa visa contribuir com o trabalho de fiscalização dos profissionais de segurança

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Pais podem agora acompanhar notas e 
frequência escolar dos alunos no app

DESVIO DE RECURSOS

Operações conjuntas entre PF e CGU 
apontam prejuízos de R$ 1,1 bilhão

Foto: Divulgação
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escolar do filho, ou seja, se o 
seu filho está construindo os 
conhecimentos necessários 
ou se está com alguma difi-
culdade nesta construção. 
A participação do pai nesse 
processo é muito importante 
para construirmos uma nova 
história na educação de Mato 
Grosso”.

Para acessar o aplica-
tivo, os responsáveis devem 
baixar gratuitamente o App 
MT Cidadão, disponível na 
loja Google Play, para o siste-
ma Android, e para o sistema 
IOS na App Store. O login de 
usuário e senha podem ser 
usados, tanto no portal, como 
no aplicativo.

rador de drones, Paulo Mace-
do, um dos participantes da 
operação de combate, infor-
mou que, em Mato Grosso, 
aproximadamente 18 equipa-
mentos estão disponíveis en-
tre as cerca de 10 instituições 
públicas de segurança que o 
utilizam nas operações.

De acordo com especia-
listas, o drone chega a per-
correr 901 quilômetros por 
hora a uma altura de 500 me-
tros de seu operador. Além 
do mais, voam em altitudes 
mais baixas que os helicóp-
teros e navegam em espaços 
apertados ou perigosos, for-

necendo uma imagem mais 
sutil da situação. 

Quem diria que esse 
‘brinquedo’ não só receberia 
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil o título de ‘aerona-
ves não tripuladas’, como se 
tornariam altamente relevan-
tes na sociedade?

“Essa lei é sinônimo de 
avanço, veio para tornar o tra-
balho da Polícia Ambiental 
mais eficaz, além de diminuir 
o tempo de ação, gera econo-
mia de material e de recursos 
humanos. Um progresso eco-
nômico e tecnológico”, pon-
tuou o parlamentar.

Por Clemerson Mendes

bilidade pela aplicação des-
ses recursos é dos estados”, 
explicou Mendonça. “Lamen-
tavelmente, autoridades dos 
estados, segundo apurações 
e investigações feitas pela 

Polícia Federal, pela CGU, 
pelo Ministério Público, com 
aprovação e acompanha-
mento do Judiciário, [fazem] 
aplicação irregular desses re-
cursos”.
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3º lugar no ranking de estados
com alto potencial de mercado
DA REPORTAGEM

O potencial agrícola de 
Mato Grosso contribuiu de 
uma maneira efetiva para a 
elevação no ranking dos es-
tados no pilar do potencial 
de mercado de acordo com 
o Ranking de Competitivida-
de dos Estados 2020 realiza-
do pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP), e conta com 
parcerias da Tendências 
Consultoria e da Economist 
Intelligence Unit.

No ano passado, o Esta-
do ocupou o sétimo lugar e 
nesse ano a terceira coloca-
ção, com 76,6 pontos (numa 
escala de zero a 100). 

O destaque neste que-
sito foi para taxa de cresci-
mento, a maior na compara-
ção nacional, apresentando 
o melhor resultado nesse 
indicador.

“Esses salto e saldo po-
sitivo do potencial de merca-
do de Mato Grosso está asso-
ciado ao crescimento do PIB 
do estado, ao crescimento 
do setor agrícola, aumen-
to da produção de grãos, 
do empreendedorismo da 
classe produtora, dos incen-
tivos para instalação de in-
dústrias, principalmente de 
biocombustíveis. Além disso, 
é importante ressaltar o vín-
culo do bom desempenho 
da agropecuária com o au-

mento do setor de serviços 
no estado. Um setor puxa o 
outro”, explicou o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, César Miranda.

Para o secretário, esses 
dados são importantes indi-
cadores para mais uma vez 
confirmar a aptidão agrícola 
do estado, bem como a im-
portância de políticas públi-
cas que fomentem a geração 
de emprego e renda para a 
população mato-grossense.

“Por ser um estado com 
pujança para o agronegócio, 
os fatores de crescimento do 
potencial de mercado estão 
muito correlacionados com 
indústria e serviços, e ambos 
existem por causa do agro-
negócio. São serviços desde 
a assistência técnica espe-
cífica do setor rural, como 
também de dentista, ou de 
uma empresa de informá-
tica ou de telefonia que se 
instala numa região situada 
num polo produtivo de Mato 
Grosso”, afirmou.

Dados do Observatório 
de Desenvolvimento elabo-
rado pela equipe da Superin-
tendência de Agronegócio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico (Sedec) 
mostram que Mato Grosso 
continua tendo destaque 
em relação aos outros esta-
dos da federação na produ-
ção de soja, milho e algodão, 

DA REPORTAGEM

Toda safra o produtor de 
melancias Matheus Goldoni, 
de Canarana, tem as mesmas 
dificuldades na hora de pagar 
a mão de obra da colheita e 
de fazer as demais transações 
diárias. “Quando eu vou fazer 
os pagamentos pro pessoal 
de fora (safristas), de outros 
bancos, eu faço TED, e pago 
R$ 8 cada transferência. E se 
você precisa transferir fora 
do horário não dá certo, pois 
muitas vezes o caminhão sai 
fora de horário da lavoura”. As 
dificuldades do produtor eco-
am à toda a classe produtiva. 
O atual tempo diário de trans-
ferências limitado, o custo 
das transações e às vezes até 
a diferença de fuso horário, 
trazem morosidade aos ne-
gócios e por muitas vezes, en-
gessam compras e vendas da 

classe rural. A demanda por 
uma solução para estes entra-
ves foi ficando cada vez mais 
latente e em outubro de 2020, 
o Banco Central apresentou o 
Pix, novo meio de pagamen-
tos instantâneo. Com o Pix, 
os problemas enfrentados 
pela classe produtiva, como 
os apontados por Goldoni, 
deixam de existir. Na plata-
forma, é possível transferir, 
pagar e receber, a qualquer 
horário ou dia da semana, pra 
qualquer lugar ou instituição 
financeira e as operações 
são executadas em até 10 se-
gundos. Tudo, na palma da 
mão, pelo smartphone, sem 
precisar ir até uma agência 
bancária. “Vai agregar muito. 
Porque o que mais atrapalha 
é a demora para efetivar as 
transferências”, afirmou Ma-
theus, que se interessou em 
usar a ferramenta.

DA REPORTAGEM

O plantio da safra de soja 
2020/21 está avançando rápido 
em Querência, onde já foram 
semeadas 20% das lavouras e 
os trabalhos acontecem 24 ho-
ras por dia. Segundo o produtor 
rural Osmar Frizzo, o plantio 
começou ainda no pó nos dias 
7, 8 e 9 de outubro. A chuva 
veio nos dias 10 e 11 e garantiu 
o avanço dos trabalhos. Agora, 
os produtores correm para en-
cerrar as áreas ainda dentro do 
mês de outubro para garantir a 
janela para o milho safrinha em 
2021.

Aproveitando os bons pa-
tamares de preços, os agricul-

tores do município já venderam 
a maior parte desta próxima 
produção e agora devem se-

DA REPORTAGEM

O número de bovinos 
abatidos nos frigoríficos está 
caindo em Mato Grosso, 
desde junho. De janeiro a se-
tembro, foram abatidos cer-
ca de 3,9 milhões de cabeças 
de bovinos. A média mensal 
é cerca de 6% menor se com-
parado com o mesmo perío-
do do ano passado.

O Sindicato das Indús-
trias Frigoríficas do estado 
(Sindifrigo) aponta que o es-
tado corre o risco de não ter 
gado suficiente para o abate 
a partir de 2021. O setor gera 
mais de 24 mil empregos em 
Mato Grosso. Com a menor 
oferta de animais para as 
indústrias e com a forte de-
manda de exportação da car-
ne, a arroba está valorizada. 
Nos últimos cinco meses, a 
arroba do boi acumulou alta 
de quase 40%, de acordo com 
o Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 

(Imea). Atualmente, está co-
tada em R$ 242 no estado.

Com isso, a carne tam-
bém teve um aumento nos 
preços no comércio. Isso tem 
ocorrido em 95% dos cortes 
bovinos pesquisados no va-
rejo de Cuiabá. Nos últimos 
12 meses, subiram em mé-
dia 25%. As maiores altas fo-
ram no quilo da costela e do 
músculo. Ambos tiveram au-
mento de quase 50% no últi-
mo ano. De acordo com o le-
vantamento de preços, nesse 
período, o quilo do acém é o 
que ainda está compensando 
para consumo. O corte foi 
um dos poucos que não ti-
veram alta significativa. Ele 
está custando cerca de R$ 21. 
Atualmente, a diferença de 
custo na produção que chega 
a 10% considerando-se tribu-
tos e logística já é um desafio 
diário para quem produz no 
estado por causa da localiza-
ção a 2.000 km de distância 
de um porto.

Foto: Grupo Cultivar

MT ocupa a 3ª posição com 76,6 pontos em ranking

Matheus Goldoni planta 27 hectares de melancia na Fazenda Recomeço

Plantio está sendo feito 24 horas por dia

Estado corre o risco de não ter gado suficiente para abater a partir de 2021

MATO GROSSO. Estado subiu 4 posições no pilar de taxa de crescimento no ranking de competitividade

ARAGUAIA

Produtor rural já pode se
cadastrar para usar o Pix

QUERÊNCIA

Trabalhos acelerados para finalizar 
plantio da soja ainda em outubro

PECUÁRIA

Abate mensal de bovinos 
cai 6% em 2020 em
comparação com 2019

Foto: DivulGação
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mantém na safra 2019/2020 
a liderança em produção, 
com aumento de 7%, 6% e 
2% de toneladas, respecti-
vamente. Grandes culturas 
com muita importância eco-
nômica estão ganhando es-
paço no estado, tais como, 
amendoim, feijão, gergelim 
e sorgo.

O levantamento do Ob-
servatório mostra também 
que o estado conta com 12 
plantas de etanol, das quais 
a metade utiliza o milho 
como matéria-prima, além 
de outras plantas de bio-
combustíveis, em que a soja 
é um dos componentes.

“É bem provável que o 
setor agrícola continuará im-
pulsionando o crescimento 
do potencial de mercado de 
Mato Grosso. 

A base econômica do 
estado está na produção 
agrícola. É importante des-
tacar que essa produção não 
significa necessariamente 
aumento na abertura de 
áreas, ou seja, os dados não 
indicam aumento de pro-
dução e produtividade com 
aumento de desmatamento. 
Pelo contrário, toda a cadeia 
produtiva que envolve em-
presas de pesquisas, classe 
produtora, indústrias e em-
presas agrícolas concentram 
esforços para construírem 
uma agricultura sustentá-

gurar o restante aguardando o 
desenvolvimento das lavouras. 
Para o milho segunda safra, a 

comercialização também está 
adiantada, com a saca do cereal 
cotada acima dos R$ 40.

vel”, afirmou o superintende 
de agronegócios da Sedec, 
Carlos Izaltino Bolzan.

ESTUDO
O levantamento da CLP 

desenvolvido desde o ano 
de 2011 traça um panorama 
dos estados e os compara. 
O estudo considera 69 indi-
cadores, agrupados em 10 

pilares estratégicos para o 
desenvolvimento brasileiro: 
sustentabilidade ambien-
tal, sustentabilidade social, 
segurança pública, solidez 
fiscal, potencial de mercado, 
capital humano, educação, 
eficiência da máquina públi-
ca, infraestrutura e inovação.

De acordo com or-
ganizadores do estudo, o 

Ranking de Competitivida-
de dos Estados é uma ferra-
menta para balizar as ações 
dos governos estaduais, 
apoiar a elaboração de políti-
cas baseadas em evidências, 
é instrumento de planeja-
mento, gestão e criação de 
políticas públicas que me-
lhorem a qualidade de vida 
da população.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800845500  895021321
279002700912300  895021321
279002800361900  6059081
279002800276900  52793921
279002700388000  490737539
279002700590600  22026081
279002700916000  37240361
279002700223000  945559151
279002800232700  910782459
279002701570900  26218091
279972200009900  18198890
279608700   313820090001
279002800176400  129832
279002701332100  32911091
279002800573700  17384731
279002700869700  797467801
279002701563300  3113560
279002800913400  24537769
279002701030200  2762681
279002701661400  49566621
279002701707700  3165296
279002800937300  29303572
279002700563300  826275680
279958300022300  44991391
279002800817700  927684401
279002800348300  6252401
279026000435400  943084701
279002701716300  34846511
279002701677700  514761771
279002701550400  928559382
279026000435400  943084701
279103600   104846920001
279002800924900  704810221
279002701475900  957020911
279002701575900  979968401
279002800775000  21404341
279002700657000  41875411
279002700519400  32417821
279002701332600  33476601
279002700177200  12612111
279002700682300  726885139
279763300007400  57824151
279002701493200  62479391
279002701273600  46944921
279002700946300  18544269
279002701591900  50385081
279789500   169084410001
279002800048600  875291811
279002700178600  12601040
279002800528300  516802541
279002701636600  33582331
279002701597600  45327251
279002701574200  42327071
279002701191300  46766001
279002701264100  34097031
279002800352300  25499941
279002701179800  24299961
279002900032200  40490950
279002701399600  34036741
279583100   239666320001
279002700528900  918772610
279002700337800  40276721
279002900033300  59951291
279002701348500  2326920
279002701414100  60970961
279631600   296683740001
279002701229200  2249391
279002900009400  45936871
279141200   277403080001
279002700974800  22718271
279002700611800  991648331
279002700315300  6506731

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 
benefi ciários 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 benefi ciários:

ARMAZÉNS GUARANI LTDA, CNPJ Nº 10.954.125/0001-
04, torna público que requereu à SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, alteração de razão social da 
atividade Recepção, Secagem e Armazenamento de Grãos, 
localizada no município de Nova Guarita/MT. Não foi deter-
minado EIA/RIMA.

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE GELO EIRELI, CNPJ n° 
23.538.263.0001/54, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Fabricação de 
Gelo Comum . Localizada na Rua das Jaqueiras, N: 21 – 
Bairro Jardim Jacarandás, município de SINOP-MT.

RESIDENCIAL PARQUE VERDE SPE LTDA, pessoa jurí-
dica inscrita no CNPJ: 30.477.171/0001-77 localizada na 
Av. Tocantins, 997E, Lote 87B, Quadra 02B, Cidade Nova, 
município de Lucas do Rio Verde/MT torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a Renovação 
de Licença de Instalação – RLI para a atividade de “CON-
DOMÍNIO VERTICAL PLURIFAMILIAR – N° DE APARTA-
MENTOS ≤ 100 UNIDADES”. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRI-
NHO – 65 98402-6157 – eng.nildo@gmail.com

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno 
e noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conheci-
mento em ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafe-
teria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com 
experiência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção 
eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibili-
dade para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibili-
dade de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem 
de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, 
com experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no 
pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car 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 fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2020 

O Munícipio de Juína-MT, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos inte-
ressados, que fará CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS 
CULTURAIS DE APOIO À ARTISTAS, PROFISSIONAIS DA CULTURA, PON-
TOS DE CULTURAS, ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES, GRUPOS E COLETI-
VOS CULTURAIS E DE DIVERSIDADE, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDORES, CUMPRINDO A LEI EMERGENCIAL DE 
CULTURA ALDIR BLANC - LEI 14.017/2020, O prazo para a realização do 
credenciamento de solicitação de apoio emergencial cultural terá início no dia 
19 de outubro ao dia 13 de novembro sem prorrogação, o credenciamento de 
solicitação do apoio emergencial cultural é gratuito e  poderá ser realizado 
presencialmente na Casa da Cultura, no endereço: Av. dos Jambos, nº 139N – 
Centro/Juína-MT  CEP: 78.320-000, ou pela internet com o envio de documen-
tação via email: auxilioemergencialculturajuina@gmail.com. Juína-MT, 16 de 
Outubro de 2020.SILVIA CRISTINA MACHADO Secretária Adjunta de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545, de 10 de junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 064/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Global ob-
jetivando “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE PRESÉPIO E DIVERSAS DECORAÇÕES 
NATALINAS NA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PEIXO-
TO DE AZEVEDO/MT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h do dia 29 de outubro 
de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O 
Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratui-
tamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo, 16 de ou-
tubro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO  - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Ofi cial designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 29/10/2020, às 
08H00, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TIPOS 
EXAMES DE COLPOSCOPIA, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA E RES-
SONÂNCIA MAGNÉTICA, COM OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, con-
forme especifi cações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da 
Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir 
das 08H00min às 11H00min e no site ofi cial do município: www.novomundo.
mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 16 de outubro de 2020.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Ofi cial
Antônio Mafi ni

Prefeito Municipal

Campo Novo do Parecis, 16 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO nos valores estimados 
constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial 048/2020, que tem 
por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
elétrica e tacógrafos com todos os materiais e peças necessárias para a 
execução dos serviços. Sua abertura permanecerá dia 29 de outubro às 
08h00min. (horário local). O edital com as retificações pode ser obtido 
junto ao site: http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

Leandro Nery Varaschin

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregoeiro

 

EMPRESA LOTE VLR. TOTAL  

NILTON LUIZ BARBOSA DOS SANTOS MEI 01 R$ 101.250,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 RESULTADO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL N°
 
025/2020 -

 
SRP

 A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o 
RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº  025/2020, que tem como objeto o Registro de 
Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Instalações 
e Manutenções Elétricas Preventivas e Corretivas em Geral, em Redes de Baixa Tensão, para atender divers as 
secretarias do município de Marcelândia-MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

Marcelândia/MT, em 16 de outubro de 2020 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espindola Benício
 

Pregoeira Oficial

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 050/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 03 de novembro de 2020 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM ATENDIMENTO 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 114/2020, 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, 16 de outubro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial  

 
  
 
 

PEFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 051/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 03 de novembro de 2020 às 09h30min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POR HORA TRABALHADA 
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO 
E TRANSPORTES”. Maiores informações através do Edital nº. 115/2020, 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, 16 de outubro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, da CONSTRUÇÃO DA  POLICLÍNICA DE 
SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, localizado Rua 
das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, Quadra 08, Loteamento 
Industrial, pertencente ao  Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da CPL

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
04/11/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Pavimentação 
Asfáltica na Rua Arinos no Município de Ipiranga do Norte – MT, conforme 
Repasse n.º 882649/2019 firmado entre o Município de Ipiranga do Norte 
e a União Federal”, conforme especificações constante no Edital. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

Ipiranga do Norte-MT, 16 de Outubro de 2020.
Adisonir Schneiders de Paula

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 
abertura prevista para o dia 30 de outubro de 2020, ás 08:00 horas 
(Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 
tendo como objeto o Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa no ramo de publicação de matérias em jornal de 
Circulação Estadual (Mato Grosso). O Edital completo está à disposição 
dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 777, 
Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação). Publique-
se. Marcelândia/MT, 16 de outubro de 2020.

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 035/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 036/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Contratação de empresa para construção da quadra coberta da 
EMEB 15 de outubro, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de 
Abertura: 03 de novembro de 2020. Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor 
preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de pintura e 
pequenos reparos dos espaços físicos do CREAS, CRAS e Conselho 
Tutelar, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 03 de 
novembro de 2020. Horário: 14h00min. Tipo: Menor preço (global). Edital 
e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2020

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti
Nova Mutum - MT, 16 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 16 de outubro de 2020.

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 16 
de Outubro 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo para 
prevenção do covid-19 e dosador para máquina de lavar louça para 
atender as Secretarias Municipais, das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 7789, 838079, 838080, AHS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
37.152.127/0001-36 no valor de R$ 48.372,00; Itens 825209, N CARRER 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 33.105.231/0001-19 no valor de 
R$ 4.960,00; Itens 831045, NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
28.729.142/0001-03 no valor de R$ 5.775,00; Itens 189930, 837933, 
838081, SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
03.301.406/0001-00 no valor de R$ 72.225,00; Itens 829064, C.A. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 26.457.348/0001-04 no valor de R$ 15.876,00; Itens 
837172, 837907, NOVA MUTUM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 
BORRACHA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 08.336.002/0001-68 
no valor de R$ 25.308,00. Nova Mutum - MT, 16 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020
Município de Nova Mutum comunica que foi erroneamente transcrito no 
aviso divulgado e publicado  no Diário de Contas  e no Diário do Estado, 
nos 14 e 15/10/2020, passa a ter a seguinte redação:  onde se lê: “Com 
itens Exclusivos para EPP/ME (todo lote I) e item de  ampla concorrência ( 
Lote II)”, leia - se: Exclusivo para participação de empresas na condição 
de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 16 de outubro de 2020.

Pregoeiro

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 089/2020

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVIÇOS DE DESINTOXICAÇÃO E 
TRATAMENTO DE DEPENDENTENS QUÍMICOS PARA INTERNAÇÃO 
DA MENOR W.V.F. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS 
AUTOS DO PROCESSO 1003727-46.2020.8.11.0040. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para tratamento de 
desintoxicação da menor W.V.F. para atender determinação judicial nos 
autos do processo nº 1003727-46.2020.8.11.0040, que atendeu 
aplicação de medida de cautela ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: VIDA – CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA, CNPJ 
25.163.273/0001-88. VALOR GLOBAL: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e 
duzentos reais). VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 089/2020.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 29 DE OUTUBRO 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. 086/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUIS IÇÃO DE GENEROS AL IMENTÍCIOS,  MATERIA IS 
DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2020 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL PARA 
MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”, CONFORME A SEGUIR: EMPRESAS 
VECENDORAS: EMPRESA ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA, CNPJ Nº 02.583.241/0001-36, ITEM VENCEDOR COD. Nº 
836669 (DIESEL S-10) DESCONTO 1,5%; EMPRESA BRESCANSIN & 
BRESCANSIN LTDA, CNPJ Nº 02.412.522/0001-26, ITEM VENCEDOR 
COD. Nº 836720 (ETANOL) DESCONTO 2,0 %.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 024/2020, devidamente publicado no Diário Oficial de 
Contas TCE MT e Jornal Diário do Estado do dia 14/10/2020: ONDE-SE-
LÊ: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIAS 
MUNICIPAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 
ESPORTIVOS, AMISTOSOS, JOGOS, CAMPEONATOS MUNICIPAIS, 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE 
DESENVOLVER TRABALHOS E CURSOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 
LEIA-SE: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
A Q U I S I Ç Ã O  D E  M A T E R I A I S  E S P O R T I V O S  P A R A 
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ESPORTIVOS, AMISTOSOS, 
JOGOS,  CAMPEONATOS MUNIC IPA IS ,  AQUIS IÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS DESENVOLVEREM 
TRABALHOS E CURSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. Mantem 
inalterados demais termos do aviso. 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 ou 
através do site www.bllcompras.org.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 ou através do e-mai l 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO



Inter engata 3 vitórias e pode
alcançar melhor série com Coudet
DA REPORTAGEM

O Inter precisou de uma 
semana para afastar de vez o 
que parecia uma turbulência 
duradoura em 2020. A equipe 
engatou três vitórias conse-
cutivas nos últimos sete dias 
para não só espantar a crise 
como também fincar ban-
deira na briga pelas primei-
ras posições no Brasileirão. E 
agora tenta elevar o patamar 
da arrancada para estabele-
cer a melhor sequência sob 
o comando de Eduardo Cou-
det.

Atual terceiro colocado 
no Campeonato Brasileiro, 
o Inter recebe o Vasco nes-
te domingo (18), às 17h15, no 
Beira-Rio, com possibilidade 
até de encerrar a 17ª rodada 
na liderança. O certo é que, 
se vencer a partida, o Colora-
do alcançará a sua maior sé-
rie de vitórias em 2020.

Até o momento, o Inter 
disputou 39 jogos no ano e 
nunca alcançou quatro vitó-
rias seguidas. A série atual 
iniciou diante do Bragantino 
(2 a 0, fora) e teve sequência 
contra Athletico (2 a 1, em 
casa) e Sport (5 a 3, fora).

A equipe já alcançou 

esta marca de três triunfos 
consecutivos outras duas ve-
zes. A primeira foi logo nos 
três primeiros jogos do ano, 
ainda pelo Gauchão. Depois, 
o Inter repetiu a sequência já 
no Brasileirão.

No próximo domingo, 
o Inter ainda pode igualar a 
maior invencibilidade sob o 
comando de Coudet na tem-
porada com um empate. Ain-
da antes da parada, a equipe 
engrenou em 2020 e chegou 
a sete jogos sem perder, com 
quatro vitórias e três empa-
tes.

Atualmente, a equipe 
soma seis partidas invicta. 
Foram três empates seguidos 
de três vitórias que fizeram o 
Inter mudar de ares com a 
virada do mês. Depois de so-
mar apenas 33% de aprovei-
tamento em setembro, agora 
acumula 83% até a metade 
de outubro.

“Gosto de nos ver na 
parte de cima. Eu gosto de 
competir. Vamos fazer o im-
possível para dar briga. 

Vamos nos adaptando 
às dificuldades que se vão 
apresentando e tratar de ter 
a todo o grupo preparado da 
mesma maneira para quan-

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC enfrenta o Al-
tos/PI, neste domingo (18), em 
partida válida pela 7ª rodada do 
Grupo A2 do Campeonato Bra-
sileiro da Série D. Com apenas 
seis pontos somados, a equipe 
é o 7º colocado (à frente apenas 
do Santos/AP) da chave e pre-
cisa vencer para manter chan-
ces de avançar. Com um elenco 
montado às pressas – o Luver-
dense desistiu da competição e 
o Galo do Norte herdou a vaga 
–, o período de treinamento e 
entrosamento dos jogadores 
foi curto. Tanto que das qua-
tro partidas que fez em casa, 
o Sinop perdeu três. A última 
derrota foi no meio de sema-
na, quando foi surpreendido 
pelo Juventude Samas/MA por 
2 a 0. Para seguir sonhando em 
avançar à segunda fase, o Sinop 
tem a difícil tarefa de vencer o 
líder do grupo jogando longe 
de casa. O Altos soma 12 pontos, 
isolado na primeira posição. A 
partida será no Estádio Felipão, 
a partir das 14h45.

DA REPORTAGEM

Brenner e Luciano for-
mam a nova dupla de ataque 
titular do São Paulo. Juntos, 
os dois somam 14 gols: oito de 
Brenner, artilheiro isolado do 
elenco no ano, e seis de Lu-
ciano, única contratação de 
2020 – foi trocado por Everton 
com o Grêmio. O detalhe é a 
maneira como esses 14 gols 
saíram: todos com um só to-
que na bola e dentro da gran-
de área. A dupla que usa um 
só toque na bola para marcar 
seus gols também se destaca 
pela eficiência. Brenner é o jo-
gador mais letal do elenco no 
quesito minutos jogados ver-
sus gols marcados. Luciano faz 
em média um gol a cada duas 
partidas.

“Tanto o Luciano quanto 
o Brenner são dois jogadores 
que têm muita intimidade 
com o gol, assim como o Pablo, 
o Tréllez... Mas esse momento 
do Luciano e do Brenner é es-
pecial e tem nos ajudado mui-
to”, disse Fernando Diniz. Com 
Luciano e Brenner titulares, o 
São Paulo se prepara para en-
frentar o Grêmio, neste sába-
do, às 20h, no Morumbi, pelo 
Brasileirão. O time é o 4º colo-
cado, com 26 pontos.

DA REPORTAGEM

O atacante Jô, do Corin-
thians, vive jejum de oito par-
tidas sem balançar as redes. 
Seu último gol aconteceu no 
empate por 2 a 2 com o Bota-
fogo, em 5 de setembro, em 
jogo válido pela 8ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

São, ao todo, 540 mi-
nutos jogados sem marcar 
– desconsiderando acrésci-
mos. O camisa 77, porém, 
não tem sido um atacante de 
pontaria ruim. Ele tem parti-
cipado pouco: finalizou ape-
nas três vezes em oito jogos. 
Duas das finalizações foram 
contra o Sport, na derrota por 
1 a 0 na Ilha do Retiro. Foram 
dois cruzamentos de Lucas 
Piton e duas cabeçadas para 
fora. Depois, voltou a finalizar 

no 0 a 0 contra o Atlético-GO 
em mais um cruzamento de 
Piton, quando seu chute pa-
rou em boa defesa do goleiro 
Jean. Mas foi só. O atacante 
já não finaliza contra a meta 
adversária há quatro parti-
das, zerando no fundamento 
contra Bragantino, Santos, 
Ceará e Athletico-PR. Curio-
samente, segue como o arti-
lheiro do Timão na competi-
ção, com três gols marcados.

Substituído com dores 
na panturrilha na vitória por 1 
a 0 contra o Athletico-PR, na 
última quarta, o jogador ain-
da é dúvida para o duelo con-
tra o Flamengo, domingo, na 
Neo Química Arena. Caso não 
possa atuar, o técnico Vagner 
Mancini deve promover a 
entrada do argentino Mauro 
Boselli.

Foto: Marlon Costa

Inter foi à Ilha do Retiro e venceu o Sport por 5 a 3

Equipe perdeu 3ª em casa diante do Juventude/MA

Brenner e Luciano: dupla soma 14 gols pelo São Paulo Finalizações de Jô estão mais raras

LIDERANÇA. Colorado recebe o Vasco e tenta alcançar a marca inédita de 4 vitórias seguidas em 2020

SÉRIE D

Sinop viaja paraencara o Altos

SÃO PAULO

Brenner e Luciano só precisam de 
um toque na bola em todos os gols

CORINTHIANS

Jô: três finalizações 
em oito jogos

Foto: rodrigo CoCa

Foto: assessoria

Foto: rubens Chiri
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do possam jogar. Vamos ten-
tar competir a cada partida”, 
disse Coudet após a vitória 
sobre o Sport.

O Colorado não engata 
quatro vitórias seguidas no 
Campeonato Brasileiro desde 
setembro de 2019. Entre a 17ª 
e a 20ª rodadas, a equipe ven-
ceu Botafogo (3 a 2, em casa), 
São Paulo (1 a 0, em casa), 
Atlético-MG (3 a 1, fora) e Cha-
pecoense (1 a 0, em casa). 
Neste período, entretanto, 
sofreu as duas derrotas para 
o Athletico na final da Copa 
do Brasil.

A última vez em que o 
Inter chegou a quatro vitórias 
seguidas sem interrupções 
foi entre fevereiro e março 
do ano passado. A equipe de 
Odair Hellmann enfileirou 
sete triunfos seguidos em 
partidas pelo Gauchão e Li-
bertadores.

O Colorado abriu a série 
com vitória por 1 a 0 sobre o 
Brasil de Pelotas, em 4 de fe-
vereiro, e a levou até o triunfo 
por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, 
em 13 de março, no Beira-Rio. 
O Grêmio encerrou a sequ-
ência no dia 17 de março, ao 
vencer o Gre-Nal de reservas 
na Arena por 1 a 0.



Nova tabela de taxas do Detran 
entrará em vigor em 2021
DA REPORTAGEM

A nova tabela de taxas 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-MT) en-
trará em vigor em 1° de ja-
neiro de 2021. O Governo do 
Estado publicou no Diário 
Oficial a Lei nº 11.228 que alte-
ra a Lei nº 11.070 sobre a cria-
ção, readequação, reajuste e 
a exclusão de taxas de servi-
ços cobradas pelo Detran-MT.

A nova redação traz ain-
da a prorrogação para 2021 
do pagamento da taxa anual 
de 2020 das entidades e dos 
profissionais credenciados 
junto ao Detran-MT. Atual-
mente são cerca de 3,5 mil 
credenciados ao Detran-MT.

“Sensível ao cenário 
vivenciado pela população 
mato-grossense e pela desa-
celeração da atividade eco-
nômica no Estado em virtude 
da pandemia do novo coro-
navírus, o Detran-MT solicitou 
novamente a prorrogação da 
nova tabela de taxas e a pror-
rogação do pagamento da 
taxa anual dos credenciados, 
medida que foi acatada pelo 
Governo do Estado”, desta-
cou o presidente do Detran-
-MT, Gustavo Vasconcelos.

Aprovada por lei no ano 
de 2019, a nova tabela reajus-
tou 89 taxas, algumas com 

valores reduzidos, 15 foram 
readequadas, 42 extintas e 19 
criadas para ajuste das ativi-
dades do Detran de presta-
ção de serviço à sociedade. 
As taxas estavam desde 2014 
sem atualização.

Os serviços que mais 
afetam o cidadão mantive-
ram o mesmo valor da taxa 
ou reduziram o valor, como 
no caso do Licenciamento 
Anual de veículos, que re-
presenta cerca de 50% da 
demanda do Detran-MT e so-
freu redução de 5,88%.

“Todas as taxas referen-
tes à habilitação não sofre-
ram aumento, bem como as 
taxas para emissão do docu-
mento em caso de transfe-
rência do veículo e para em-
placamento, que também 
foram mantidas. As demais 
taxas que impactam direta-
mente o cidadão sofreram 
apenas correção inflacionária 
de 5,36%, referente aos últi-
mos 12 meses”, reforçou Vas-
concelos.

A nova tabela traz ainda 
a extinção de 42 taxas em ra-
zão da modernização e infor-
matização dos processos que 
permitiram a incorporação 
dos serviços prestados pelo 
Detran-MT ao cidadão, tais 
como a taxa de desalienação 
do veículo quitado.

DA REPORTAGEM

O retorno das aulas pre-
senciais durante a pandemia 
da Covid-19 ainda é dúvida 
para 89 municípios de Mato 
Grosso que ainda não defi-
niram uma data, conforme 
levantamento feito pela Con-
federação Nacional de Muni-
cípios (CNM) e divulgada pela 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM).

A consulta foi realiza-
da em setembro deste ano 
e contou com a participação 
de 108 dos 141 municípios do 
estado. O objetivo era retra-
tar os desafios das gestões 
municipais e as ações edu-
cacionais realizadas durante 
a pandemia, assim como as 
medidas que estão sendo 
pensadas para a retomada 
das atividades presenciais e 
garantia do ano letivo.

Conforme dados da 
pesquisa, quase todos os 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Sorriso lidera um 
ranking indesejado: é a cida-
de, daquelas com população 
acima de 30 mil habitantes, 
em que mais se morre no 
trânsito, segundo o registro 
nacional de acidentes e esta-
tísticas, da Secretaria Estadu-
al de Segurança Pública. 

Em todo o ano passado, 
foram 22 mortes em decor-
rência de acidentes. 

Não estão inseridos nes-
te levantamento os números 
de acidente com morte na 
BR-163.

Ainda de acordo com o 
levantamento, a segunda ci-
dade que mais teve mortes 
foi Barra do Garças com 19, 
seguida de Pontes de Lacer-
da com 18. 

O elevado índice de aci-
dentes no trânsito de Sorriso 

DA REPORTAGEM

Um grupo de funcioná-
rios contratado para trabalhar 
em uma obra orçada em mais 
de R$ 3,7 milhões foi resgata-
do em condições precárias em 
Tangará da Serra. No último dia 
6, Ministério Público do Traba-
lho em Mato Grosso (MPT-MT) 
obteve liminar em face do em-
presário responsável pelo em-
preendimento e as empresas.

Ao todo, foram resgata-
dos 29 trabalhadores na cons-
trução de galpões de aviário. 
O caso foi descoberto durante 
fiscalização realizada pela Su-
perintendência Regional do 
Trabalho de Mato Grosso (SRT-
-MT) em setembro de 2019. Na 
ocasião, os auditores-fiscais 
lavraram 24 autos de infração 
e resgataram os trabalhadores 
que estavam alojados no local.

De acordo com o MPT-
-MT, os funcionários não ti-
nham registro na carteira de 
trabalho, apesar de cumprirem 
funções diretamente ligadas 

à construção civil. As vítimas 
também não tinham camas, 
água potável ou refeitório. O 
banheiro era de terra batida e 
desprovido de descarga.

“Não obstante a obra 
envolver milhões de reais in-
vestidos, os trabalhadores alo-
jados não receberam sequer 
camas para dormir. Somente 
foram fornecidos colchonetes 
e, mesmo assim, apenas para 
parte dos empregados. Alguns 
trabalhadores trouxeram col-
chões, que foram repassados 
para outros, à medida que iam 
saindo da obra”, explicou o 
MPT. Ainda conforme o relató-
rio, o alojamento não oferecia 
proteção contra intempéries 
nem contra a entrada de in-
setos e animais peçonhentos 
ou transmissores de doenças, 
já que as paredes e divisórias 
eram feitas de madeirite. Além 
disso, havia risco de choque 
elétrico e de incêndio em ra-
zão de as instalações elétricas 
serem improvisadas, repletas 
de ‘gatos’.

Foto: Divulgação

19 taxas serão criadas

Salas de aula estão vazias desde o início da pandemia da Covid-19

Cidade registra muitas mortes por acidente

Local foi encontrado em condições precárias em Tangará da Serra

1º DE JANEIRO. Aprovada por lei no ano de 2019, a nova tabela reajustou 89 taxas, algumas com valores reduzidos

SEGUNDO CNM

89 municípios não têm data para 
retorno das aulas presenciais

ANUÁRIO

Sorriso é a cidade que tem
mais mortes no trânsito

TANGARÁ

Trabalhadores de obra 
milionária não tinham 
nem camas para dormir

Foto: ReuteRs

Foto: Divulgação

Foto: MPt
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NOVAS TAXAS
Das 19 taxas que foram 

criadas, apenas duas são vol-
tadas para o cidadão (taxa de 
liberação de suspensão da 
Carteira Nacional de Habilita-

ção e a taxa para troca de pla-
ca de duas para três letras). 
As outras 17 taxas criadas são 
para as empresas credencia-
das junto ao Detran-MT.

Em 34 taxas já existen-

tes para credenciamento 
anual de empresas junto ao 
Detran-MT, será aplicada a 
reposição inflacionária refe-
rente aos últimos cinco anos, 
no total de 31,35%. Dessas 34 

taxas, 12 que estão muito de-
fasadas sofrerão um reequi-
líbrio econômico dos custos 
operacionais que serão par-
celados pelos próximos qua-
tro anos.

prefeitos (98,1%) afirmaram 
que estão sendo oferecidas 
atividades pedagógicas não-
-presenciais aos estudantes, 
tanto da educação infantil 
quanto do ensino fundamen-
tal. Do total de cidades que 
estão adotaram o ensino re-
moto, 105 (99,1%) têm distri-
buído materiais impressos, 
com estratégias diversifica-
das aliadas a outros tipos de 
atividades por meio de recur-
sos digitais, como aulas gra-
vadas, plataformas de ensino, 
televisão, rádio e aplicativos.

O levantamento tam-
bém revelou que a formação 
de professores como ação 
fundamental para o alcan-
ce dos objetivos educacio-
nais vem sendo realizada em 
73,6% dos municípios entre-
vistados.

Os planos de contin-
gência, elaborados de forma 
articulada entre as áreas da 
Educação e da Saúde para o 

tem gerado muita preocupa-
ção junto às autoridades e a 
sociedade organizada e, re-

centemente, foi feita a cam-
panha “Todos pela Vida”, que 
visa despertar a conscientiza-

ção sobre a responsabilidade 
de todos, em relação ao trân-
sito.

retorno das aulas presenciais, 
são pré-requisitos necessá-
rios para que as atividades 
sejam retomadas de forma 

segura, sem que isso contri-
bua para o aumento dos ris-
cos de disseminação do novo 
coronavírus.
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