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MEDIDAS TEMPORÁRIAS

INOVAÇÃO
Aplicativo
auxiliará
fiscalização
do trânsito
de mercadorias

A Secretaria de Fazenda 
vai modernizar a fiscalização 
de mercadorias em trânsito, 
com o uso da tecnologia da 
informação, e disponibilizará um 
aplicativo de celular a ser utiliza-
do pelas equipes de segurança 
pública durante suas ações de 
rotina. O anúncio foi feito pelo 
secretário de Fazenda, Rogério 
Gallo.            Página - 7

SANTOS

MT tem contas 
equilibradas 
e confiança
recuperada

O secretário de Estado de Fazenda 
Rogério Gallo, em entrevista concedida 
aos jornalistas avisou que “Atraso de sa-
lários, de fornecedores e repasses. Tudo 
isso faz parte do passado”. A declaração 
veio após o governo anunciar que freou 
o aumento descontrolado das despesas 
obrigatórias e aumentar a arrecadação, 
o Estado obteve no segundo quadri-
mestre deste ano um superávit de 15%, 
comparado ao mesmo período de 2019.
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Líder da classificação geral da Libertadores ao lado do Palmeiras, com 13 pontos, o Santos volta a 
campo pela principal competição do continente hoje, contra o Defensa y Justicia, pensando apenas 
na vitória. Os 3 pontos darão o direito de decidir duelos eliminatórios como mandante.             Página -6

José RobeRto Gomes
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DivulGação

DivulGação

Na luta pela melhor campanha

Brasil decidiu suspender a cobrança de impostos de impor-
tação de soja, bem como do farelo e do óleo de soja, até 15 de 
janeiro de 2021. A decisão da Câmara de Comércio Exterior se 
aplica também à importação de milho, cuja alíquota de impor-
tação será zerada até 31 de março do próximo ano.       Página -4

Soja e milho: governo zera
o imposto de importação

TERÇA-FEIRA
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GUARANTÃ INOVARAM NA PANDEMIA AJUDA SINOP



    

Por óbvio, dentro do relacionamento íntimo e 
afetivo existe a maior evidência dos delitos

Se o episódio vexaminoso do dinheiro encontra-
do na cueca de Chico Rodrigues (DEM-RR) indica que 
a corrupção nacional permanece viva e forte, a decisão 
do ministro Luís Roberto Barroso de afastar o parla-
mentar de suas funções sugere o mesmo no que diz 
respeito a polêmicas jurídicas no Supremo Tribunal 
Federal.

Por compreensível que seja a providência diante 
do escândalo, navegam-se águas turbulentas quando 
um ministro do Supremo Tribunal Federal, em decisão 
monocrática, toma tal medida antes de uma denúncia 
formal e sem prisão em flagrante.

Ao afastar o congressista por 90 dias, o magistra-
do atendeu a pedido da Polícia Federal. A autoridade 
policial defendia que fosse decretada a prisão em fla-
grante ou, alternativamente, a prisão preventiva e o 
afastamento da função.

Barroso entendeu que não se justificava a primei-
ra e levantou dúvidas sobre a base legal da preventiva, 
diante de precedentes da corte —a Constituição deter-
mina que um parlamentar pode ser detido apenas em 
flagrante de crime inafiançável. Restou o afastamento.

A Procuradoria-Geral da República requereu que 
o senador fosse monitorado eletronicamente e impe-
dido de se comunicar com os demais investigados. “O 
afastamento de parlamentar do cargo é medida ab-
solutamente excepcional, por representar restrição ao 
princípio democrático”, escreveu o próprio Barroso na 
decisão.

Ainda assim, o magistrado defendeu a medida. 
“Não podemos enxergar essas ações como aceitáveis. 
Precisamos continuar no esforço de desnaturalização 
das coisas erradas no Brasil”; Previstas no Código de 
Processo Penal, medidas cautelares se justificam para 
evitar que o uso do mandato atrapalhe as investiga-
ções.

São medidas aplicáveis a “circunstâncias de ex-
cepcional gravidade”, como entendeu o STF em 2017 
sobre cautelares aplicadas a detentores de cargo ele-
tivo. Na ocasião, reconheceu-se que caberia à Casa le-
gislativa afetada deliberar a respeito do afastamento.

Não é de hoje, pois, que o STF se aventura nessas 
águas. Em 2016, o ministro Marco Aurélio Mello tirou 
Renan Calheiros (MDB-AL) da presidência do Senado 
—à época, Calheiros era réu. Quando Aécio Neves (PS-
DB-MG) foi afastado no ano seguinte, já se via alvo de 
denúncia.

Cabe agora encaminhar o caso de Chico Rodri-
gues ao plenário da corte, o que, felizmente, já foi pro-
videnciado. Caberá ao colegiado esclarecer os pres-
supostos de decisões como a de Barroso. Segurança 
jurídica faz bem ao combate à corrupção e à demo-
cracia.

Editorial

Águas turbulentas

JOGADOR
DETONADO
Contratado por R$ 34 milhões pelo Fla-

mengo, o atacante Michael, do Flamengo, 
nascido em Poxoréu, é alvo de críticas em 
razão de suas más atuações pelo rubro-
-negro. O apresentador André Rizek, do 
Seleção SporTV, o colocou como uma das 
decepções deste ano, ao lado de Rony, do 
Palmeiras. “Chegaram com status de gran-
des reforços. A versão 2019 deles é ótima. 
Quando atualizou o sistema para 2020... O 
que está acontecendo?”, questionou Rizek. 
“O Michael vem colecionando atuações ab-
solutamente constrangedoras”.

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!

ANORMALIDADE
A vacina da Janssen-Cilag, divisão far-

macêutica da Johnson & Johnson – cujos 
testes da fase 3 foram interrompidos por 
preocupação – também teria voluntários 
em Mato Grosso. Mas a detecção de um 
“evento adverso grave” em um dos volun-
tários, fora do Brasil, obrigou a empresa a 
interromper os ensaios. A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) já re-
cebeu um comunicado da Janssen-Cilag 
informando a interrupção dos testes da 
vacina contra o novo coronavírus.

Crédito: 2º sargento Alcides/Bombeiros

IMAGEM DO DIA

Barroso levantou dúvidas sobre a base 
legal da preventiva, diante de prece-
dentes da corte — a Constituição de-
termina que um parlamentar pode ser 
detido apenas em flagrante de crime 
inafiançável

“ “
O termo ‘violência doméstica’, mesmo 

após 14 anos vigência da Lei Maria da Penha, 
causa dúvida de muitas órbitas. Para quem 
deve ser aplicada a lei? Apenas em relações 
íntimas de afeto? Quem são as mulheres a se-
rem abrigadas por essa lei?

Em primeiro lugar é importante lembrar 
que a Lei 11.340/2006 surgiu em razão da vul-
nerabilidade da mulher em todo e qualquer 
relacionamento. Dentro de casa, as violências 
podem ser enxergadas com maior facilidade 
quando se cuida de companheiros e com-
panheiras. A convivência mais íntima deixa 
evidente as fraquezas de todo e qualquer ser 
humano.

Conhecer alguém de “perto” é saber o 
que pode a deixar feliz ou triste. É saber os 
defeitos e qualidades de cada qual. Por óbvio, 
dentro do relacionamento íntimo e afetivo 
existe a maior evidência dos delitos. Todavia, 
o patriarcado não faz suas vítimas apenas em 
relações afetivas. A mulher é desprestigiada e 
discriminada não apenas por seus “amores”. 
Dentro dos lares outras pessoas praticam vio-
lência contra mulheres.

Quantos irmãos estão a agredir as suas ir-
mãs? E pais a gritar e surrar as suas filhas? 
Também o avô pode machucar sua neta. E se 
o ambiente é o doméstico, quantas secretá-
rias do lar podem estar a sofrer violência do-
méstica?

Conhecer o contexto de ambiente do-
méstico é primordial, e, ainda, quem são as 
mulheres possíveis de serem vítimas. Diz o 
artigo 5º da Lei Maria da Penha que se con-
figura a violência doméstica e familiar contra 
a mulher quando acontece qualquer ação ou 
omissão baseada em gênero que cause mor-
te, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicoló-
gico.

Dilucida, ainda, que essas agressões acon-
tecem no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como convivência permanen-
te de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive, as esporadicamente agregadas. No 
âmbito da família, dita a norma ser a comu-
nidade formada por indivíduos que se con-

sideram aparentados, que podem ser unidos 
por laço familiar, por afinidade ou por vontade 
expressa.

Já a relação íntima de afeto pode ser abar-
cada como na qual o agressor conviva, ou te-
nha convivido com a ofendida, independente 
de coabitação. Ademais, as pessoas enuncia-
das pelo referido artigo podem ser vítimas in-
dependente de orientação sexual.

Fica latente a proteção integral à mulher 
pelo ordenamento jurídico, independente-
mente de qual situação originou o conví-
vio com a ofendida, familiar ou não. Tendo 
nascido mulher, ou se reconhecendo como 
tal, deve ser amparada pelos ditames da Lei 
11.340/2006.

No período pandêmico, quando os convi-
vas passaram a se relacionar com mais frequ-
ência pelo isolamento social, a violência contra 
as mulheres tem feito as vezes. Mães idosas, 
que hoje se encontram sós pelos diversos mo-
tivos, recebem os seus rebentos em casa. E 
quantos deles estão as agredir? Avós, que com 
amor recebem os seus netos e netas, também 
acabam agredidas.

A tão comentada possibilidade de agres-
são de uma mulher contra outra, pode ser am-
parada pela Lei Maria da Penha? Pode, claro. 
Será que a agressora teria a mesma atitude 
contra alguém do sexo oposto? A explicação 
acaba sendo simplória. Contudo, a realidade é 
uma só: mulheres são agredidas pela condição 
de gênero, ou seja, por serem mulheres.

O viés do amparo carece de ser amplo. A 
proteção deve ser irrestrita a elas. Relembrar 
Simone de Beauvoir é saber que: “o agressor 
não seria tão forte, se não tivesse cúmplices 
dentre os próprios oprimidos”.

Todas, todas as mulheres (ou quem se en-
tende do gênero feminino), que forem vítimas 
dentro do ambiente doméstico e familiar de-
vem ser amparadas pela Lei Maria da Penha. 
E não pode ser diferente, a lei não é igual para 
todas e todos?

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS 
É DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

Onde a violência
doméstica está

Roupa suja se lava no “Zap”
mensagens de voz, sem qualquer preocu-
pação se tem ou não alguém por perto.

Se você nunca viu algo dessa natureza 
pode se considerar 
quase um “privilegia-
do”. Em épocas onde 
tecnologia e “vida 
real” se fundem em 
diversos momentos, 
cenas como essa pas-
sam longe de ser in-
comuns.

Vale lembrar, 
inclusive, que nes-
sa hora não existe 
“classe” melhor ou 
pior, e já presenciei 
situações como essa 
nos mais variados 

ambientes, sendo a fila de banco e a praça 
de alimentação de um shopping apenas al-
guns dos tantos exemplos de que, para la-
var roupa suja pelo comunicador, não exis-
tem “regras” nem ambientes.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski 

Procure, sempre, manter seus conflitos longe dos comunicadores 
instantâneos, evitando, assim, uma série de transtornos. Caso 
seja impossível fazer essa separação, deixe para resolver seus 
problemas pessoais quando estiver em sua casa, em um ambiente 
realmente privado. Passe o tempo que passar, seja da forma que 
for, “roupa suja se lava em casa”!

CLIC 
FINAL 

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

Diz o ditado que “roupa suja se lava em 
casa”, não é mesmo? Mas, infelizmente, 
nem sempre é assim, e ver “quebra-pau” 
por questões familia-
res em lugares públicos 
é algo um tanto quanto 
comum. A tecnologia 
evoluiu e, claro, os 
“barracos” acompa-
nharam. E o WhatsApp, 
que está presente na 
maioria dos momentos 
de nossas vidas, é um 
excelente aplicativo 
para desavenças fami-
liares.

Você pode estar se 
perguntando, então, 
qual o problema nisso, 
afinal de contas o comunicador é algo pri-
vado. O comunicador, sim, o local em que a 
pessoa está enquanto briga, normalmente 
não.

Em alguns casos o usuário está em lo-
cais onde sequer poderia estar fazendo 
uso do aplicativo, ainda mais com algo que 
tome tanto a atenção, como ambiente de 
trabalho, escola e outros. É possível perce-
ber, apenas ao olhar para o ser humano, se 
ele está envolvido em uma briga pelo Zap.

Mas, segundo Murphy, “nada é tão ruim 
que não possa piorar”, e não são raros os 
casos em que os envolvidos no “quebra 
pau” resolvem fazer sua comunicação por 

ROSANA LEITE

Um carro com três pessoas caiu da ponte do Rio Batelão na noite de 
sábado, na MT-220, a 75 km de Porto dos Gaúchos. Um Bombeiro passava 
pelo local e salvou as 3 vítimas. Elas tinham sinais de afogamento e feri-
mentos. Segundo o 2º sargento Alcides Barros, que viajava entre Sinop a 
Juína, uma pessoa estava na estrada pedindo socorro. O carro com os três 
ocupantes, homens com idades entre 30 a 40 anos, havia despencado de 
uma altura de 4 metros da ponte. Uma das vítimas estava inconsciente 
em parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado pelo sargento e voltou a 
respirar.
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JULGAMENTE SEM PRESSA... 
O senador mato-grossense, Jayme Campos (DEM), é presi-

dente do Conselho de Ética do Senado e responsável por ditar 
o ritmo das votações no conselho mais importante do Senado. 
Há uma grande expectativa para apreciação do caso do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), que semana passada foi flagrado 
pela Polícia Federal escondendo dinheiro de propina nas ná-
degas. O Conselho de Ética é responsável por votar a perda do 
mandato ou não do senador por quebra de decoro parlamen-
tar. Mas Jayme Campos parece não estar muito afim de acelerar 
esse processo que pode custa o mandato do colega de partido. 
Campos disse que o assunto não deve entrar de imediato na 
pauta de votação, pois há outras demandas mais urgentes.

EQUIPE DE EMANUEL PREOCUPADA...
O Ibope divulgou pesquisa de intenção de voto para a 

capital mato-grossense. O resultado caiu como uma bomba 
na campanha do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que busca 
a reeleição. A segunda colocação e apenas um ponto percen-
tual acima do terceiro colocado ascendeu o sinal vermelho na 
campanha, e agora há até a preocupação do atual prefeito não 
conseguir nem se classificar para a disputa do segundo turno. O 
candidato do Podemos, Abílio Júnior tem 26%, enquanto Ema-
nuel (MDB) tem 20% e Roberto França (Patriota) 19% o que 
configura empate técnico levando em conta a margem de erro 
da pesquisa. O susto veio já que pesquisas internas encomen-
dadas pela campanha apontavam Pinheiro folgado na lideran-
ça.

NOVA IMAGEM...
O governado Mauro Mendes (DEM) está feliz da vida. O 

motivo? Ter conseguido, segundo ele, mudar a imagem aos 
olhos das empresas que o Estado tinha até o início de 2019. 
Ele lembrou que quando assumiu o governo, Mato Grosso ti-
nha o status de “caloteiro”. O jogo teria virado por contas das 
reformas implantadas por sua gestão. ““Esse ciclo negativo era 
uma bola de neve e para consertar tivemos quer tomar muitas 
medidas, algumas, tomei com dor no coração, mas foram para 
consertar Mato Grosso. E viramos o jogo em pouco mais de um 
ano”, contou Mendes em entrevistas aos jornalistas.

GENTE SÓRDIDA... 
O acidente com o avião que transportava a candidata ao 

Senado, Coronel Fernanda (Patriota) ainda vem dando o que 
falar. Dessa vez veio à público a informação que logo que o 
acidente ocorreu, imagens foram enviadas para a filha da can-
didata via instagram. Não bastasse isso, as fotos do acidente 
foram encaminhadas com dizeres de que a candidata deveria 
ter morrido, que quem anda com Bolsonaro tem mesmo que 
morrer. A patriota vem sendo alvo de ataques, principalmente 
daqueles que querem dividir o eleitorado bolsonarista. No caso 
das mensagens enviadas para a filha ela classificou o ato como 
inadmissível e falta de respeito e humanidade.

PIVETTA DIVIDE BOLSONARISTAS...
Os bastidores da política mato-grossense foram pegos de 

surpresa com a declaração de apoio do vice-governador Otavia-
no Pivetta à Coronel Fernanda (Patriota) na disputa ao Senado. 
Seu apoio causou, além de surpresa, muita revolta entre os bol-
sonaristas que classificam Pivetta como inimigo, afinal ele é do 
PDT e amigo de Ciro Gomes, contundente crítico de Bolsonaro. 
Mas não deixa de ser um prato cheio para os demais candida-
tos bolsonaristas que podem ter agora a chance de fortalecer o 
discurso de que a Coronel é uma melancia. Verde por fora, mas 
vermelha por dentro.  

BARBUDO ENCURRADALO...
O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) está doidinho 

da Silva para meter o bedelho na eleição suplementar ao Se-
nado em Mato Grosso. Mas ele vem sofrendo forte pressão do 
diretório nacional da sigla. Inicialmente chegou a demonstrar 
apoio à Coronel Fernanda, favorita de Bolsonaro, mas foi for-
çado a recuar. Depois sinalizou apoio à José Medeiros, mas 
desistiu sob ameaça de ser expulso da legenda por infidelida-
de partidária. Caso isso ocorra eu mandato corre sério risco. A 
questão é que em Mato Grosso, o PSL apoia o candidato Elizeu 
Nascimento (Democracia Cristã), que atualmente é deputado 
estadual.

PRIMA DE TAQUES COM LEITÃO...
Espera-se que em uma campanha eleitoral, o candidato 

comece sua base de apoio e angarie seus primeiros votos den-
tro de sua base familiar. Mas com o ex-governador Pedro Ta-
ques (Solidariedade), não é bem assim que está acontecendo. 
Sua prima Haveny Metello Taques declarou apoio à candidatu-
ra de Nilson Leitão (PSDB). Ela chegou a dizer que “Leitão é o 
mais preparado para Mato Grosso, sua história é prova disso”.  
Heveny assumiu recentemente a coordenadoria da juventude 
da campanha que o tucano faz parte. Ela também atualmente é 
filiada ao Democratas.

DE OLHO NO PODER
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Mato Grosso equilibra finanças 
e tem credibilidade recuperada
DA REPORTAGEM

O secretário de Estado 
de Fazenda Rogério Gallo, 
em entrevista concedida aos 
jornalistas avisou que “Atraso 
de salários, de fornecedores 
e repasses. Tudo isso faz par-
te do passado”. A declaração 
veio após o governo anun-
ciar que freou o aumento 
descontrolado das despesas 
obrigatórias e aumentar a 
arrecadação, o Estado obte-
ve no segundo quadrimestre 
deste ano um superávit de 
15%, comparado ao mesmo 
período de 2019.

“Houve coragem do go-
vernador Mauro Mendes, e da 
Assembleia Legislativa, para 
chegarmos a este resultado, 
porque fizemos uma ampla 
revisão dos incentivos fiscais. 
Mantivemos os necessários 
para o desenvolvimento es-
tadual e cortamos ou reduzi-
mos os exagerados”, disse.

O balanço do 2º quadri-
mestre de 2020 aponta que o 
Estado teve superávit de qua-
se 15% em relação ao mesmo 
período de 2019, mesmo em 
meio a uma pandemia. Gallo 
explicou como isso foi pos-
sível. “É preciso remontar 
a 2019 para responder essa 
questão. Fizemos uma am-
pla revisão dos benefícios fis-
cais do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços). Mantivemos os 
necessários para o desenvol-
vimento do Estado e reduzi-
mos ou cortamos os exage-
rados”, revelou. Outro ponto 
fundamental, para esta per-
formance, foi o auxílio finan-

ceiro de R$ 600 pagos a mais 
de um milhão de mato-gros-
senses, que injetou quase R$ 
3 bilhões no Estado e contri-
buiu na arrecadação. A LOA 
2021, entregue para votação 
na Assembleia Legislativa, 
no final de setembro, mos-
tra que, pela primeira vez em 
mais de 10 anos, o governo 
vai gerar o maior volume de 
investimentos com recursos 
próprios. O secretario disse 

DA REPORTAGEM

A Câmara dos Depu-
tados retoma as atividades 
virtuais hoje (20), a partir 
das 13h55 [horário do Brasí-
lia], para analisar a Medida 
Provisória 992/20, que cria o 
Programa de Capital de Giro 
para Preservação de Empre-
sas (CGPE). A medida propi-
cia às microempresas e em-
presas de pequeno e médio 
portes melhores condições 
para a obtenção de crédito 
nas instituições financeiras 
em razão da pandemia de 
covid-19.

Em regulamentação 
aprovada pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), o cré-
dito concedido pelas institui-
ções credoras do CGPE será 
destinado exclusivamente ao 
capital de giro das empresas, 
tendo prazo mínimo de 36 

meses, bem como carência 
mínima de seis meses para 
o início da amortização da 
dívida. Pelo menos 80% do 
programa serão direcionados 
a empresas menores, com 
receita bruta anual de até R$ 
100 milhões. 

Líderes de partidos de 
oposição anunciaram que 
continuarão a obstruir os tra-
balhos até que seja pautada 
a Medida Provisória 1000/20, 
que prorroga o auxílio emer-
gencial até dezembro com o 
valor de R$ 300 mensais. A 
oposição tem articulado para 
que o governo mantenha o 
valor de R$ 600 até o fim do 
ano.

“Estamos entrando em 
obstrução política. O governo 
faz tudo para deixar a medida 
provisória caducar porque ela 
já está com seus efeitos sen-
do realizados. O governo não 

DA REPORTAGEM

Com o tema “Contas Pú-
blicas em final de mandato 
e em ano eleitoral”, a edição 
2020 da cartilha elaborada 
pelo Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) (cli-
que aqui) tem por objetivo 
orientar os gestores quanto 
às principais disposições le-
gais que devem ser observa-
das durante o ano eleitoral e 
para a concretização do fim 
de mandato. A cartilha traz 
ainda a relação de documen-
tos a serem preparados para 
efetivação da transmissão de 
mandato, de forma a propi-
ciar a continuidade adminis-
trativa qualitativa na gestão 
pública municipal, bem como 
as novas regras a serem ob-
servadas em razão da pande-
mia da Covid-19.

Neste caso, o TCE-MT 
orienta os gestores quanto às 

normas contidas na Emenda 
Constitucional 107/2020, que 
adiou o prazo para as eleições 
municipais de 2020 e tam-
bém as regras da Lei Comple-
mentar 173/2020, que estabe-
leceu o Programa Federativo 
de Enfrentamento à Covid-19 
e alterou a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). Sob a coor-
denação da Secretaria Geral 
de Controle Externo do TCE-
-MT, a cartilha traz jurispru-
dências editadas nos últimos 
anos quanto às limitações da 
LRF para realização de des-
pesas, tais como gastos com 
pessoal e endividamento.  

A publicação apresenta 
ainda todas as informações 
atualizadas em relação ao 
cumprimento, em ano elei-
toral, das regras da Legis-
lação, especialmente a LRF 
(Lei Complementar 101/2000) 
e a Lei Eleitoral (Lei Federal 
9.504/1997).

O balanço aponta superávit de quase 15% 

Oposição tentar dificultar os trabalhos 

É apresentada todas as informações atualizadas 

NO AZUL. Agora Governo do Estado se prepara para investir 12% de sua receita líquida de 2021

SERÁ QUE DÁ?

Câmara tenta votar Medida Provisória
que facilita empréstimos a empresas

CUIDADOS

Cartilha do TCE orienta gestores sobre
regras no ano eleitoral e fim de mandato

Foto: Christiano antonuCCi

Foto: reprodução

Foto: najara araújo

quer votar a medida provi-
sória. Não aceitaremos votar 
nada se não entrar em pauta 
a MP 1000, do auxílio emer-
gencial, em respeito ao país”, 
disse o líder da minoria, José 
Guimarães (PT-CE).

Na sessão anterior, no 

início do mês, os trabalhos 
já haviam sido inviabilizados 
pela obstrução. Na ocasião, 
partidos da base também 
aderiram ao recurso por ain-
da não ter sido instalada a 
Comissão Mista de Orçamen-
to (CMO). 

ainda que o ponto funda-
mental para chegar nesses 
números foi controlar as des-
pesas e aumentar a receita 
do Estado. “até 2019 [Mato 
Grosso] estava em uma tra-
jetória de aumento descon-
trolado das despesas obriga-
tórias, notadamente da folha 
de pagamento. Foi corrigida 
em 2019, tanto com a apro-
vação da Lei de Responsabili-
dade Fiscal Estadual, que co-

locou freio nisso, quanto com 
a definição de regras claras 
para a reposição geral anual. 
Todo este esforço se traduziu 
nesta histórica lei orçamen-
tária para 2021, prevendo 12% 
de investimentos da receita 
corrente líquida, apresentada 
à Assembleia Legislativa. An-
tes, o Estado gerava dívidas e 
problemas. Hoje gera investi-
mentos e valor para os cida-
dãos” completou.

Por Clemerson Mendes
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Governo zera imposto de importação
DA REPORTAGEM

Maior exportador mun-
dial de soja, o Brasil decidiu 
suspender a cobrança de 
impostos de importação do 
grão, bem como do farelo e 
do óleo de soja, até 15 de ja-
neiro de 2021. A decisão da 
Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex), do Ministério 
da Economia, se aplica tam-
bém à importação de milho, 
cuja alíquota de importação 
será zerada até 31 de março 
do próximo ano.

As medidas temporá-
rias foram aprovadas duran-
te reunião do Comitê Exe-
cutivo de Gestão - órgão da 
Camex responsável por, en-
tre outras coisas, estabelecer 
o percentual ou valor aplica-
do no cálculo de um tributo 
e formular diretrizes da polí-
tica tarifária na importação e 
na exportação.

A proposta de reduzir 
as alíquotas da soja partiu 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to, enquanto o Ministério da 
Economia propôs à Camex 
que zerasse o tributo cobra-
do das importações de mi-
lho como forma de conter a 
alta de preços dos alimentos.

No fim de setembro, 
quando teve início o plan-
tio da safra de soja para 
2020/2021, a Associação 
Brasileira dos Produtores 
de Soja (Aprosoja) estimou 
que a área semeada com a 
principal commoditie bra-
sileira deve aumentar 3,8% 
em comparação ao ciclo 
2019/2020, e que a produ-

ção crescerá 3,4% relação ao 
período anterior, podendo 
superar 129 milhões de tone-
ladas.

De acordo com a Confe-
deração Nacional da Agricul-
tura (CNA), a soja em grãos, o 
farelo de soja e o milho estão 
entre os cinco principais pro-
dutos exportados pelo Brasil 
durante o mês de setembro, 
junto com o açúcar de cana 
em bruto e a carne bovina 
in natura. Somados, os cinco 
produtos representam mais 
da metade (55,4%) de toda 
a exportação nacional men-
sal – que foi 4,8% superior ao 
resultado do mesmo mês de 
2019. 

Além disso, a soja 
em grãos ocupa o topo do 
ranking dos produtos ex-
portados que o país vendeu 
para outras nações entre ja-
neiro e setembro, com um 
acréscimo de US$ 5,9 bi em 
relação ao período anterior, 
o que representa um ganho 
da ordem de quase 28%.

ARROZ
No começo de setem-

bro, o governo já havia ado-
tado medida semelhante 
em relação ao arroz em 
casca e beneficiado, cujo 
imposto de importação foi 
zerado até 31 de dezembro 
deste ano. Na ocasião, a mi-
nistra da Agricultura, Tereza 
Cristina, afirmou que a me-
dida era necessária para ten-
tar conter a alta do preço do 
produto e evitar um eventu-
al desabastecimento.

“As medidas que po-
diam ser tomadas, foram to-

DA REPORTAGEM

A previsão do mercado 
financeiro para a queda da 
economia brasileira este ano 
ficou em 5%. A estimativa 
de recuo do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país – está no boletim 
Focus, publicação divulgada 
todas as semanas pelo Banco 
Central (BC), com a projeção 
para os principais indicado-
res econômicos. Na semana 
passada, a previsão estava em 
5,03%.

Para o próximo ano, a 
expectativa de crescimen-
to foi ajustada de 3,50% para 
3,47%. Em 2022 e 2023, o mer-
cado financeiro continua a 
projetar expansão de 2,50% 
do PIB. As instituições finan-
ceiras consultadas pelo BC 
aumentaram a projeção para 

o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
de 2,47% para 2,65%, neste 
ano. Para 2021, a estimativa 
de inflação permanece em 
3,02%. A previsão para 2022 e 
2023 também não teve altera-
ção: 3,50% e 3,25%, respectiva-
mente.

A projeção para 2020 
está abaixo do centro da 
meta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, tem centro 
de 4% em 2020, com interva-
lo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,5% e o superior, 5,5%.

A previsão para a cota-
ção do dólar passou de R$ 
5,30 para R$ 5,35 ao final des-
te ano. Para o fim de 2021, a 
expectativa é que a moeda 
americana fique em R$ 5,10.

DA REPORTAGEM

A Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) começou a pagar, 
nesta segunda (19), a segunda 
parcela de R$ 300 do Auxílio 
Emergencial Extensão aos be-
neficiários do Bolsa Família. Os 
primeiros a receber, nesta se-
gunda, serão 1,6 milhão de be-
neficiários cujo número do NIS 
termina em 1. Os pagamentos 
são feitos da mesma forma que 
o Bolsa. O calendário desta par-
cela segue até 30 de outubro. 
As duas últimas serão pagas em 
novembro e dezembro. Para os 
beneficiários do Auxílio Emer-
gencial que não fazem parte do 
Bolsa Família, a Caixa ainda está 

pagando parcelas anteriores. 
O primeiro lote de aprovados 
(que recebeu a primeira parce-
la em abril) está recebendo a 
primeira parcela de R$ 300 - os 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Um em cada quatro do-
nos de pequenos negócios 
implementou alguma ino-
vação desde o início da crise 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus. Segundo 
pesquisa do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), os em-
presários que desenvolve-
ram práticas inovadoras em 
seus negócios tiveram mais 
sucesso na melhora do nível 
de faturamento. Enquanto 
os pequenos negócios ino-
vadores registraram perda 
de 32% da receita, as empre-
sas que não inovaram tive-
ram um percentual de perda 
maior (39%).

Para incentivar a ino-
vação entre as micro e pe-
quenas empresas, o Sebrae 
está promovendo, ao longo 
deste mês, que marca o Mês 
da Inovação, uma série de 
palestras e cursos online, em 
áreas como inteligência arti-
ficial e digitalização dos ne-
gócios. Segundo a entidade, 
mais de 19 mil pessoas já se 

inscreveram e estão acom-
panhando a programação, 
que tem 250 horas de conte-
údo gratuito na internet. Os 
empreendedores interessa-
dos podem se informar me-
lhor sobre a programação na 
página da Jornada da Inova-
ção, criada pelo Sebrae.

Entre os principais 
desafios para os micro e 
pequenos empresários na 
atualidade está justamente 
digitalização dos serviços. A 
empresária Idalegugar Fer-
nandes e Silva de Castro, 
mais conhecida como Guga 
Fernandes, montou a pri-
meira indústria de vitaminas 
e minerais das regiões norte 
e nordeste do país em 2013. 
Até o ano de 2018 a empre-
sa alcançava rentabilidade 
muito modesta por meio de 
pontos de vendas localizados 
em pontos estratégicos das 
cidades onde atuava. Após 
um treinamento no Sebrae, 
ela abandonou a ideia de 
vender em pontos físicos 
e automatizou o comércio 
para o digital, usando princi-
palmente redes sociais. Além 
disso, contratou uma equipe 
de funcionárias para fazer a 
revenda.

Foto: José RobeRto Gomes

Suspensão segue até 15 de janeiro

Para 2021, a expectativa é de crescimento do PIB de 3,47%

Benefício é pago a trabalhadores cujo número do NIS termina em 1

Entidade disponibiliza cursos e aulas gratuitas para pequenas empresas

SOJA E MILHO. Medidas são temporárias e têm o intuito de conter a alta dos preços

ESTE ANO

Mercado financeiro projeta
queda de 5% na economia

AUXÍLIO EMERGENCIAL

CEF começa a pagar 2ª parcela
de R$ 300 aos beneficiários

SEBRAE

Negócios que inovaram 
durante a pandemia
tiveram perdas menores

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

madas, para fazer a estabili-
dade e o equilíbrio para esse 
produto”, disse a ministra em 
um vídeo publicado em suas 
redes sociais. “O Brasil abriu 

pagamentos vão até 30 de no-
vembro, de acordo com o mês 
de aniversário do trabalhador. 
Aprovados em lotes posteriores 
ainda estão recebendo as par-

celas de R$ 600. Os trabalhado-
res podem consultar a situação 
do benefício pelo aplicativo do 
auxílio emergencial ou pelo site 
auxilio.caixa.gov.br.

mão, tirou a alíquota de im-
portação, para que o pro-
duto [arroz] de fora pudesse 
entrar e trazer um equilíbrio 
para os preços. Abrimos so-

mente uma cota, porque não 
temos necessidade de muito 
arroz, mas isso é uma cota 
de reserva, para que possa-
mos ter a tranquilidade de 

que o preço vai voltar, vai ser 
equilibrado, e que o produto 
continuará na gôndola para 
todos os brasileiros”, disse 
Tereza Cristina, à época.



D. ZIMMER LTDA (CENTRAL AGRICOLA ELETRICA MA-
TERIAIS)- CNPJ: 05.097.060/0001-98, localizado na AV 
TANCREDO NEVES, N° 2532 – SALA 1 - Bairro: Centro  
do município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa, Licença de 
Instalação Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Atividade 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de 
construção em geral; não foi determinado EIA-RIMA

EDMILSON SOUZA LELIS, CPF 176.506.401-59, torna-se 
público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, SEMA/MT, a Licença de Prévia e Instalação do 
empreendimento denominado LOTEAMENTO CIDADE 
ALTA, localizado na Rua Santa Catarina, Gleba Acará, Muni-
cípio de Nova Helena, Estado de Mato Grosso, coordenada 
geográfica da Área: Long: -55º10’57,40” e Lat: -10º50’35,43.

ANDRE DE OLIVEIRA SOARES 00916251144, CNPJ: 
37.203.149/0001-88, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para Serviços de manutenção e reparação mecânica de ve-
ículos automotores, localizado na Rua Dirson José Martini, 
número 3142, bairro Setor Industrial, município de  Sinop/
MT. Não EIA/RIMA.

JESSICA PERINOTO SOTTI EIRELI, CNPJ 
31.680.601/0001-16, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para Ativida-
de Odontológica, localizado na Avenida das Embaúbas, n° 
1621, Setor Comercial, em Sinop/MT. Engenheira Agrícola 
e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-
3784.

FRIEDLER INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS EI-
RELI, CNPJ: 37.419.891/0001-25, torna público que re-
quereu junto a SEMA – MT: Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente do Mato Grosso, pedido de ALTERAÇÃO DE 
RAZÃO SOCIAL do Licenciamento Ambiental da empresa 
FRIEDLER & FRIEDLER LTDA, CNPJ: 09.559.594/0001-40 
para FRIEDLER INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS 
EIRELI, CNPJ: 37.419.891/0001-25, juntamente com a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO do processo de 
licenciamento nº 921697/2010, para atividades de fabrica-
ção de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na 
construção, exceto azulejos e pisos, localizado na Avenida 
dos Mognos s/n, lote 88, Zona Rural, no município de  Sinop/
MT. Não EIA/RIMA. 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2020 – SRP Nº 

055/2020

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), 
do dia 03 de Novembro de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 062/2020, com Registro de Preços nº 055/2020, DESTINADO À 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 
(APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E COMPUTADORES COMPLE-
TOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
tipo “menor preço por ITEM”, conforme quantidades e especificações des-
critas no termo de referência que integra o presente edital. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede 
na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda 
a sexta-feira no horário de atendimento das 07h00min às 13h00min. Infor-
mações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 19 de outubro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 

A Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, através de seu Secretário Mu-
nicipal de Administração e Fazenda, torna público para conhecimento dos in-
teressados a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Licitação Pregão Presencial nº 
020/2020 – Registro de Preços, cujo objeto é a Prestação de serviços técnicos 
automotivos especializados – manutenções preventivas e corretivas – através 
de serviços mecânicos, elétricos e de lanternagem, Serviços de Torno e Solda 
nos veículos e maquinários das diversas marcas e modelos, pertencentes à 
Frota do Município de Nova Guarita – MT. Portanto, fica revogado o Aviso de 
Licitação publicado no dia 06 de Outubro, cancelando-se a sessão presen-
cial marcada para o dia 21/10/2020 as 08:30 horas, por motivo de revisão do 
edital, para possível correção. A nova data da seção pública será informada 
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente, respei-
tando os prazos legais de publicação, conforme legislação pertinente. Outras 
informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal localizada 
na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 07:00 as 12:00 ou através do telefone (66) 3574-1404 ou através do e-
-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita, 19 de Outubro de 2020.

GEVERSON BALESTRIN
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

LOTEAMENTO JARDIM DOS YPÊS II 
 

     EDITAL

BRUNO BECKER, oficial do 1º Ofício da Comarca 
de NOVA UBIRATÃ, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc......

FAZ saber, a todos quanto virem o presente edital ou dele tiverem conheci-
mento que, conforme o art. 18 e parágrafos da Lei nº 6.766/79, que a YPE EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE Ltda, CNPJ/MF nº. 31.253.713/0001-
90, requerer o registro do Loteamento “JARDIM DOS YPÊS II”, consoante 
projeto elaborado por Fabiola Fatima Martino Morales, Arquiteta, Urbanista 
e Engenheira S. Trabalho, CAU-A29842-5, aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Nova Ubiratã-MT, em 02/12/2019, cujas características básicas são: 
30.072,130 m² de área total; tendo 64 (sessenta e quatro) lotes residenciais e 
03 (três) públicos, com área total de 23.726,2544 m², e ainda 6.345,8755 m² 
reservados para área total pavimentada + calçamento. O projeto incide sobre 
a área situada na cidade de Nova Ubiratã-MT, devidamente matriculado sob 
o nº 4159, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT. Apresentado cronogra-
ma de execução dos equipamentos urbanísticos, aprovado pelo Município de 
Nova Ubiratã-MT, em 01/06/2020; acompanhado de termo de garantia fidejus-
sória. E para que ninguém venha alegar ignorância, este edital será publicado 
por 03 (três) dias consecutivos, no Jornal de circulação local e afixado no lugar 
de costume deste Cartório. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, e não havendo impugnação de terceiros, faz-se-á o 
registro. DADO E PASSADO nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, em dezenove 
(19) de outubro (10) de dois mil e vinte (2020). Eu,___________________
(Bruno Becker) Oficial Registrador, que o fiz digitar e conferir.

___________________________
BRUNO BECKER

OFICIAL REGISTRADOR

Campo Novo do Parecis-MT, 19 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2020
Recebimento das propostas: a partir do dia 20 de outubro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 27 de outubro de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 27 de outubro de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 27 de 
outubro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
equipamentos e materiais para saúde para atender as Secretarias 
Municipais de Saúde no combate a Pandemia do COVID-19. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

O município de Marcelândia, através de sua Pregoeira Oficial e 
considerando o decreto n° 100/2020 que transfere a data de ponto 
facultativo nas repartições públicas do Poder Executivo, retifica a data da 
Sessão de abertura das propostas do Pregão Presencial nº 030/2020. 
Onde lê-se: “com data de abertura prevista para o dia 30 de outubro de 
2020, às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)”. Leia-se: “com data de 
abertura prevista para o dia 03 de novembro de 2020, às 08:00 horas 
(Horário de Mato Grosso”.

Raphaella Espíndola Benício

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de Comissão de 
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que do 
julgamento do certame Licitatório sob Modalidade Tomada de Preços nº 
006/2020 para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PEQUENAS CONSTRUÇÕES REPAROS E REFORMAS EM 
PREDIOS PÚBLICOS E ROTATORIA DE ACESSO  DE INTERESSE DE 
DIVERSAR SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARCELANDIA - MT, 
conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro.”, deliberou-se por julgar FRACASSADO o 
presente certame tendo em vista que a empresa J.V. Construções e 
Paisagismo EIRELI, única participante do certame, foi INABILITADA por 
não apresentar todas as planilhas e cronogramas devidamente 
assinados, em desconformidade com o item 13.2. do Edital, além de 
constar incorretamente a descrição da obra de Construção de Muro da 
Escola Municipal Castro Alves, uma vez que a referida apresentou em sua 
Proposta a seguinte descrição “Assentamento de Piso Cerâmico no 
antigo prédio da Creche Lar Menino Jesus” . Nesta oportunidade 
deliberou pela repetição do procedimento licitatório nos mesmos termos 
do publicado anteriormente, ficando o mesmo com data de abertura 
prevista para o dia 04 de novembro de 2020 as 08:00 horas (Horário de 
Mato Grosso) no mesmo endereço. 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).

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2020.
Raphaella Espíndola Benício

Presidente da CPL

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 

CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2020 
CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E PRESCRIÇÃO MÉDICA 
1 - PREÂMBULO 
           1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por intermédio 
de sua PRESIDENTE DA CPL, designado pelo ATO NORMATIVO N° 351 DE 03 DE AGOSTO DE 2020, torna 
público para conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no EDITAL N° 025/2020 DA LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2020, com base no que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
      2 - DO OBJETO 
               2.1. Fica retificada a TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO ANEXO I, conforme abaixo descrito: 
               2.1.1. Justificamos que, de acordo com a solicitação via C.I N° 478/2020 da Direção Administrativa do 
Hospital Regional, que constatou a existência de um erro de calculo na quantidade de consultas do lote 02, fez-se 
necessário à retificação do quantitativo de CONSULTAS MÉDICAS E AVALIAÇÕES de 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA a serem realizado mensalmente. 
Onde lia-se: 

ORD
. 

COD. PROCEDIMENTO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 3841 SOBREAVISO 24 HORAS 360 
R$ 

1.898,00 

R$ 
683.280,0

0 

02 3827 CONSULTAS MÉDICAS E 
AVALIAÇÕES 

1.450 R$ 10,00 R$ 
14.500,00 

03 3835 
CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS 
ELETIVOS E DE URG./EMERG. 510 R$ 601,00 

R$ 
306.510,0

0 

  VALOR TOTAL   
R$ 

1.004.290,
00 

Passará a ler-se: 
O

RD
. 

COD. PROCEDIMENTO QUANT
. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

01 3841 SOBREAVISO 24 HORAS 360 R$ 1.898,00 R$ 
683.280,00 

02 3827 
CONSULTAS MÉDICAS E 
AVALIAÇÕES 5.000 R$ 10,00 R$ 50.000,00 

03 3835 CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS 
ELETIVOS E DE URG./EMERG. 

510 R$ 601,00 R$ 
306.510,00 

  VALOR TOTAL   R$ 
1.039.790,00 

3 - DA RATIFICAÇÃO 
3.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de Outubro de 2020. 
JESSICA DAYANE MULTA 

PRESIDENTE DA CPL 

Municípios: Matupá - Novo Mundo - Peixoto de Azevedo - Terra Nova do Norte
Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3 - Centro - Peixoto de Azevedo - MT  

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos, para atendimento em Psiquiatria no Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 04 
de novembro de 2020. Horário: 14h00min - Local: Av. Mutum, n. 1250 N, 
Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou 
pelo e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone ** 65 3308 5400.

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 103/2020
REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 19 de outubro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2020
AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 19 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 19 
de Outubro 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto registro de 
preço para futura e eventual contratação de prestação de serviços para 
manutenção das estradas vicinais, manutenção e limpeza do lixão 
municipal e serviços diversos na cidade, da qual foi vencedora a empresa: 
Item 838228, HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA,  inscrita no 
CNPJ sob o número 09.427.335/0001-65 no valor de R$ 78.495,00.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
elétrico e hidráulico - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura:  04 de 
novembro de 2020. HORÁRIO: 08h30min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 19 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2020

 

PREFEITURA MUNICIPAL MATUPÁ -MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 052/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 05 de novembro de 2020 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 1º CATEGORIA (PIÇARRA DE 
JAZIDA, AO NATURAL) PARA BASE, SUB-BASE E CASCALHAMENTO DE VIAS EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES”. Maiores 
informações através do Edital nº. 116/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 19 de outubro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO N° 022/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 
TRAÇADO OKM, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE”, RESULTADO DA 
LICITAÇÃO PROCESSO FRACASSADO.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n° 2.525, centro, na cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar o resultado do CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS FUNERÁRIAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUXÍLIO FUNERAL E SERVIÇO DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL 
EM VEÍCULO FUNERÁRIO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 8.742/93 (LEI 
ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) REGULAMENTADA ATRAVÉS 
DA LEI MUNICIPAL Nº 2.045/2011, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 
2.718/2017 E LEI MUNICIPAL 3.055/2020, PARA ATENDIMENTO ÀS 
FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT E SEUS 
DISTRITOS, das empresas CREDENCIADAS: GILVANO DE AVILA, 
CNPJ Nº 09.646.690/0001-25 e VILSON VIGOLO - ME, CNPJ 
01.327.048/0001-71.

Marisete M. Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

DA INEXIGIBILIDADE N° 011/2020

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 021/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FINALIZAÇÃO DA 1ª 
ETAPA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 
(554,48M²), LOCALIZADA NA AVENIDA LOS ANGELES ESQUINA COM 
RUA SACRAMENTO, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, 
SAGROU-SE vencedora a empresa L H C CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
Nº 14.606.036/0001-28, Valor Global da Licitação de R$ 291.260,98.

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE TOMADA PREÇO N° 021/2020
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 021/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 19 de outubro 2020 às 08h00min 
na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE 
PEDESTRES, ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante J M S 
CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 32.238.535/0001-91 com valor total 
de R$ 151.037,72. Matupá – MT, 19 de outubro de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Presidente Substituta da Comissão Permanente de 
Licitação - 
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LOTEAMENTO JARDIM SANTA MÔNICA 
 

     EDITAL

BRUNO BECKER, oficial do 1º Ofício da Comarca de NOVA UBIRATÃ,
Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc......

FAZ saber, a todos quanto virem o presente edital ou dele tiverem conhecimen-
to que, conforme o art. 18 e parágrafos da Lei nº 6.766/79, que a Santa Mônica 
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ/MF nº 32.893.776/0001-74, 
requerer o registro do Loteamento “JARDIM SANTA MÔNICA”, consoante 
projeto elaborado por Fabiola Fatima Martino Morales, Arquiteta, Urbanista 
e Engenheira S. Trabalho, CAU-A29842-5, aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Nova Ubiratã-MT, em 03/12/2019, cujas características básicas são: 
96.093,8500 m² de área total; tendo 121 (cento e vinte e um)  lotes residen-
ciais e comerciais e 04 (quatro) públicos, com área total de 76.003,5302 m², e 
ainda 20.090,3198 m² reservados para área total pavimentada + calçamento. 
O projeto incide sobre a área situada na cidade de Nova Ubiratã-MT, devi-
damente matriculado sob o nº 4711, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
-MT. Apresentado cronograma de execução   dos equipamentos urbanísticos, 
aprovado pelo Município de Nova Ubiratã-MT, em 01/06/2020; acompanhado 
de termo de garantia fidejussória. E para que ninguém venha alegar igno-
rância, este edital será publicado por 03 (três) dias consecutivos, no Jornal 
de circulação local e afixado no lugar de costume deste Cartório. Decorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, e não 
havendo impugnação de terceiros, faz-se-á o registro. DADO E PASSADO 
nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, em quinze (19) de outubro (10) de dois mil 
e vinte (2020). Eu,___________________(Bruno Becker) Oficial Registrador, 
que o fiz digitar e conferir.

___________________________
BRUNO BECKER

OFICIAL REGISTRADOR
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Na luta pela melhor campanha na
fase de grupos da Libertadores
DA REPORTAGEM

Líder da classificação 
geral da Libertadores ao lado 
do Palmeiras, com 13 pontos, 
o Santos volta a campo pela 
principal competição do con-
tinente hoje (20), às 18h15, 
contra o Defensa y Justicia, 
da Argentina, na Vila Belmiro, 
pensando apenas na vitória. 
Os três pontos no confronto 
darão ao Peixe o direito de 
decidir os duelos elimina-
tórios como mandante. Por 
isso, Cuca descarta a possi-
bilidade de atuar com time 
misto.

No momento, o Palmei-
ras leva vantagem sobre o 
Santos na disputa pelo pri-
meiro lugar por conta do sal-
do de gols (10x4). O Alviverde 
recebe o Tigre, da Argentina, 
na quarta (21), às 20h30, no 
Allianz Parque. Se as duas 
equipes vencerem, o Peixe 
só não decidirá os embates 
eliminatórios na Vila Belmi-
ro caso cruze o caminho do 
Verdão – os jogos da próxima 
fase serão definidos em sor-
teio.

Em razão da importân-
cia do compromisso, após a 
vitória sobre o Coritiba, sá-

bado (17), fora de casa, pelo 
Campeonato Brasileiro, Cuca 
confirmou força máxima 
diante dos argentinos.

“Como vou preservar jo-
gadores na Libertadores com 
um grupo tão enxuto? Não 
tem como. O nosso maior 
descanso é o jogo. Temos 
treinado bem também nesse 
pouco tempo. Abro mão das 
atividades de dois toques e 
diversão para treinar o time. 
Tivemos queda em algumas 
coisas, como saídas de bola 
e temos que treinar mais. Os 
adversários começam a en-
tender o nosso jogo e marcar. 
Todos os clubes têm serviço 
de inteligência. Temos que 
criar coisas novas. No pouco 
tempo que tenho, vou trei-
nar”, disse o treinador, que 
ergueu o título da Libertado-
res no comando do Atlético-
-MG em 2013 decidindo todos 
os jogos eliminatórios como 
mandante.

“Terça-feira é força total. 
O jogo é decisivo para o De-
fensa y Justicia, Delfin e Olim-
pia. Para nós também é, pois 
pode nos encaminhar para 
primeiro ou segundo melhor 
da competição e assim man-
dar os jogos em casa. Não po-

DA REPORTAGEM

O Athletico não poderá 
contar com o atacante Renato 
Kayzer no duelo com o Peñarol, 
pela última rodada da fase de 
grupos da Libertadores. O jogo 
está marcado para 20h30 des-
ta terça, no Campeón del Siglo, 
em Montevidéu.

Contratado após o prazo 
de inscrições, Kayzer só ficará à 
disposição nas oitavas de final. 
Com isso, o técnico Eduardo 
Barros precisa encontrar uma 
solução para o setor ofensivo.

A dúvida começa pelo 
esquema tático. O treinador 
tem variado entre uma forma-
ção com dois atacantes e outra 
com três. Nesse cenário, Carlos 
Eduardo, Fabinho, Geuvânio, 
Nikão, Pedrinho, Bissoli e Wal-
ter disputam duas ou três va-
gas na frente. Pedrinho, Bissoli 
e Walter não têm recebido mui-
tas chances e, quando jogam, 

é saindo do banco. Portanto, a 
tendência é que a disputa fique 
entre Nikão, Carlos Eduardo, 
Fabinho e Geuvânio.

Se por um lado não conta 
com Kayzer, por outro, o Athle-
tico tem a volta do volante Eri-
ck. Ele fica à disposição após 
cumprir suspensão no Campe-

DA REPORTAGEM

Fernando Diniz não cra-
vou se vai usar o time titular 
do São Paulo contra o Deporti-
vo Binacional, nesta terça (20), 
às 210h30, no Morumbi, pela 
Copa Libertadores. Eliminado 
da fase de grupos, o Tricolor 
joga a última rodada apenas 
para garantir um lugar na Sul-
-Americana. Para isso basta 
um empate, o que assegura o 
terceiro lugar do Grupo D.

Com uma maratona de 
sete jogos em menos de um 
mês (de 26 de setembro a 14 
de outubro), Diniz deixou no 
ar a possibilidade de preservar 
atletas. Isso porque no domin-
go o Tricolor faz o jogo de volta 
das oitavas de final da Copa do 
Brasil, diante do Fortaleza, no 
Morumbi.

“As competições são to-
das importantes. Claro que a 
Copa do Brasil, principalmen-
te para o clube, é uma con-
quista inédita e tem um peso 
diferente. Mas independen-
temente do time que colocar 
para jogar na terça-feira, se vai 
jogar todo mundo. 

Não definimos nada: se 
vai jogar metade do time, se 
vai trocar todo mundo. Vai ser 
o melhor time que a gente 

achar para fazer uma boa par-
tida e ganhar o jogo contra o 
Binacional”, disse o treinador. 

DA REPORTAGEM

Luiz Felipe Scolari co-
mandou nesta segunda-feira 
o primeiro treino no Cruzeiro. 
Foi o ato inicial de uma nova 
era do treinador no clube, 
quase 20 anos depois da pri-
meira passagem, entre 2000 
e 2001. Os números mos-
tram o tamanho do desafio. 
Contrariando o momento do 
time na Série B, o presiden-
te Sérgio Santos Rodrigues 
mantém a aposta que a Ra-
posa vai brigar por uma vaga 
no acesso à elite.

Se o alvo é esse, a mis-
são, então, na visão da ma-
temática, é encarar uma 
chance de apenas 1% para 
conquistar uma vaga entre 
os quatro primeiros coloca-
dos da Série B, que garante 
classificação à Série A.

O número é calculado 
pelo site Info Bola, do mate-
mático Tristão Garcia. Ele re-
flete a fase do Cruzeiro. Pas-
sadas 16 rodadas, a equipe 
soma apenas 13 pontos, com 
cinco vitórias, quatro empa-
tes e sete derrotas, ocupando 
a penúltima posição (clique 
e veja a classificação). É bom 

lembrar que o clube iniciou a 
Série B com seis pontos ne-
gativos por causa de uma pu-
nição imposta pela Fifa.

A penalidade prejudi-
cou, mas a campanha não 
engrenou. Nas últimas sete 
rodadas, venceu apenas uma, 
com quatro derrotas e dois 
empates. A sequência custou 
o cargo ao técnico Ney Fran-
co.

O Cruzeiro buscou Luiz 
Felipe Scolari. O risco de um 
novo rebaixamento ator-
menta o torcedor. Porém, o 
discurso do treinador é de 
reconstrução. “O Cruzeiro no 
momento é Série B, mas não 
ficará na Série B. O Cruzeiro 
é grande, será grande nova-
mente e continua grande. 
Apenas o momento atual é 
um pouco diferente, e nós va-
mos trabalhar para mudar”, 
Felipão.

O primeiro passo do 
Cruzeiro com o novo treina-
dor é nesta terça, quando a 
equipe enfrenta o Operário, 
no Paraná. Felipão, inclusive, 
se apresenta ao elenco em 
Curitiba, onde o grupo encer-
ra a preparação para o jogo 
válido pela 16ª rodada.

Foto: Divulgação

Santos venceu jogo na Argentina de virada, antes da pandemia

Kayzer só poderá jogar a Libertadores a partir das oitavas

Fernando Diniz não descarta poupar jogadores do São Paulo

Felipão assume o comando do time do Cruzeiro

SANTOS. Cuca descartou poupar os jogadores no compromisso de hoje na Vila Belmiro

ATHLETICO

Técnico não contará com
Renato Kayzer no ataque

SÃO PAULO

Diniz deve poupar time titular
visando a Copa do Brasil

CRUZEIRO

1% de chance
de acesso

Foto: RepRoDução

Foto: assessoRia

Foto: Rubens ChiRi
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demos abrir mão disso. Em 
2013, no Atlético-MG, decidi-
mos sempre em casa e fomos 
os melhores. Vamos tentar 
de novo. O jogo será duro na 

terça-feira”, afirmou o técnico 
santista.

Em caso de derrota, o 
time da Vila Belmiro pode 
acabar ultrapassado por: Fla-

mengo, Guarani/PAR, Athle-
tico-PR, LDU/EQU, ou River 
Plate/ARG, Grêmio, Racing/
ARG, Nacional/URU e Boca 
Juniors/ARG.

Se apenas empatar, o 
Santos pode ser superado na 
classificação geral por Fla-
mengo, LDU, Racing, Nacio-
nal e Boca Juniors.

onato Brasileiro e deve reassu-
mir a titularidade no meio.

O provável Furacão para 
encarar o Peñarol tem: Santos; 
Léo Gomes (Jonathan), Thiago 
Heleno, Pedro Henrique e Ab-
ner; Wellington, Erick, Christian 
e Léo Cittadini; Nikão (Geuvâ-
nio) e Carlos Eduardo (Fabinho).

O Athletico já está garan-
tido nas oitavas de final, mas 
precisa de pelo menos um em-
pate para garantir a liderança 
sem depender de outro resul-
tado. Se perder, terá que torcer 
para que o Jorge Wilstermann 
não ganhe do Colo-Colo no Chi-
le.

No duelo de ida com o Forta-
leza, o São Paulo empatou por 
3 a 3. Portanto, uma vitória no 

Morumbi garante o time nas 
quartas de final do torneio de 
mata-mata.



Aplicativo auxiliará fiscalização
do trânsito de mercadorias em MT
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fazen-
da (Sefaz) vai modernizar a 
fiscalização de mercadorias 
em trânsito, com o uso da 
tecnologia da informação, e 
disponibilizará um aplicati-
vo de celular a ser utilizado 
pelas equipes de segurança 
pública durante suas ações 
de rotina. O anúncio foi feito 
pelo secretário de Fazenda, 
Rogério Gallo, na última se-
mana, durante a solenidade 
de ativação do 27º Batalhão 
Fazendário – órgão integran-
te da Polícia Militar que atua-
rá vinculado à Sefaz.

“Com esse aplicativo 
nós vamos melhorar muito 
a efetividade da fiscaliza-
ção de trânsito no estado de 
Mato Grosso. Vamos ganhar 
em eficiência, usando mais 
tecnologia e usando todo 
um aparato que nós já te-
mos aqui para combater a 
sonegação e a evasão fiscal e 
trazer esse dinheiro que não 
seria pago para o caixa do Es-
tado. Isso se reverte em polí-
ticas públicas, investimento e 
melhoria para todos os cida-
dãos mato-grossenses”, disse 
Gallo. Dessa forma, o aplica-
tivo vai permitir que policiais 
militares, ao identificar um 
veículo de carga suspeito, fa-
çam a apreensão e informem 
ao Fisco Estadual as possíveis 
irregularidades fiscais e tri-

butárias no que se refere ao 
Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS). Ao fazer a 
abordagem, caso constatem, 
por exemplo, a ausência de 
documentação fiscal ou nota 
fiscal inidônea, os policiais 
militares farão um tipo de 
“boletim de ocorrência” que 
estará integrado à base de 
dados da Sefaz. Com o apli-
cativo será possível coletar os 
dados mínimos necessários 
para que, depois, seja lavra-
do um Termo de Apreensão e 
Depósito (TAD) e a constitui-
ção do crédito tributário. “Na 
palma da mão, com o celular, 
em qualquer canto do Esta-
do os policiais militares que 
fizerem uma abordagem de 
uma carga que tiver even-
tualmente sem nota, ou não 
corresponder o produto àqui-
lo que tiver descrito na nota 
fiscal, ele vai conseguir re-
gistrar aquela infração e nós 
vamos conseguir então fazer 
a constituição desse crédito 
tributário”, explica o secretá-
rio. O aplicativo que auxiliará 
na fiscalização do trânsito de 
mercadorias está em desen-
volvimento pelas equipes de 
tecnologia da informação da 
Sefaz e da Polícia Militar e 
será disponibilizado nos pró-
ximos meses. Ele será estru-
turado para operar na mo-
dalidade off-line, de forma 
que poderá ser acessado em 

DA REPORTAGEM

As voluntárias Sheila 
Gonçalves e Sandra Chicat-
ti estão vendendo rifas para 
conseguir levar alimentos 
aos animais vítimas dos in-
cêndios no Pantanal mato-
-grossense. A organização é 
feita pelo grupo chamado “É 
o Bicho MT”, que reúne pro-
tetores, defensores e simpa-
tizantes da causa animal de 
Cuiabá e região.

No primeiro sorteio, fo-
ram arrecadados mais de 
600 kg de alimentos e 2.260 
ovos. 

Diante da intensa divul-
gação sobre a destruição do 
bioma pelo fogo, os cupons 
foram vendidos em três dias 
e o sorteio realizado pelo Ins-
tagram. No entanto, o assun-
to foi deixado de ser aborda-
do pela mídia e as doações 
caíram.

Nesta edição, serão sor-

DA REPORTAGEM
Olhar Direto

A dupla sertaneja Diego 
& Arnaldo foi duramente cri-
ticada nas redes sociais por 
conta de estar fazendo evento 
mesmo durante a pandemia. 
Os cantores voltaram aos pal-
cos em evento realizado no 
Ditado Music, casa de shows 
em Sinop, que pertence ao 
grupo Ditado Produções, que 
tem a mesma administração 
da boate Musiva, em Cuiabá. 
Assim que a postagem dos 
cantores foi para o Instagram, 
várias críticas foram postadas 
pelos seus seguidores. Um 
chegou a dizer que a dupla 
havia perdido um fã, tendo 
em vista que a Covid-19 tinha 
matado mais de 700 pessoas 
em todo o país. E de acordo 
com imagens publicadas nas 
redes sociais, a boate estava 
lotada, tanto na parte de baixo 
quanto nos camarotes. Algu-
mas pessoas até satirizaram 

DA REPORTAGEM

Uma macaca da espécie 
cuxiú-de-nariz-branco foi res-
gatada por moradores às mar-
gens da BR-163 após ter sido 
atropelada, sexta-feira (16), em 
Guarantã do Norte. A primata 
foi entregue ao Corpo de Bom-
beiros que acionou a regional 
da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema).

O animal recebeu os pri-
meiros atendimentos em uma 
clínica particular e seguiu para 
a Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), campus 
Sinop. De acordo com a Sema, 
a fêmea aparenta ter sido ví-
tima de maus-tratos. Por ser 
dócil e apresentar subnutri-
ção, há suspeita de que tenha 
sido domesticada ilegalmente. 
A Coordenadoria de Fauna e 

Recursos Pesqueiros da Sema 
informou já acionou o Centro 
Nacional de Primatas para que 
a macaca receba os devidos 
encaminhamentos assim que 
tiver alta hospitalar.

O cuxiú-de-nariz-branco 
é uma espécie quase ameaça-
da de extinção nativo da região 
Sul da Floresta Amazônica. É 
um primata pequeno, de até 
3 kg, e normalmente vive em 
bandos de até 40 indivíduos.

A Sema orienta a popu-
lação a não tentar domesticar 
animais de vida livre. Manter 
animais silvestres em cativeiro 
sem a devida anuência dos ór-
gãos ambientais é ilegal e traz 
prejuízos à saúde do animal e 
ao desenvolvimento do animal, 
como estresse e subnutrição, 
podendo, inclusive, levá-lo a 
óbito.
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Ativação do 27º Batalhão Fazendário

Alimentos são arrecadados para animais atingidos pelos incêndios

Dupla se apresentou sexta em Sinop

Animal aparenta ter sido vítima de maus-tratos

INOVAÇÃO. Policiais poderão informar ao Fisco possíveis irregularidades fiscais e tributárias

PANTANAL

Voluntários vendem rifas para
levar alimentos aos animais

SINOP

Dupla sertaneja é criticada por show 
com aglomeração de pessoas

GUARANTÃ DO NORTE

Macaca com sinais de 
maus-tratos é atropelada 
e resgatada ferida
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qualquer local, ainda não te-
nha acesso à internet.

PARCERIA
O trabalho conjunto 

entre Sefaz e Secretaria de 
Segurança Pública (SESP), 
por meio da Polícia Militar, 
já vinha sendo desenvolvi-
do e tem obtido bons re-
sultados. Além da parceria 
para desenvolvimento e uso 
do aplicativo no trânsito de 
mercadorias, a ativação do 
Batalhão Fazendário é mais 
uma medida para aprimorar 
as operações de fiscalização 
os postos fiscais e as volan-
tes em todas as regiões do 
estado. Desde 2018, com a 
criação da Unidade Militar de 
Operações Conjuntas – onde 
o Batalhão Fazendário está 
alocado, a Sefaz já registrou 
um incremento na arreca-
dação estadual, obtido por 
meio das operações de fis-
calização volante. Com uma 
tropa inicial de 26 policiais, o 
Batalhão Fazendário atua em 
conjunto com as equipes de 
fiscalização da Sefaz nas ope-
rações fixas, nos principais 
postos fiscais, e nas fiscaliza-
ções volantes de trânsito.  As 
operações de fiscalização são 
realizadas em todo o estado 
para pegar tanto as notas fis-
cais irregulares, com valores 
subfaturados, como cami-
nhões que percorrem Mato 
Grosso sem o devido imposto 
recolhido.

teados 11 prêmios. São eles: 
almoço com acompanhante, 
massagem relaxante, arran-
jo de flores, jantar a lá carte, 
óculos, hidratação + escova, 

a imagem. “Já tem vacina da 
Covid em Sinop?”. Outro dizia: 
“A vacina chegou e não esta-

mos sabendo mais?”. Ques-
tionada, a Prefeitura de Sinop 
disse que o município segue o 

decreto estadual em que libe-
ra shows e, por conta disso, o 
evento estava legalizado.

terrário, reconstrução capi-
lar + escova, jogo de taças de 
cristal para vinho, corrente 
chocker + camiseta É o Bicho 
+ Tupperware. Cada cupom 

custa R$ 10. Não há data es-
tipulada para o fim das ven-
das, pois se os bilhetes forem 
vendidos, o sorteio é realiza-
do logo em seguida.
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