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CAMPINÁPOLIS JUARA SORRISO ARIPUANÃ

COMPROMISSO INTERNACIONAL

Mauro não
esperava FEX
para fazer
investimentos
O governador Mauro Mendes comemorou 
a aprovação do projeto do Senado que 
formaliza o acordo entre o Governo Fede-
ral e os estados para pôr fi m nas brigas 
judiciais decorrentes da Lei Kandir, que 
isentou da cobrança de ICMS a exportação 
de produtos primários e semielaborados, 
como soja, milho, carnes e minérios. O 
texto aprovado prevê repasses de R$ 62 
bilhões pela União entre os anos de 2020 
a 2037.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

LIBERTADORES

Atuação
perfeita
por vaga
na semi

O Santos vencia o Grêmio 
por 1 a 0 e conquistava, até os 
minutos fi nais do primeiro jogo 
das quartas de fi nal da Liberta-
dores, um ótimo resultado fora 
de casa. De tanto ser pressiona-
do, porém, o Peixe sofreu o em-
pate. O atacante Marinho quer 
evitar que os erros se repitam na 
Vila Belmiro.      Página - 7

Governo afi rma 
que mantém
desmatamento 
sob controle

Mato Grosso manteve acordo fi rma-
do internacionalmente por meio do 
Programa REM MT. A confi rmação veio 
com a divulgação da taxa anual PRODES 
ratifi cando que o Estado fi cou abaixo 
do gatilho de performance, mantendo a 
área desmatada na Amazônia abaixo de 
1.788 km² por ano.                Página -7

FERROGRÃO

Povos indígenas que serão afetados, direta e indiretamente, pela construção da Ferrovia EF-170, 
mais conhecida como Ferrogrão, devem ser incluídos pelo Ibama e pela Funai no processo de 
Consulta Prévia, Livre e Informada sobre os impactos do empreendimento.                         Página -4

DIVULGAÇÃO

ÍNDIOS DEVEM SER 
CONSULTADOS

IVAN STORTI



    

Então é Natal, e o que você fez? O ano 
termina e nasce outra vez

Então é Natal, e o que você fez? O ano 
termina e nasce outra vez. Então É Natal, a 
festa Cristã. Do velho e do novo, do amor 
como um todo. Então bom Natal e um ano 
novo também. Que seja feliz quem souber o 
que é o bem.

Esta é a primeira estrofe de uma das 
músicas natalinas mais bonitas que conhe-
ço; a mesma, retrata bem a importância do 
Natal, não apenas como festa dos homens, 
e sim, espelha-se no nascimento do menino 
Jejus em uma manjedoura na maior humil-
dade.

Este mês de dezembro, tem um signi-
ficado especial para todos, especialmente 
no dia 25 de dezembro, quando aconteceu 
o nascimento do menino Jesus, momento 
em que nossos corações se alegram, pois o 
seu nascimento é o verdadeiro espirito na-
talino, que nos leva a encontrar a verdadeira 
essência da vida.

Na cidade de Poconé, conhecida tam-
bém como Cidade Rosa, distante da capital 
Cuiabá em 103 km. Há décadas a Casa de 
Alívio São Pe Pio, conhecida popularmente 
como Casa da Sopa, tendo como presidente 
dá mesma, o senhor Alison Roberto da Silva 
Santos. Esta instituição acolhe 64 crianças 
carentes e desamparadas, que se encon-
tram em extrema vulnerabilidade social.

Uma das antigas e atuantes colabora-
doras desse evento importantíssimo, a se-
nhora Taísa Maria Assis Silva Campos, disse 
estar satisfeitíssima com as doações, ad-
quiridas, e que este ano, graças a Deus as 
doações estão superando o ano passado 
em arrecadações, graças aos corações be-
nevolentes das pessoas de bem, não só de 
Poconé, como da capital Cuiabá, que tam-
bém contribuíram para esta   grande festa, 
que será realizada no dia 13 de dezembro; as 
crianças, já estão ansiosas para receber os 
presentes natalinos.

Além, de farta alimentação que foi do-
ada no ano passado pela Sala da Mulher 
da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 

doação de meia tonelada em alimentos não 
perecíveis que muito os ajudou. Este ano, a 
Coordenadora Taís, está no aguardo de ali-
mentos não perecíveis, por parte dessa Casa 
de Leis.

A dona Taísa, em função da perda do seu 
filho Cayique Thierry Assis Silva Lacostis, há 
onze meses de forma trágica, a mesma, re-
solveu criar o Slogan, deste e para os anos 
vindouros, de: “Onde tiver um sorriso, estarei 
presente nele” Criança Feliz; este Slogan fi-
cará como forma de homenagear seu filho 
Cayique e concomitantemente, arrefecer um 
pouca sua dor.

Eu sei da magnitude e importância desse 
evento para essas crianças carentes, que es-
peram ansiosamente para que o dia de Natal 
chegue logo.

Falo isso, com conhecimento de causa e 
efeito, pois no ano passado, tive a honra de 
ser o Papai Noel, nunca em toda  minha vida 
havia vivido situação igual, sentir no rosto e 
no sorriso de cada uma dessas 64 crianças,  
felicidade sem igual, confesso, no decorrer  
da entrega dos presentes, chorei copiosa-
mente e não tenho vergonha em dizer isso,  
pois sou uma pessoa extremamente senti-
mental, e mais do que isso, por saber, que 
meus filhos e agora  meus dois netinhos, 
graças a Deus, sempre  tiveram  do bom e do 
melhor, no Natal e fora dele.

Este artigo para mim tem um significado 
espiritual, pois há dois mil anos, nascia Jesus 
Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, 
deixando a nós reles mortais, ensinamentos, 
sabedoria, além de passar a nós que o per-
dão substitui a mágoa, que a solidariedade 
substitui o egoísmo, que o desapego substi-
tui o materialismo.

E que a maior função do Natal acaba se 
tornando prova que essa magia existe, não 
só nessa data, não só nos presentes do Pa-
pai Noel, mas no coração de cada um de nós; 
então é Natal!

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Natal feliz, Casa da Sopa
de Poconé

Só uma chuvinha...
começaram a impedir a retirada da bate-
ria pelo usuário. Sim, isso faz muita dife-

rença. Em modelos onde a 
bateria pode ser removida, 
se fosse inevitável tomar 
chuva, essa pequena mano-
bra evitaria que os compo-
nentes, molhados, fossem 
energizados, o que aumen-
tava exponencialmente as 
chances do aparelho “so-
breviver”. Molhar o telefone 
com a bateria significa que 
você vai ter problemas, pois 
é muito comum que ocor-
ram curtos e problemas de-
vido à indução.

Passe o tempo que pas-
sar a mais eficaz das medi-

das, que pode salvar seu celular e evitar 
um grande prejuízo, é carregar um saqui-
nho plástico para proteger o dispositivo 
assim que perceber que pode tomar chu-
va. É simples, barato e realmente eficaz.

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Para um dispositivo eletrônico não existe “chuvinha”, e por mais 
que você ache que a umidade não vai ser suficiente para causar 
prejuízos as chances de ter problemas, de imediato ou após al-
gum tempo, são imensas. Se você quer realmente fugir de trans-
tornos planeje, com antecedência, qual medida de proteção vai 
usar e não descuide dela, mesmo nos dias em que acreditar que 
tomar chuva é algo impossível.

CLIC 
FINAL 

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

Chuva. Essa é uma realidade bem co-
mum nessa época, para quem mora na 
mesma região que 
eu. Deveria, inclusive, 
estar chovendo mais, 
mas cada ano parece 
que a precipitação 
diminui e os períodos 
de seca se tornam 
mais extensos.

Em outras regi-
ões, em períodos e 
regimes diferentes, a 
chuva também se faz 
presente. Sua falta é 
sentida em algumas 
partes do país e do 
mundo e, infelizmen-
te, os impactos são sempre expressivos.

Quando falamos em chuva, atual-
mente, nossas preocupações são bem 
diferentes do que vivíamos alguns anos 
atrás. O motivo? Tecnologia. Se você to-
masse chuva antes da virada do milênio 
teria que se preocupar, na maioria dos 
casos, com sua carteira e algumas outras 
coisas que poderiam molhar. Hoje a pri-
meira preocupação é com o smartphone, 
caro e sensível à água (na maior parte 
dos modelos) ele é um dos grandes pro-
blemas durante uma pancada de chuva, 
mesmo que não seja das mais “pesadas”.

A situação que já não era das melho-
res ficou ainda pior quando os fabricantes 

ICIO ANTONIO MALHEIROS

Após mais de 20 horas de debates, a Câmara 
dos Deputados da Argentina aprovou sexta (11) pro-
jeto que autoriza o aborto até a 14ª semana de ges-
tação, por livre escolha da mulher com 16 anos ou 
mais. A norma precisa ainda ser votada no Senado, 
e desta feita há chances de uma decisão favorável.

Hoje, abortar no país vizinho só é permitido em 
caso de estupro ou risco de vida para a mãe, exce-
ções que também vigoram no Brasil (aqui se admi-
te ainda a interrupção em caso de feto anencéfalo). 
É a nona tentativa de mudar a regra na Argentina; 
na oitava, em 2018, a iniciativa caiu no Senado.

A iminência de uma vitória, agora como antes, 
decorre da intensa mobilização de mulheres nas 
ruas e no Parlamento. Sua bandeira foi encampa-
da durante a campanha eleitoral pelo atual presi-
dente, Alberto Fernández, e ora retorna à pauta do 
Congresso.

Impressiona o contraste com os retrocessos 
no Brasil. Não basta nossos congressistas se recu-
sarem a avançar no sentido de liberalizar o aborto 
em benefício da saúde pública, na linha do que de-
fende esta Folha; o governo Jair Bolsonaro busca 
restringir o acesso a tal direito até nas raras condi-
ções em que pode ser exercido.

Em tais circunstâncias, campeiam aborta-
mentos clandestinos e precários. São incompletos 
os dados oficiais sobre mortes de brasileiras por 
complicações. Numa década, de 2009 a 2018, o SUS 
registrou 721 óbitos por esse motivo, número que 
especialistas põem na conta da subnotificação.

Estima-se que pelo menos 900 mortes por 
abortos inseguros ocorram todos os anos na Amé-
rica Latina. Essa é uma das regiões do mundo com 
mais restrições à interrupção legal da gravidez. A 
maioria dos países latino-americanos abre poucas 
brechas na lei para sua realização. Apenas em Cuba, 
Uruguai, Guiana e Guiana Francesa o aborto é livre 
—e é totalmente ilícito em nações como República 
Dominicana, El Salvador, Nicarágua e Honduras.

Sempre se atribuiu o bloqueio à influência 
conservadora da Igreja Católica na região. Nas úl-
timas décadas, ele ganhou reforço militante de 
denominações evangélicas neopentecostais, que 
vêm conquistando espaço político.

Nesse quadro, ganha relevo incomum a vitória 
parcial das argentinas. Lá, diversamente do que se 
vê aqui, parlamentares e movimentos sociais não 
se acovardam diante dos desafios postos pelo tem-
po, em meio a uma pandemia. A ver se o Senado 
seguirá em frente.

Editorial

Argentinas à frente

TRAVADA
O presidente da Assembleia, deputado 

Eduardo Botelho, afirmou que a conclusão da 
votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
2021, que estima em R$ 22,1 bilhões de recei-
ta e despesa, deve ocorrer somente no ano que 
vem. Isso porque, a primeira votação que deve-
ria ocorrer na segunda (14) foi adiada por conta 
de uma série de pedido de vistas. A nova vota-
ção deve ocorrer hoje (16) e ainda será preciso 
outras duas votações, uma em segunda e outra 
em redação final. Ocorre que a Assembleia já 
sai em recesso nesta semana.

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!

NÃO DÁ LIGA
O ex-governador Júlio Campos foi na con-

tramão do que pregam os seus correligionários, 
o senador Jayme Campos e o deputado esta-
dual Dilmar Dal’Bosco, e disse que acha difícil 
o partido contar com a presença do prefeito de 
Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em suas fileiras em 
2022. Além de negar qualquer convite, Júlio afir-
mou que a migração de Emanuel não seria algo 
simples por conta da rixa que ele possui com o 
governador Mauro Mendes, que é uma das lide-
ranças do DEM em Mato Grosso.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Numa década, de 2009 a 2018, o SUS 
registrou 721 óbitos por esse motivo, 
número que especialistas põem na 
conta da subnotificação
“ “

O prefeito de Juara, Carlos Sirena, e o assessor de comunicação da 
Prefeitura passaram por um grande susto segunda (14), quando retor-
navam da Capital. A caminhonete em que estavam capotou próximo 
ao Posto Gil, na BR-163. Nenhum dos dois se feriu gravemente. Confor-
me as informações iniciais, o veículo teria aquaplanado, saído da pista 
e capotado às margens da rodovia federal. 
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Mauro Mendes diz que não esperava 
o FEX para fazer investimentos
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) comemorou a 
aprovação do projeto do Se-
nado que formaliza o acordo 
entre o Governo Federal e os 
estados para pôr fim nas bri-
gas judiciais decorrentes da 
Lei Kandir, que isentou da co-
brança de ICMS a exportação 
de produtos primários e se-
mielaborados, como soja, mi-
lho, carnes e minérios. O tex-
to aprovado prevê repasses 
de R$ 62 bilhões pela União 
entre os anos de 2020 a 2037. 
Segundo Mendes, no en-
tanto, ele não era um gover-
nador que “esperava o FEX” 
para fazer investimentos.

“Isso é fruto de uma luta 
que pelo menos eu comecei a 
travar no ano passado, quan-
do nós entramos e o FEX 2018 
não foi pago. De 2019 não foi 
pago. E está nessa conversa 
de FEX, que eu nunca gostei 
muito de ficar com FEX para 
lá, FEX para cá, porque exis-
tia em Mato Grosso uma his-
tória, “quando o FEX entrar 
eu faço isso”, “quando o FEX 
entrar eu pago aquilo”. Nun-
ca ninguém me viu falando 
isso”, afirmou.

Mauro explicou que em 
2019, junto a outros estados, 
Mato Grosso decidiu judi-
cializar a questão junto ao 
Supremo Tribunal Federa, e 
todos conseguiram chegar 
a um acordo com o Governo 
Federal. “Um dos passos des-
se acordo homologado no 
Supremo é que teria que ser 
aprovado um Projeto de Lei. 
Foi aprovado no Senado, ago-
ra aprovado na Câmara, então 
cria todas as condições legais 
para o governo pagar. Impor-
tante, é mais um recurso que 
entra em Mato Grosso, e mais 
um recurso que será bem 
aplicado nos investimentos 
e nas políticas públicas do 

Estado”, disse. O governador 
afirmou que acredita que 
não haverá problemas quan-
to à sanção presidencial. “O 
Governo Federal assinou o 
acordo no Supremo, então há 
que se imaginar, se o Gover-
no assina o acordo, o Governo 
Federal, representado pelos 
procuradores junto ao Supre-
mo assinaram esse acordo. 
Isso não foi uma imposição 
do Supremo, foi um acordo 
feito com os 27 estados com 
o Governo Federal e a chan-

GRANA EXTRA. Governador indicou ainda que acredita na sanção do presidente Jair Bolsonaro
Foto: Divulgação

Mato Grosso deverá receber nos próximos três anos um total de R$ 1,6 bi 

cela do Supremo. Então seria 
inimaginável o presidente, 
depois que o próprio gover-
no, que ele é representante 
mor, vá lá e descumpra isso. 
Não vejo essa possibilidade”.

A proposta aprovada se-
gunda-feira (14) era tida como 
uma tentativa de dar solução 
ao desentendimento de mais 
de 20 anos entre os estados 
e a União pelas perdas de 
arrecadação decorrentes da 
isenção da cobrança de ICMS 
de produtos destinados à 

exportação, decorrentes da 
chamada Lei Kandir. Maior 
exportador de produtos pri-
mários e semielaborados, 
Mato Grosso deverá receber 
nos próximos três anos um 
total de R$ 1,6 bilhão. Desse 
valor, 25% serão entregues 
diretamente aos municípios. 
Até o cumprimento do acor-
do, serão transferidos a Mato 
Grosso um total de R$ 6,5 bi-
lhões. Assim que aprovado, o 
projeto vai à sanção do presi-
dente da República.

Prefeito havia se reunido com governador 

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O prefeito de Juara, 
Carlos Sirena (DEM), e o as-
sessor de comunicação da 
prefeitura passaram por um 
grande susto, na tarde de 
segunda (14), quando re-
tornavam de Cuiabá para o 
município. A caminhonete 
Mitsubishi Triton em que 
eles estavam capotou próxi-
mo ao Posto Gil, na BR-163. 
Nenhum dos dois se feriu 
gravemente.

Conforme as informa-
ções iniciais, o veículo teria 
aquaplanado, saído da pista 
e capotado às margens da 
rodovia federal.  O prefeito e 
o assessor foram socorridos 
e encaminhados para uma 

unidade de saúde de Nova 
Mutum. Porém, após exa-
mes, ficou constatado que 
sofreram apenas ferimentos 
superficiais. 

Sirena esteve em Cuia-
bá para participar de uma 
reunião com o governador 
Mauro Mendes (DEM) e pre-
feitos eleitos pelo Democra-
tas. O veículo fica bastan-
te danificado em razão do 
acidente. A primeira-dama, 
Silvia Sirena, recebeu a infor-
mação quando participava 
da formatura de alunos da 
Escola Estadual Tiradentes 
de Juara, que acontecia na 
Praça dos Colonizadores e 
ficou bastante abalada. Po-
rém, logo se acalmou, ao sa-
ber que os dois saíram ilesos.

JUARA

caminhonete com 
prefeito e assessor
capota após aquaplanar 
na BR-163

Suas vendas Suas taxas

A SumUp chegou em Sinop!
Com a gente, quanto mais você vende,
menos você paga.

(66) 99976-1370

Vende mais de 10 mil reais 
por mês e quer conhecer 
nossas taxas?
Ligue:

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora
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Comunidades indígenas deverão 
ser consultadas no licenciamento
DA REPORTAGEM

Nuvens carregadas no 
céu... umidade aguardada no 
campo. A chuva – enfim – vol-
tou a molhar as lavouras de 
soja em Canarana, Nordes-
te de Mato Grosso. Um alívio 
para os agricultores que viram 
as plantações sofrerem com a 
estiagem. Foram mais de 30 
dias de seca em algumas fa-
zendas.

“Essa noite, Canarana re-
cebeu entre 10mm e 70mm 
de chuva, dependendo da lo-
calidade. Esperamos que essa 
chuva continue, que chova 
durante toda esta semana, 
porque várias localidades fi-
caram de 15 até 35 dias sem 
chuvas. Nós já contabilizamos 
perda de produtividade. Ainda 
não sabemos o quanto, mas 
já sabemos que vamos colher 
menos que na safra passada”, 
comenta o agricultor Diego 
Dallasta, que plantou 2,5 mil 
hectares de soja nesta safra.

Em Nova Mutum, no Mé-
dio Norte, os 1,2 mil hectares 
de soja cultivados na fazenda 
do Alduir Cenedese sentiram 
a falta de água nas últimas se-
manas. Pelo menos 200 hec-

tares tiveram que ser replan-
tados. O agricultor comemora 
o retorno das chuvas, mas re-
força que elas ainda estão irre-
gulares.

“Desde o começo da sa-
fra choveu pouco aqui na re-
gião. Tenho uma área que foi 
plantada há 50 dias e deveria 
estar com o dobro do tama-
nho, mas, com a seca, a lavou-
ra não chegou nem a fechar as 
ruas ainda. Na sexta-feira e no 
domingo choveu na faixa de 
90mm. 

A lavoura recuperou a 
cor e a aparência, mas os pre-
juízos estão aí”, comenta o 
produtor, que estima colher 
em média 10 sacas de soja por 
hectare a menos do que no 
ano passado.

A água também voltou a 
cair em Sorriso, município que 
mais produz soja no Brasil. “De 
domingo prá cá vem choven-
do bem por aqui. 

A soja voltou ao seu de-
senvolvimento normal, porém, 
sabemos que haverá perdas. 
Acreditamos que em cerca de 
‘5% da soja’ houve alguma per-
da”, afirma o agricultor Silvano 
Filipetto, que é presidente do 
sindicato rural de Sorriso.

Foto: Marcelo okiMoto

Indígenas em Mato Grosso 

FERROGRÃO. 14 terras indígenas sofrerão com os impactos da construção da ferrovia

DA REPORTAGEM

Implantação de um vi-
veiro em Campinápolis. Este 
é o resultado de uma parceria 
entre o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso (Senar-MT), Sindicato 
Rural e Secretaria de Educa-
ção. A iniciativa surgiu durante 
o treinamento de viveirista em 
fruticultura ocorrido em outu-
bro deste ano.

Segundo o mobilizador 
Igor Vieira dos Reis, com a im-
plantação do viveiro foi neces-
sário solicitar mais um treina-
mento voltado para este setor. 
“Demandamos o treinamento 
de viveirista de essências flo-
restais para auxiliar na capa-
citação dos participantes e na 
implantação do viveiro”.

Este curso tem carga ho-
rária de 40 horas. O objetivo é 
ensinar os participantes a pro-
duzir mudas florestais nativas 
e exóticas para reflorestamen-
to em áreas degradadas e para 
o plantio comercial.

Para o instrutor creden-
ciado junto ao Senar-MT, Ra-
fael Reginato Ávila, o treina-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Os beneficiários do Bol-
sa Família que tiveram o au-
xílio emergencial extensão 
de R$ 300 (R$ 600 para mães 
solteiras) cancelado, bloquea-
do ou negado ganharam um 
prazo para requererem o be-
nefício, informou o Ministério 
da Cidadania. A partir de do-
mingo (20) até 29 de dezem-
bro, a revisão do benefício 
deve ser pedida no site da Da-
taprev, estatal que processa 
os requerimentos do auxílio 
emergencial. O processo será 
inteiramente virtual, dispen-

mento surge com a ideia de 
destacar a importância das 
áreas florestadas, principal-
mente no setor mercadoló-
gico. “É importante qualificar 
os produtores para atender 
a demanda de produção de 
mudas para o mercado, que 
tende a crescer cada vez mais. 
E quem estiver alinhado às 

DA REPORTAGEM

A última reserva extra-
tivista de Mato Grosso so-
brevive às margens dos Rios 
Guariba e Roosevelt em Ari-
puanã. Em uma das comuni-
dades, a São Lourenço, mo-
ram 95 famílias, pequenos 
produtores rurais que desen-
volvem o cultivo da farinha 
de mandioca d’água. Mas em 
novembro, os agricultores 
trocaram o campo pela esco-
la e aprenderam a usar outra 
ferramenta: o computador.

Ministrado pelo Servi-
ço Nacional de Aprendiza-
gem Rural de Mato Grosso 
(Senar-MT), o treinamento 
Inclusão Digital Rural ensi-
nou aos ribeirinhos um pou-
co da tecnologia. Segundo 
o presidente da associação 
de moradores Ailton Pereira 
dos Santos, foi após um cur-
so do Senar-MT há oito anos 
que a comunidade adquiriu 
conhecimento para ampliar 
a produção de farinha. Com 
os novos aprendizados em 
informática, a expectativa é 
melhorar ainda mais.

“Depois do curso de 
farinha, a comunidade con-
seguiu agregar valor e está 
expandindo a produção. Em 

Aripuanã, temos a demanda 
de mais de mil kg de farinha 
por mês. A informática vai 
nos ajudar a comercializar o 
alimento que a gente produz 
e ter uma comunicação dire-
ta com o consumidor final”, 
destaca. De acordo com o 
presidente do Sindicato Ru-
ral de Aripuanã, Djalma Mi-
randa de Melo, a capacitação 
contribui para a melhoria da 
economia local. “Procuramos 
disponibilizar cursos que eles 
se interessem e os ajudem 
na preparação da lavoura. 
Trazemos palestras para for-
talecer a agricultura local e 
com isso construímos um 
alicerce”.

A Comunidade São Lou-
renço, integrante da Reserva 
Extrativista Guariba Roose-
velt é localizada a 160 km de 
Aripuanã e o único meio para 
chegar ao local é por barco. 
Para o instrutor credenciado 
junto ao Senar-MT, Késio Alex 
Medeiros, ministrar o curso 
na comunidade mostrou que 
a distância não é problema 
para a disseminação do co-
nhecimento. “Nunca fez tan-
to sentido a frase ‘estamos 
em todos os lugares’ e foi 
uma grande satisfação levar 
esse aprendizado”, completa.

Curso de viveirista do Senar em Campinápolis

Pedidos devem ser feitos no site da
Dataprev a partir de domingo

Comunidade no treinamento de Inclusão Digital

CAMPINÁPOLIS

Cursos do Senar fomentam
a implantação de viveiro

BOLSA FAMÍLIA

Inscritos ganham prazo para
contestar auxílio negado

ARIPUANÃ

Pequenos produtores 
aprendem a usar
computador em
reserva extrativista

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

sando a necessidade de ir a 
uma agência da Caixa Econô-
mica Federal ou a um posto 
de atendimento do Cadastro 
Único de Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚni-
co). Segundo o Ministério da 
Cidadania, a pasta promove 
mensalmente um pente-fino 
entre os beneficiários do auxí-
lio emergencial para verificar 
se eles atendem a todos os 
requisitos definidos pela lei 
que criou o benefício. Quem 
não se enquadra em um dos 
critérios é excluído da lista de 
beneficiários, mesmo tendo 
recebido alguma parcela. De 
acordo com a pasta, a verifica-

práticas ambientais e flores-
tais poderá se beneficiar neste 
cenário”.

Ávila acrescenta que o 
projeto do viveiro em Campi-
nápolis atenderá as necessi-
dades da região em relação às 
questões ambientais. “A ideia 
é atender uma demanda dos 
produtores rurais, da popu-

lação em geral e estimular o 
plantio e revitalização de áreas 
degradadas do município”.

Para Fabiana Lopes da 
Cunha, que participou dos 
dois treinamentos de viveiris-
ta, a capacitação auxiliará no 
cumprimento de leis ambien-
tais e ensinará de que modo 
fazer.

ção é necessária para garantir 
que o público-alvo do auxílio 
emergencial seja atendido e 
impedir que pessoas que não 
precisam do benefício rece-
bam a ajuda. 

Entre as principais situa-
ções verificadas, estão morte, 
descoberta de irregularidades 
ou obtenção de emprego for-
mal durante a concessão do 
auxílio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 26/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 26/2020, cujo objeto é a: Sele-
ção de melhor proposta objetivando o MENOR PREÇO/ GLOBAL para contra-
tação de empresa especializada para realizar a coleta de lixo e prestação de 
serviços de limpeza e conservação em atendimento as secretarias municipais 
de Administração, Assistência Social, Obras e Agricultura, Saúde, Educação 
Desporto e Lazer no município de Nova Guarita - MT, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital.
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posterio-
res, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no 
dia 28/12/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na 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 site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do 
edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do 
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 15 de Dezembro de 2020.
Yana Maria Marcon
 Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020 – DATA 15/12/2020 
– OBJETO: ADITAR A CLAUSULA SEGUNDA REFERENTE A SUPRESSÃO 
PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO – CONTRATADO: ARP ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME - CNPJ N.º 19.006.021/0001-42 – VALOR 
DO ADITIVO R$ 1.318,74.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020 – DATA 15/12/2020 
– OBJETO: ADITAR A CLAUSULA SEGUNDA REFERENTE AO VALOR DO 
CONTRATO EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE META E REEQUILÍBRIO FI-
NANCEIRO INCC – CONTRATADO: ARP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELLI - ME - CNPJ N.º 19.006.021/0001-42 – VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 
72.189,58 – VALOR DO REEQUILÍBRIO: 20.268,98.

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento 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 conhecimento 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 cafeteria;
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 experiên-
cia em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade 
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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AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 072/2020, 

destinado a 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, teve como 

vencedora a empresa: M. H. M. DO COUTO – COMERCIAL, com valor 

total de R$ 29.650,00 (vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta reais).

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 15 de dezembro de 2020.

ROMILSON DE JESUS LIMA. Torna público que requere a 
Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Licença Pré-
via (LP). Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) atividade coleta e transporte e esgoto sanitário, Rua 
Projetada 03, L. 51 – Q. 06, Jardim Aurora, Sinop/MT. CPF: 
041.237.951-10. Não EIA/RIMA.

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE 
PETROLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da Licen-
ça de Operação (LO), atividade de comercio atacadista 
de comb. realizado por transp.. retalhista TRR, Rua São 
José, n.º 1.973, 1ª Etapa, Industrial, Sorriso/MT. CNPJ: 
00.579.990/0003-26. Não EIA/RIMA.

MARRUAZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFI-
CANTES LTDA inscrito no CNPJ nº 38.354.501/0001-49, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso a LICENÇA PRÉVIA, LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para a atividade principal 47.31-8-00 e atividades secun-
dárias 45.20-0-05 /47.32-6-00, o empreendimento está 
localizado na Avenida Zilda Arns, 3422, Bloco A, Setor 
Loteamento Industrial Juscelino Kubitschek – Sorriso/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

MARRUAZ COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PE-
TRÓLEO LTDA inscrito no CNPJ nº 38.651.058/0001-78, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso a LICENÇA PRÉVIA, LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para a atividade principal 47.84-9-00 e atividades secundá-
rias 46.35-4-01/ 46.82-6-00/ 47.23-7-00, o empreendimen-
to está localizado na Avenida Zilda Arns, 3422, Bloco B 
Sala 01, Setor Loteamento Industrial Juscelino Kubitschek 
– Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

DALILA EDNA FAYOLLE inscrito no CNPJ nº 
29.526.835/0001-61, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LI-
CENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade principal 33.14-7-99 e 
atividades secundárias 25.39-0-01 e 33.14-7-11, o empre-
endimento está localizado na Rua Valdir Doerner, 2694, 
Letra A, Setor Industrial – Sinop/M. Não foi determinado 
EIA/RIMA

LUCIANO MARASCHIN, portador do CPF 621.945.691-20 
torna público que requer junto a SAMA, a Licença Prévia 
e de Instalação para a atividade de Criação de suínos de 
terminação com capac. De 4500 suínos, localizado na Fa-
zenda Pejuçara- Suinocultura, na Zona Rural do Município 
de Sorriso – MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

ERCILIO NESI. Torna público que requere a Secret. Mu-
nicipal do Meio Ambiente - SINOP, Renovação Licença 
de Operação (LO) atividade serviços de borracha p/ veic. 
automotores, Rua João Adão Scheeren, Setor Industrial, 
Sinop/MT. CNPJ: 03.233.145/0001-20. Não EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 222/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO 
CONTRATADO: BASCEL SOLUÇÕES LTDA-EPP  
OBJETO: “Adesão à Ata de Registro de Preços n° 045/2020 do Pregão Eletrônico 
n° 045/2020 da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT que tem como 
objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
LABORATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para suprir as 
necessidades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, localizado na Travessa 
Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo/MT”. 

VIGÊNCIA: 15/12/2020 a 31/12/2020 
VALOR: R$ 4.180 

DOTAÇÃO: (26) 01.001.10.302.0002.2003.3390.30  
 

 

 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020 - DO 

PREGÃO ELETRÔNICO 045/2020 DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020 - DO 
PREGÃO ELETRÔNICO 045/2020 DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, contratação 
através da empresa LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
com CNPJ Nº 19.391.064/0001-99 no valor de R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E 
DUZENTOS REAIS) e BASCEL SOLUÇÕES LTDA-EPP com CNPJ Nº 
21.515.353/0001-02 no valor de R$ 4.180,00 (QUATRO MIL E CENTO E OITENTA 
REAIS). 
Adesão à Ata de Registro de Preços n° 045/2020 do Pregão Eletrônico n° 045/2020 
da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT que tem como objeto o 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
LABORATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para suprir as 
necessidades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, localizado na Travessa 
Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo/MT. 

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de dezembro de 2020. 
Maurício Ferreira de Souza 

Presidente CISRVP 
 

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 221/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CONTRATADO: LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  

OBJETO: “Adesão à Ata de Registro de Preços n° 045/2020 do Pregão Eletrônico 
n° 045/2020 da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT que tem como 
objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
LABORATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para suprir as 
necessidades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, localizado na Travessa 
Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo/MT”. 

VIGÊNCIA: 15/12/2020 a 31/12/2020 
VALOR: R$ 4.200 

DOTAÇÃO: (26) 01.001.10.302.0002.2003.3390.30 
 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 122/2020

O Município de Nova Mutum comunica que houve alteração nos 

descritivos dos itens 1 e 2 do Lote I, ficando acrescido o seguinte texto: 1 - 

833801 - “.... - Sem bica. Composto por: 1 pedal acionador com cabo de 

1,20 metros, 1 caixa elétrica com proteção. De qualidade igual ou superior 

a marca Proflux.” E no item 2 - 833800 - “.... – Fabricado em aço inox ou 

em bronze cromado, resistente, que não enferruja e que não requer 

energia elétrica. Par de entrada e saída de engates Flexíveis de aço inox 

trançado, maior de 40cm de comprimento, 1/2 polegada nas duas pontas 

rosqueáveis.  Nova Mutum – MT, 10 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RESULTADO

Presidente da CPL

DA TOMADA DE PREÇO N° 045/2020
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa para 
construção de Escola Nova Municipal de Educação Básica no loteamento 
Jardim Europa, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi 
vencedora a empresa: M.I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 07.745.058/0001-30, no valor de  R$ 2.800.465,19 ( 
dois milhões, oitocentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, 
dezenove centavos). Nova Mutum - MT, 14 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Mauro Antonio Manjabosco

REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE 
LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXAS, QUE ATENDAM AS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NOS MANUAIS DE 
INSTRUÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO ÂS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA. Tendo em vista o que consta dos 
autos deste processo, e diante do resultado apresentado pelo 
Departamento de Licitação, homologo o presente certame, para que 
produza todos os efeitos legais previstos em lei.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020.

Ordenador de Despesas - Portaria Nº 041/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
COMPUTADORES, NOTEBOOKS E DATASHOW, PARA EQUIPAR AS 
ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. Tendo em vista o que consta dos 
autos deste processo, e diante do resultado apresentado pelo 
Departamento de Licitação, homologo o presente certame, para que 
produza todos os efeitos legais previstos em lei.
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020 

Mauro Antonio Manjabosco
Ordenador de Despesas - Portaria Nº 041/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

ADESÃO N° 099/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº008/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA DE RECIFE, PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT LEGO E COMPONENTES 

DE ROBÓTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO. Empresa contratada: 

POSITIVO TECNOLOGIA S.A, CNPJ Nº 81.243.735/0001-48. Valor total 

R$ 101.506,00.

Marisete M. Barbieri

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
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Marinho pede atuação perfeita
do Santos por vaga na semifinal
DA REPORTAGEM

O Santos vencia o Grê-
mio por 1 a 0 e conquista-
va, até os minutos finais do 
primeiro jogo das quartas 
de final da Libertadores, 
um ótimo resultado fora de 
casa. De tanto ser pressio-
nado, porém, o Peixe sofreu 
o empate. O atacante Mari-
nho quer evitar que os erros 
se repitam na Vila Belmiro.

Nesta quarta-feira (16), 
às 18h15, o Santos enfrenta 
o Grêmio novamente para 
decidir quem vai para a 
semifinal da Libertadores. 
Como empatou em 1 a 1 fora 
de casa, o Peixe pode até fi-
car no 0 a 0 com o adversá-
rio para avançar.

“Essa partida na Vila 
será completamente di-
ferente do jogo de ida em 
Porto Alegre. Empatamos 
no primeiro jogo e foi um 
bom resultado. Podería-
mos até ter saído com um 
triunfo. Agora temos que 
fazer uma grande exibição, 
perfeita, sem erros, para 
sairmos com essa vaga, que 
será muito importante para 
todos”, disse Marinho.

Apesar da vantagem 
no placar e de decidir a 
vaga na Vila Belmiro, Mari-
nho, um dos líderes do elen-
co comandado pelo técnico 
Cuca, não vê o Santos favori-
to. “Em um jogo como esse, 
o favoritismo passa longe. É 
uma decisão entre dois clu-
bes gigantes, com histórias 
de conquistas na competi-
ção. Estamos muito focados 
nesta partida. Acreditamos 
muito no nosso trabalho e 
na força do grupo para ven-
cermos e levarmos o Santos 
à fase seguinte da compe-

tição”, completou. Marinho, 
apesar da confiança na clas-
sificação, porém, lamen-
ta a ausência de público 
por causa da pandemia do 

Foto: Ivan StortI

Marinho em treino do Santos

LIBERTADORES. Peixe duela contra os gaúchos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, para avançar

Camisa 9 deve ser titular no lugar do vice-artilheiro

Foto: DIvulgação

DA REPORTAGEM

A lesão de Luciano na 
coxa esquerda abre espa-
ço para Pablo ter uma nova 
chance no ataque do São 
Paulo e mostrar que pode 
ser um jogador confiável no 
elenco do Tricolor. A primeira 
prova deve ser nesta quarta, 
às 20h30, diante do Atlético-
-MG, no Morumbi, pelo Brasi-
leirão.

Terceiro maior artilheiro 
do São Paulo na temporada, 
com 11 gols marcados, Pablo 
ainda não conseguiu se fir-
mar no clube desde que foi 
contratado, no final de 2018, 
por R$ 26,6 milhões. Ele vive 
sob a desconfiança do torce-
dor.

Em 2019, o atacante 
era a principal esperança de 
gols do elenco ao lado de 
Alexandre Pato. No entanto, 
as seguidas lesões o atrapa-
lharam. Ele terminou como o 
artilheiro do clube, com ape-
nas sete gols marcados. Para 
efeito de comparação, Bren-
ner é o artilheiro deste ano, 
com 20 gols até aqui.

Em 2020, o investimen-
to seria colocado mais uma 
vez à prova. E dessa vez sem 
as lesões. O início com um 
gol na estreia foi animador. 
Mas os nove jogos seguintes 
sem marcar lhe renderam 
um lugar no banco de reser-
vas e mais críticas por parte 
da torcida. Nesse período, 
Pablo inverteu suas posições 
no campo. Em determina-
dos momentos foi ponta e 
em outros, centroavante. Em 
nenhuma das duas teve des-
taque.

Após o retorno do fute-
bol por conta da paralisação 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, as coisas pareciam 
que iriam melhorar para o 
atacante. Em seis jogos, fo-
ram quatro gols marcados. 
Novamente, porém, veio o 
período de seca. Em oito jo-
gos seguidos como titular, 
nenhum gol marcado e a re-
serva novamente foi seu des-
tino. O problema é que dessa 
vez a dupla titular formada 
foi entre Brenner e Luciano, 
uma das mais efetivas do São 
Paulo nos últimos anos.

SÃO PAULO

Lesão de Luciano abre 
chance para Pablo 
tentar se firmar

novo coronavírus. “Esse é o 
tipo de jogo em que gosto 
de estar. A gente lamenta a 
pandemia, que vem tirando 
a vida de muitas pessoas, 

e que tirou, também, o pú-
blico dos estádios. Ficamos 
tristes com tudo que tem 
acontecido, mas esperamos 
o apoio total da nossa torci-

DA REPORTAGEM

No Centro de Treina-
mento do Corinthians, o elen-
co do Bahia fez na segunda-
-feira o último treino no Brasil 
antes do embarque para a 
Argentina. Nesta quarta, o 
Tricolor encara o Defensa Y 
Justicia, pelo jogo de volta 
das quartas de final da Copa 
Sul-Americana. A partida de 
ida terminou em 3 a 2 para os 
argentinos.

Os jogadores partici-
param de um treino tático. 
A atividade contou com a 
presença do atacante Élber 
e volante Ramon, que des-
falcaram o Bahia na derrota 
contra o Palmeiras, pelo Bra-

sileirão. Todos os atletas tam-
bém aprimoraram cobranças 
de pênaltis. Para avançar de 
fase, o Bahia precisa bater o 
Defensa Y Justicia por dois 

Atacante Rossi em treino do Bahia desta segunda

SUL-AMERICANA

Bahia treina pênaltis antes
de embarque para a Argentina

Foto: FelIpe Santana

Foto: lucaS uebel
DA REPORTAGEM

O Grêmio fez o penúlti-
mo trabalho antes do duelo 
com Santos, pelas quartas de 
final da Libertadores. E não 
vai ter Maicon para o duelo 
com os paulistas hoje, na Vila 
Belmiro. Jean Pyerre está re-
lacionado e vai para o jogo, 
como era esperado. O volante 
não esteve entre os convoca-
dos para a concentração.

Sem um dos líderes do 
elenco, Darlan deve ser o titu-
lar ao lado de Matheus Henri-
que. O meia Jean Pyerre, por 
outro lado, está concentrado 
e, assim, pelo menos partici-
pará da partida nem que seja 
como alternativa no banco 
na pior das hipóteses.

Na defesa, Kannemann 

aos poucos vai retomando o 
ritmo. O argentino jogou os 
90 minutos contra o Goiás, 
enquanto David Braz ficou no 
banco de reservas no Brasi-
leiro. Existe a possibilidade de 
Braz ganhar a vaga momen-
taneamente pelo contexto de 
volta de Kannemann.

A atividade técnica co-
meçou com uma conversa do 
técnico Renato com o elenco 
antes do trabalho iniciar. De-
pois, exercícios de posse em 
campo reduzido e também 
arremates.

A escalação provável do 
Grêmio tem: Vanderlei; Victor 
Ferraz, Geromel, Kannemann 
(David Braz) e Diogo Barbosa; 
Matheus Henrique, Darlan, 
Luiz Fernando, Jean Pyerre e 
Pepê; Diego Souza.

GRÊMIO

Na meia, Maicon é desfalque, 
mas Jean Pyerre retorna

Jean Pyerre treina e deve reforçar o Grêmio

gols de diferente, ou um gol 
desde que tenha marcado 
ao menos quatro vezes: 4x3, 
5x4... Se vencer por 3 a 2 leva 
a disputa os pênaltis.

Para este jogo, o técnico 
Mano Menezes volta a contar 
com o volante Gregore, que 
cumpriu suspensão na parti-
da de ida.

da de casa do início ao fim 
para chegarmos às semifi-
nais”. Além do empate por 
0 a 0, a vitória, obviamente, 
dá a vaga ao Santos na se-

mifinal da Libertadores. Um 
novo empate por 1 a 1 leva 
a decisão para os pênaltis. 
Igualdade por dois ou mais 
gols, dá Grêmio.
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DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Três companhias de te-
lecomunicações do mercado 
brasileiro – Vivo, Tim e Claro 
– adquiriram em leilão, na 7ª 
Vara Empresarial do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), os ativos da rede de te-
lefonia móvel da Oi pelo pre-
ço de R$ 16,5 bilhões.

Cada empresa comprou 
uma parte da Oi, e a divisão 
dos ativos será feita de for-
ma a preservar a competição. 
“Quem tem menos clientes 
vai levar mais, de forma a 
manter o equilíbrio entre as 
três companhias”, informou a 
assessoria de imprensa con-
tratada para a operação.

Com o leilão, que inte-
gra o plano de recuperação 
judicial da empresa, a Oi fica-
rá operando somente a rede 
de fibra óptica. Estimativas 
apontam que, com a com-
pra feita nesta segunda-feira, 
a participação da Vivo, da 
Tim e da Claro subirá de 33% 
para 37%, de 23% para 32% e 
de 26% para 29%, respectiva-
mente. 

A assessoria explicou, 
contudo, que esses números 
não são definitivos.

De acordo com informa-
ção do TJRJ, a proposta das 
três teles foi a única apresen-
tada no leilão. 

A audiência virtual de 
abertura das propostas fe-
chadas para venda da Unida-
de de Produção Isolada – UPI 
Ativos Móveis foi presidida 
pelo juiz Fernando César Via-

DA REPORTAGEM

Com cartazes pedindo 
justiça e paz no trânsito, fa-
miliares e amigos de Maicon 
Douglas Ferreira dos Santos, 
de 20 anos, que morreu atro-
pelado em Sorriso, fizeram 
um protesto na Avenida Na-
talino João Brescansin até 
a Praça das Fontes, contra 
a soltura do motorista que 
atropelou e matou o jovem.

Maicon pilotava uma 
moto e morreu após ser atro-
pelado por uma caminhone-
te na madrugada do último 
sábado (12) na Avenida Novo 
Horizonte com a Rua Vale 
Dourado, no Bairro Rota do 
Sol. Ele teve a moto partida 
ao meio na batida e morreu 
logo após dar entrada no 
hospital.

Segundo o boletim de 
ocorrência, Wanderson Wag-

DA REPORTAGEM

Uma mulher, identifi-
cada como Ednalva dos San-
tos, 46 anos, morreu após ser 
esfaqueada pelo ex-compa-
nheiro na segunda (14), em 
Sinop. A vítima teria discuti-

Operadora está em recuperação judicial desde junho/2016

COMUNICAÇÃO

Vivo, Tim e Claro compram ativos
da rede móvel da Oi por R$ 16,5 bi

SORRISO

Protesto contra soltura
de motorista que matou
motociclista atropelado

SINOP

Morre mulher esfaqueada
pelo ex-companheiro

Foto: Divulgação

do com o homem em casa, 
no Bairro Jardim Imperial, na 
tarde de segunda. Em deter-
minado momento, o suspei-
to deu um golpe de faca na 
região do peito da mulher. 
Ele saiu correndo da residên-
cia e encontrou com o filho 

Família e amigos protestam contra soltura de motorista

Foto: lucas torres

na, da 7ª Vara Empresarial, 
que homologou o resultado 
do leilão.

ner de Campos, 39 anos, que 
conduzia a caminhonete não 
prestou socorro e fugiu do 
local. De acordo com a polí-
cia, ele estava visivelmente 
embriagado e se recusou fa-
zer o teste do bafômetro. À 
PM, o motorista afirmou que 
não percebeu a motocicleta e 
que fugiu do local por medo 
de ser agredido por morado-
res. Ele se negou a fazer o tes-
te do bafômetro.

Wanderson foi preso e 
levado ao Centro de Resso-
cialização de Sorriso (CRS), 
mas foi solto no mesmo dia, 
após pagar fiança de no valor 
de R$ 5 mil. Além da fiança, 
o juiz proibiu o motorista de 
sair durante o período de fol-
ga. O motorista responderá 
ao processo em liberdade e 
deve responder por homicí-
dio culposo, quando não in-
tenção de matar.

A Oi entrou em recupe-
ração judicial em junho de 
2016, após acumular dívida 

bruta de R$ 64 bilhões com 
cerca de 55 mil credores, in-
formou o TJRJ.

Governo afirma que mantém
desmatamento sob controle
DA REPORTAGEM

Mato Grosso mante-
ve acordo firmado interna-
cionalmente por meio do 
Programa REM MT (da sigla 
em inglês REDD+ for Early 
Movers). A confirmação veio 
com a divulgação da taxa 
anual PRODES ratificando 
que o Estado ficou abaixo 
do gatilho de performance, 
mantendo a área desmatada 
na Amazônia abaixo de 1.788 
km² por ano.

No final de 2017, Mato 
Grosso passou a ser benefi-
ciado pelo Programa REM, 
por ter promovido uma re-
dução de 86% dos desmata-
mentos nas florestas no perí-
odo de 2004 a 2014.

Anunciados no dia 30 de 
novembro pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas (Inpe), os 
dados do PRODES mostram 
que a taxa de desmatamen-
to pelo período dos últimos 
12 meses foi de 1.767 km² em 
Mato Grosso. Em relação aos 
resultados de 2019, o Estado 
aumentou o desmatamento 
em 3,67%, um aumento ex-
pressivamente menor que 
o do estado vizinho do Pará, 
com um aumento de 20% 
em 2020 em comparação ao 
ano anterior. Ou seja, frente a 
uma tendência de aumento 
generalizada de aumento no 
desmatamento em todo bio-
ma amazônico, Mato Grosso 
manteve os índices sob con-
trole.

Nos últimos seis meses, 

os alertas de desmatamen-
to do DETER/Inpe apontam 
uma redução média de 30% 
nos avisos.  No período de 
estiagem, quando a pressão 
costuma ser maior, os aler-
tas reduziram em 30% para o 
mês de julho, 22% em agosto 
e 47% em setembro em rela-
ção aos mesmos períodos de 
2019.

Os resultados, na ava-
liação dos analistas do Pro-
grama REM-MT,  refletem a 
política adotada pelo Estado 
de tolerância zero aos crimes 
ambientais, fortalecida por 
ações do Programa REM MT 
e estratégia Produzir, Conser-
var, Incluir (PCI). A integração 
das entidades visa ações co-
ordenadas no combate aos 
crimes contra a flora, freando 
a tendência de aumento que 
demonstra a taxa nacional. A 
coordenadora do Programa, 
Lígia Nara Vendramin desta-
ca a integração de órgãos e 
executores.

“O Programa REM MT 
favoreceu o diálogo entre 
as diferentes organizações, 
aperfeiçoando fluxos e pro-
cedimentos, de modo a apri-
morar desde o planejamento 
das operações, o processo de 
autuação, a descapitalização 
de infratores e a responsabi-
lização cível e criminal”.

Entre os órgãos, Ligia 
ressalta a estreita atuação 
entre a equipe da Coordena-
ção de Fiscalização de Flora 
(CFFL), Superintendência de 
Processos Administrativos 
e as Unidades Desconcen-

Foto: roDolFo PerDigão

MT se comprometeu a manter o desmatamento abaixo de 1.788 km²

COMPROMISSO INTERNACIONAL. Acordo foi feito com os governos da Alemanha e do Reino Unido em Conferência da ONU
tradas da SEMA, Batalhão 
de Polícia Militar de Prote-
ção Ambiental, Batalhão de 
Emergências Ambientais, 
IBAMA, Delegacia de Meio 
Ambiente e Ministério Públi-
co Estadual.

FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL
Desde a efetiva implan-

tação do Programa REM MT 
em 2019, dados demonstram 
que ações de fortalecimento 
institucional aperfeiçoaram a 
fiscalização, operacionaliza-
ção e responsabilização por 
crimes ambientais no Estado.

O incremento na área 
autuada por desmatamento 
aumentou no primeiro se-
mestre do ano de 2020, em 
relação aos anos anteriores. 

As análises feitas pela 
Coordenação do Programa 
apontam um aumento per-
centual de 68% na capacida-
de de autuação da Coordena-
ção de Fiscalização de Flora 
(CFFL) em relação ao ano an-
terior, e de 45% em relação 
ao maior registro histórico, 
em 2016.

A partir do Subprogra-
ma de Fortalecimento Ins-
titucional, avanços também 
foram concretizados com o 
investimento no monitora-
mento e criminalização de 
infratores ambientais.

A responsabilização 
imediata veio com a descapi-
talização de infratores. 

Medidas em ações de 
remoção de máquinas flagra-
das em crimes ambientais 

da vítima. O suspeito, no en-
tanto, conseguiu fugir.

Testemunhas aciona-
ram a Polícia Militar e relata-
ram que avistaram o homem 
ensanguentado correndo na 
Rua dos Cravos. Os policiais 
foram até o local e consegui-

ram prender o homem. Ed-
nalva foi socorrida com vida 
e levada ao Hospital Regio-
nal, onde passou por cirurgia. 
Porém, ela não resistiu ao fe-
rimento e morreu pouco de-
pois. A Polícia Civil investiga 
o crime.

aumentaram 83% no primei-
ro semestre de 2020 em rela-
ção ao ano inteiro de 2019.

Houve ainda a criação 
da Gerência de Planejamen-
to de Fiscalização e Combate 
ao Desmatamento para orga-

nização das operações e tra-
tamento aos alertas da Plata-
forma de Monitoramento da 
Cobertura Vegetal, que uti-
liza imagens Planet e outras 
imagens de satélite, de forma 
atuar preventivamente em 

grandes danos ambientais. 
Em andamento, estão 

ainda o Sistema Integrado de 
Gestão Ambiental - Respon-
sabilização, que prevê a análi-
se dos autos de infração com 
celeridade e eficiência.
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