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Representantes reinstalam
o Parlamento Amazônico

Com representantes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, 
Suriname, Guiana, Equador e Guiana Francesa foi reinstalado o Parla-
mento Amazônico (Parlamaz). O grupo tem o objetivo de estabelecer 
políticas integradas e estreitar as relações entre os países-membros na 
discussão sobre as questões amazônicas, promovendo a cooperação e o 
desenvolvimento sustentável da região Amazônica.   Página -7
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EM NOVA DATA

O Governo de Mato Grosso adia para 
janeiro a solenidade de entrega de 
equipamentos, bens e itens para uso 
na agricultura familiar. O evento que 
ocorreria na última segunda (21), no 
pátio do ginásio Aecim Tocantins, 
terá nova data anunciada em breve.

  Página -4

MT adia para 
janeiro entrega
de maquinários 
e equipamentos

Municípios
já podem aderir 
ao Programa
Saúde na Escola
A Secretaria de Estado de 
Saúde informa que já está 
aberto o período de adesão 
dos gestores municipais das 
áreas de Educação e Saúde 
ao Programa Saúde na Esco-
la (PSE), biênio 2021/2022, do 
Governo Federal. O prazo de 
encerramento será dia 16 de 
fevereiro de 2021. Os Institu-
tos Federais também podem 
ser escolhidos.             Página  -7

VLT POR BRT

A Aprosoja manifestou total aprovação à decisão do Governo de Mato Grosso 
pela substituição do modal de transporte entre Cuiabá e Várzea Grande. Em 
nota, a entidade declarou que “a decisão marca o fi m de um imbróglio”.  Página 4
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Ministro Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal, suspendeu proviso-
riamente os efeitos do ato normativo 
que zerou a alíquota de importação de 
revólveres e pistolas

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tri-
bunal Federal, suspendeu provisoriamente 
os efeitos do ato normativo que zerou a alí-
quota de importação de revólveres e pistolas. 
Ao atender pedido do Partido Socialista Bra-
sileiro, o aludido magistrado assinalou que os 
efeitos extrafi scais da redução a zero da alí-
quota contradizem o direito para a vida e à 
segurança.

Na ação, o partido argumenta que, com a 
redução da alíquota, antes fi xada em 20%, a 
dedução estimada dos preços dessas armas 
pode chegar a 40% do preço atual, o que 
acarretará maior número de armas de fogo 
em circulação. A alteração, a seu ver, coloca 
em risco a segurança da coletividade, ao faci-
litar a inserção de armas no mercado.

Na decisão, o Ministro assentou que, em-
bora o presidente da República tenha a prer-
rogativa para a concessão de isenção tribu-
tária no contexto da efetivação de políticas 
fi scais e econômicas, a opção de fomento à 
aquisição de armas por meio de incentivos 
fi scais encontra obstáculo na probabilidade 
de ingerência em outros direitos e garantias 
constitucionalmente protegidos.

Na avaliação do aludido magistrado, essa 
política também causa mitigação dos direi-
tos para a vida e à segurança pública. Fachin 
lembrou que o Supremo anulou dispositivos 
do Estatuto do Desarmamento, em conso-
nância com manifestações e decisões recor-
rentes de tribunais e organizações interna-
cionais de direitos humanos, reafi rmando a 
necessidade do controle do acesso às armas 
de fogo.

Nesse sentido, o Ministro frisou que, no 
âmbito da formulação de políticas públicas, a 
segurança dos cidadãos deve primeiramente 
ser garantida pelo Estado, e não pelos indi-
víduos. Incumbe ao Estado, dessa forma, di-
minuir a necessidade da posse de armas de 
fogo, por meio de políticas de segurança pú-

blica promovidas por policiais comprometidos 
e treinados para proteger a vida e o Estado de 
Direito. De fato, a Constituição Federal adota 
para alguns tributos o critério da extrafi scali-
dade, quer dizer, a legislação fi scal deve lançar 
mão da incidência fi scal para estimular ou de-
sestimular certa atividade.

No caso concreto o Governo Federal enten-
deu que deve ser utilizado o critério da sele-
tividade para reduzir a incidência do imposto 
de importação, com o objetivo de diminuir o 
custo para o cidadão que tenha a autorização 
para portar o referido armamento. Na visão do 
Governo, quanto mais armado esteja a socie-
dade, menor serão os índices de violência.

Desse modo, fi cou bem clara a contrarie-
dade de motivos, tendo o Ministro Relator do 
processo junto ao Supremo Tribunal Federal, 
decidido que a aludida redução tributária, ao 
contrário do que defendido pela Presidência 
da República, fomenta a violência, violando 
assim, a própria Constituição Federal ao impor 
ao Estado o dever de resguardar a segurança 
pública. Importante notar que a questão em-
bora possa parecer de caráter tributário, uma 
vez estar tratando da alíquota do imposto de 
importação, na verdade trata-se de questão 
eminentemente constitucional. Aliás, tendên-
cia reiteradamente vista junto a Corte Supre-
ma, ou seja, de analisar a questão tributária 
sob à ótica de mais regras previstas na Cons-
tituição Federal. Portanto, caberá aos demais 
Ministros do STF decidirem se a facilitação fi -
nanceira para a aquisição das pistolas impor-
tadas tem o condão de aumentar ou minimizar 
a violência, devendo para tanto, lançar mão de 
estudos técnicos que venham a dar respaldo à 
respectiva decisão, a qual se almeja seja des-
pida de qualquer viés político ou ideológico. 
Aliás, não por isso pensam alguns que armas 
e as rosas são semelhantes, as duas matam, 
as duas são armas, as duas proporcionam do-
mínio sobre alguém, mas a maior semelhança 
existente entre elas, é que as duas podem ser 
perigosas apenas nas mãos humanas.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É ADVO-
GADO E CONSULTOR JURÍDICO TRIBUTÁ-
RIO

Pistolas & rosas

Ajude quem realmente precisa
cessária. Normalmente são fornecidos con-
tatos de pessoas, endereços e tudo mais. A 
ideia, sempre, é fornecer a materialidade 
necessária para que quem está do outro 

lado da linha sinta segu-
rança em ajudar.

Percebeu a diferença? 
Pois é, precisamos estar 
de olho nas informações 
fornecidas, sua solidez e 
a possibilidade de confi r-
mação. Às vezes, por con-
ta de tantas tentativas de 
golpe, o usuário acaba se 
“fechando” e, com isso, 
deixa de ajudar quem re-
almente precisa.

Vamos ajudar, isso é bom para quem 
recebe o auxílio e também para quem con-
segue facilitar um pouco a vida do outro. 
Tome os cuidados necessários e siga fazen-
do o bem.

E a gente vai fi cando 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 
perfi l em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!

Sempre que quiser ajudar alguém e tiver dúvidas quanto a ve-
racidade das informações postadas peça ajuda para quem tenha 
mais conhecimento nesse tipo de situação. Não são raros os 
casos em que a pessoa acaba sendo enganada por não conse-
guir fazer a verifi cação correta. Eu, inclusive, me disponho para 
verifi car coisas desse tipo para quem precisar. É só chamar.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, nas últimas edições, sobre pes-
soas que pedem ajuda em redes sociais 
apenas para ganhar dinheiro “fácil” de pes-
soas que acabam por se sensibilizar com 
suas histórias. 
Não poderia, 
porém, encer-
rar essa série 
sem falar so-
bre os apelos 
de quem real-
mente precisa 
e encontra na 
grande rede a 
possibilidade 
de buscar um 
socorro.

Pode ter certeza, não são raros os casos 
em que isso acontece. Os pedidos são fei-
tos das mais diversas formas, dependen-
do, claro, da familiaridade da pessoa com 
os recursos disponíveis e do “desespero” 
envolvido. Dependendo da situação é acei-
tável que quem está buscando auxílio não 
consiga fazer algo muito “organizado”.

Como diferenciar, então, uma situação 
real de uma falsa? Com base na “verdade” 
envolvida. Antes de qualquer coisa, que faz 
um apelo verdadeiro fornece informações 
sólidas sobre seu infortúnio. É bem comum 
que se relate o que aconteceu, o que foi 
feito, o que precisa ser feito e a ajuda ne-

VICTOR MAIZMAN

À primeira vista se afi gura acertada a decisão do go-
verno paulista de restringir atividades no período festivo 
deste fi nal de ano no Brasil da Covid-19. Todo o estado 
salta direto da fase amarela para a vermelha no feriado 
e no fi m de semana do Natal (25 a 27), com repetição no 
Ano Novo (1º a 3 de janeiro).

Nesse estágio, mais restritivo, admite-se a abertura 
só de setores essenciais, como serviços de saúde, postos 
de combustível e supermercados. Presidente Prudente é 
a única região do estado a entrar na fase vermelha de 
pronto, porque na cidade a ocupação de UTIs já marca 
alarmantes 83%.

Em quatro semanas, subiram 54% os casos e 34% as 
mortes em São Paulo. O nível de isolamento social para 
impedir o contágio caiu para 40%, quando o ideal seria 
50%. Chamar a alta de segunda onda ou de repique da 
epidemia resvala para a inocuidade semântica; importa, 
isso sim, reconhecer o agravamento da situação.

Tal é o sentido geral da medida de recolhimento 
pela administração João Doria, redobrar a precaução. 
Não fi ca de todo claro, contudo, por que o intervalo de 
quatro dias com volta à fase amarela —não haveria risco 
de incentivar nesse período justamente as aglomerações 
que se busca evitar?

A restrição de atividades econômicas não impede 
festividades com dezenas de pessoas em residências. E 
as que tinham planos de comemorar em algum desses 
dias, em bares ou restaurantes ora interditados, poderão 
tentar fazê-lo no interregno amarelo.

A população já se mostra em boa medida refratária 
a manter medidas de prevenção. Até diante da perspecti-
va de vacinas recrudesce o ceticismo, como revelou pes-
quisa Datafolha: despencou de 89% para 73% a parcela 
de brasileiros dispostos a imunizar-se.

Recomenda-se pecar pelo exagero quando uma si-
tuação ameaça sair do controle, tanto mais quando não 
se pode contar com coordenação do governo federal. 
O mesmo vale para a incerteza adicional imposta por 
linhagem mutante do coronavírus que parece ser 70% 
mais transmissível.

A nova variedade do Sars-CoV-2 ocasionou retorno 
de um trancamento rígido no Reino Unido, e mais de 40 
países baniram viajantes provenientes de aeroportos bri-
tânicos. Não está na lista o Brasil de Jair Bolsonaro, que 
mais uma vez escolhe errar pela trilha da leniência e do 
negacionismo.

Exigir testes antes do embarque não elimina por 
completo o perigo de aportar aqui uma pessoa infectada 
com a variante mais transmissível. O ocupante do Planal-
to, de novo como sempre, não tem pejo de arriscar a vida 
dos outros para alimentar a propaganda enganosa de 
que a Covid-19 está no fi m.

Editorial

Natal recolhido

LUTO NA
MEDICINA
Mais um médico morreu em Mato Grosso 

vítima da Covid-19. A última vítima foi o clí-
nico geral e obstetra Braz Simões Nogueira, 75 
anos, que atuava desde a década de 70 em Ron-
donópolis. Diabético e hipertenso, Doutor Braz, 
como era chamado, faleceu no Hospital Santa 
Rosa, em Cuiabá, onde permaneceu internado 
cerca de 20 dias. Doutor Braz, que é considera-
do um dos pioneiros em Rondonópolis, deixa 
três fi lhos e esposa, a também médica Janete 
Moreira Nogueira.

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 fi cará bem!

ISOLADO EM MT
A posse da nova diretoria do Tribunal de Jus-

tiça, na última sexta (18), teve um momento bem 
inusitado. Devido a pandemia do novo coronaví-
rus, a solenidade ocorreu de forma virtual. Iso-
lado em um sítio, o desembargador José Zuquim 
gravou vídeo tomando posse no cargo de corre-
gedor-geral de Justiça ao som de pássaros. Além 
de Zuquim, também tomou posse na ocasião, a 
desembargadora Maria Helena Póvoas como pre-
sidente e Maria Aparecido Ribeiro, como vice-
-presidente.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A restrição de atividades econômicas 
não impede festividades com dezenas 
de pessoas em residências
“ “

Um fi lhote de jacaré foi encontrado em uma valeta de escoamento de 
água na Avenida dos Ingás, em Sinop. Moradores fi lmaram o fi lhote de jaca-
ré. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal não foi resgatado pela equipe 
pois normalmente ele costuma ser muito ágil e retorna para água. O fi lhote 
não oferece riscos de ataque e retorna sozinho ao habitat dele. Especialistas 
orientam os moradores que nunca se deve espantar ou pegar esse tipo de 
animal. Por se tratar de um animal silvestre, ou seja, que não tem contato 
com humanos, sempre entre em contato com o Corpo de Bombeiros.
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(66) 99976-1370

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

Suas vendas Suas taxas

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

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora
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MT adia para janeiro entrega
de maquinários e equipamentos
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso adia para janeiro a 
solenidade de entrega de 
equipamentos, bens e itens 
para uso na agricultura fa-
miliar. O evento que ocorre-
ria na última segunda (21), 
no pátio do ginásio Aecim 
Tocantins, terá nova data 
anunciada em breve.

Na solenidade a ser 
realizada no próximo mês, 
serão entregues 42 pa-
trulhas mecanizadas, 200 
resfriadores de leite, 100 
caixas de mel e 7,6 mil do-
ses de sêmen bovino. A en-
trega faz parte da ação MT 
Produtivo, da Secretaria de 
Estado Agricultura Fami-
liar (Seaf-MT), que integra o 
Programa Mais MT, lançado 
em outubro e que prevê re-
cursos na ordem de R$ 9,5 
bilhões em investimentos 
públicos durante a gestão 
(2019-2022).

Além das entregas, du-
rante o evento será assina-
do o certificado que habilita 
a prefeitura de Juscimeira a 
integrar o programa ao Sis-
tema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Fa-
miliar e de Pequeno Porte 
(Susaf), iniciativa do Gover-
no do Estado que tem como 
objetivo permitir e viabilizar 
que pequenos agricultores 
possam vender seus pro-
dutos (queijo, salame, mel e 
outros) para outras cidades 
de Mato Grosso.

Cada uma das 42 pa-
trulhas mecanizadas é com-
posta por um trator agríco-
la 4×4 com potência de 110 
CV, uma carreta basculante 
com capacidade para seis 

toneladas e uma grade ara-
dora com 18 discos de 28 
polegadas.

Essas máquinas foram 
adquiridas com recursos do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), e custaram R$ 4,9 
milhões, com contrapartida 
do Governo do Estado de R$ 
2,7 milhões. Juntos esses re-
cursos totalizam R$ 7,6 mi-
lhões em investimentos. No 
total serão 42 cidades bene-
ficiadas com o maquinário.

Já os 200 resfriadores 
de leite com capacidade de 
armazenamento de até mil 
litros serão destinados a 67 
cidades. Além da entrega 
de resfriadores de leite, que 
serão de uso de cooperati-

Foto: AssessoriA

Não foi informado o motivo do adiamento da entrega 

EM NOVA DATA. O evento que ocorreria no início desta semana no pátio do ginásio Aecim Tocantins

vas e associações ligadas à 
atividade leiteira, a Seaf pro-
move também outra ação 
voltada ao fomento à pro-
dução de leite: a doação de 
embriões e sêmen bovino 
de alto padrão genético e 
produtividade.

Também será feita a 
entrega oficial de 7,6 mil do-
ses de sêmen, parte sexado 
(semên direcionado para 
nascimento de bezerro fê-
mea) e parte convencional 
(pode nascer tanto macho 
ou fêmea) de cinco raças di-
ferentes: Holandesa, Jersey, 
Girolando ¾, Girolando 5/8 e 
Gir leiteiro.  Todas elas com 
base genética forte voltada 
para a produção de leite.

A doação das primeiras 

100 caixas de abelhas, mon-
tadas com madeira apre-
endida em fiscalizações re-
alizadas pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema) e construídas pe-
las mãos de reeducandos 
da Fundação Nova Chan-
ce, será feita ao cacique 
Kamoriwa’i Elber Tapirapé, 
da aldeia Tapi’itãwa (Uru-
bu Branco), pertencente ao 
povo indígena Tapirapé, da 
cidade de Confresa.

O município, localizado 
a 1.180 km de Cuiabá, servirá 
de projeto piloto na inserção 
da comunidade indígena no 
trabalho de fortalecimento 
que o Governo do Estado 
começa a realizar em prol da 
apicultura em Mato Grosso.

DA REPORTAGEM

A Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja) ma-
nifestou total aprovação à 
decisão do Governo de Mato 
Grosso pela substituição do 
modal de transporte entre 
Cuiabá e Várzea Grande. Em 
nota encaminhada na terça-
-feira (22), a entidade decla-
rou que “a decisão marca 
o fim de um imbróglio, de-
terminando o início de um 
ciclo de melhor qualidade 
de transporte público para a 
população cuiabana”. A deci-
são foi apresentada pelo go-
vernador Mauro Mendes na 
segunda (21), após a conclu-
são dos estudos técnicos ela-
borados pelo Governo de MT 
e pelo Grupo Técnico criado 
na Secretaria de Mobilidade 
Urbana.

O ofício pedindo a 
substituição da execução 
das obras do Veículo Leve So-
bre Trilhos (VLT) pela implan-
tação do Ônibus de Trânsito 
Rápido (BRT) foi enviado na 
última sexta (18) ao ministro 
Rogério Marinho, que co-
manda a pasta do Desenvol-
vimento Regional.

Conforme a Aprosoja, 
“a decisão mostrou-se viá-
vel em diversos pontos, tais 
como: menor custo, impacto, 

DA REPORTAGEM

Uma nova cadeia de 
produção com alto valor 
agregado está se tornando 
realidade no munícipio de 
Chapada dos Guimarães e 
pode fomentar a agricultura 
familiar da região. A viabilida-
de do negócio impulsionada 
pela rentabilidade e susten-
tabilidade, especialmente 
porque pode ser cultivado 
em pequenas áreas, coloca a 
produção de óleos essenciais 
como um ramo de atividade 
muito promissor.

Atento a essa oportuni-

tempo e risco para implanta-
ção; menor previsão tarifária; 
maior capacidade de trans-
porte de passageiros; baixo 
conflito regulatório e, ainda; 
fácil possibilidade de amplia-
ção da rede”. Os relatórios 
concluíram que o BRT terá 
mais vantagens à mobilida-
de da população cuiabana e 
várzea-grandense em razão 
da flexibilidade do modal, 
“pois consegue atingir regi-
ões mais adensadas e mais 
distantes, bem como permi-
te o seu prolongamento no 
futuro”.

“Além disso, permite 
também que um ônibus saia 
de um bairro, entre no cor-
redor exclusivo e, sem qual-
quer integração, siga a outro 
bairro distante do corredor 
estrutural, garantindo con-
forto e agilidade para o usu-
ário”.

Conforme os estudos, 
o traçado do VLT é inflexível, 
já que as zonas com maior 
atração de viagens estão há 
mais de 400 metros dos ei-
xos, “especialmente as áreas 
centrais de Cuiabá e Várzea 
Grande”. Outro ponto desta-
cado pela comissão foi o va-
lor da tarifa, que ficou orçada 
em R$ 5,28, montante muito 
superior ao do transporte co-
letivo praticado na Baixada 
Cuiabana, que é de R$ 4,10.

dade e na possibilidade de 
expansão da cadeia produti-
va em Mato Grosso é que o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico (Sedec) 
está apoiando a implemen-
tação de uma fábrica de óle-
os essenciais. 

“Tem uma equipe da 
nossa pasta que está apoian-
do com repasse de dados 
técnicos e informações agro-
nômicas os empreendedo-
res que estão investindo no 
plantio das matérias primas 
e na extração dos óleos es-
senciais”, explicou o secretá-

Para a entidade a decisão mostrou-se viável em diversos pontos 

DESFECHO

Aprosoja apoia troca 
de VLT por BRT

OPORTUNIDADE
Sedec apoia produção de óleos essenciais e de bio produtos 

Foto: MAike toscAno

rio César Miranda.
Outra colaboração da 

Sedec, de acordo com o se-
cretário, é contribuir para a 
viabilidade das alianças pro-
dutivas, ampliação do mer-
cado consumidor, estrutu-
ração dos elos da cadeia e 
organização do sistema de 
produção dos compostos 
naturais, que são extraídos 
das folhas, flores, raíz e seiva 
das plantas e podem serem 
usados pela indústria far-
macêutica, de cosméticos, 
de alimentos, de limpeza e 
de tratamento de saúde. “A 
produção de óleos essen-

ciais pode ser uma grande 
alternativa para as pequenas 
propriedades rurais por se 
tratar de uma produção que 
permite plantio em pouca 
área de extensão. É um nicho 
que está sendo criado. É uma 
grande oportunidade de ne-
gócio para vários agentes de 
produção”, afirmou César Mi-
randa.

O empreendimento ini-
ciado em Chapada dos Gui-
marães poderá se expandir 
para outras pequenas pro-
priedades da região, gerando 
renda e emprego para as co-
munidades locais.



 

CONTRATO               CPF/CNPJ
279002900021900 772130091  
279002701188900 478995222  
279002900020800 034764901  
279002701212200 060557171  
279002800261300 017731479  
279002800674200 593764901  
279002700945900 009973491  
279614000 052841321001  
279002701561400 651470491  
279697800 078702190001  
279002800780800 046862669  
279002701605400 962134341  
279002701708500 030420681  
279002701686600 016358581  
279002701686500 016358581  
279002701636200 859131111  
279002800853800 007465382  
279002701698600 033512511  
279613000 300547020001  
279002700947300 034499379  
279002800558300 190980538  
279632500 270264510001  
279002701502200 054877911  
279002701602800 031724471  
279002701453500 058675161  
279002700195500 487628731  
279050900002800 013880971  
279002701683900 061431921  
279972200005700 004972411  
279002800799700 034463508  
279691300 247459290001  
279002701481300 033324801  
279002701742100 062280566  
279002701720600 060938791  
279002700299200 027392281  
279002700522100 030343291  
279002700865900 030343291  
279002701598800 930671601  
279002701574200 042327071  
279002100292600 007801301  
279002701486200 003726421  
279002701395300 040677591  
279002701273900 031405261  
279002701719800 031352931  
279002701643000 006842391  
279002701677000 006927959  
279598400 059786000001  
279772100 080050170001  
279119500 336304110001  
279002900038200 047179551  
279002800933300 014799451  
279678000 013809060001  
279002701474400 975707611  
279002800154800 531202991  
279002701618700 043064861  
279002800725000 630325201  
279792100 115004300001  
279002701152400 952898011  
279002900045500 984788185  
279002701723100 047054811  
279002700802800 016438921  
279002700885800 719562981  
279002800486200 459096361  
279002701669800 051074491  
279002701579000 006283431  
279002400131000 865710521  
279463100 024785880001  
279002800193400              360991658

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

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

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

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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 

VENDAS

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 021/2020

O Município de Vera – MT, por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vera 
– MT, nomeada pela Portaria nº 020/2020, torna público 
que nos precisos termos do art. 24 I, da Lei nº 8.666/93, 
atualizado pela Lei Federal nº 14.065/2020, que realizou 
a CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (MECÂNICA) 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DOS PISTÕES DA MÁQUINA ESCA-
VADEIRA HIDRÁULICA PC VOLVO E-210, DE USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES 
E SERVIÇOS URBANOS.

Vera - MT, 23 de dezembro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 

Portaria n° 020/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MT
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 021/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (MECÂNI-
CA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEN-
ÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PISTÕES DA MÁQUINA 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC VOLVO E-210, DE USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPOR-
TES E SERVIÇOS URBANOS. Favorecido: CROMOMAQ 
HIDRÁULICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.219.462/0001-
86; Valor global: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Perío-
do/Prazo de execução: 05 (cinco) contados da assinatura 
do contrato. Prazo de vigência do Contrato: 30 (trinta) dias 
contados da assinatura. Fundamento Legal: Artigo 24 II, 
da Lei 8.666/93, atualizado pela Lei Federal 14.065/2020. 
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do 
Art. 26, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores e de 
conformidade com o Parecer Jurídico e justificativa (docu-
mentos anexos ao processo).

Vera - MT, 23 de dezembro de 2020.

MOACIR LUIZ GIACOMELLI
PREFEITO MUNICIPAL

 

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 049/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa M. C CARVALHO MARQUES 
CLINICA MEDICA ME, com CNPJ nº 17.825.627/0001-84, fora julgada APTA ao 
EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços 
médicos, no segmento de “MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA”, do 
respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de dezembro de 2020. 
                                                JESSICA DAYANE MULTA 

                                                         Presidente - CPL 
 

                                               ALINE VANESSA MOCHI 
                                               Secretária Executiva - CISVP 

  

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 048/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa A G R MARTINS ME, com 
CNPJ nº 30.727.145/0001-50, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de 
“MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de dezembro de 2020. 
                                                JESSICA DAYANE MULTA 
                                                         Presidente - CPL 
 
                                               ALINE VANESSA MOCHI 
                                               Secretária Executiva – CISVP 

 

 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto em exercício, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos 
princípios ordenados através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Licitação n°: 028/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 23/12/2020 
d) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 

PARA O FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 

e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ 
QTDE 

DE 
ITENS 

VALOR 

712 OXIGENIO DOIS 
IRMAO LTDA. 13.657.269.0002.78 02 R$ 127.270,00 

 TOTAL   R$ 127.270,00 
 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020. 
 

_______________________________________ 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PRESIDENTE DO CISVP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 024/2020– 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura Municipal, a 
TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL 
NOBERTO GEHLEN 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$ 862.300,56. Matupá – MT, 23 de dezembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

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

Julgamento da licitação, tendo como objeto a contratação de empresa 

para construção de muro composto por panos cegos e grade metálica no 

viveiro municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 

financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, a qual foi 

julgada fracassada. Nova Mutum - MT, 23 de Dezembro de 2020.

DA TOMADA DE PREÇO N° 042/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 22 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente em exercício da CPL

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Dezembro 2020, com 
início às 14:00, tendo como objeto a contratação de empresa para 
reforma na cobertura do centro municipal de educação básica integral 
Carlos Drummond de Andrade, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Da qual foi vencedora a empresa: Item 165461, RETA 
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
00.541.815/0001-88 no valor de R$ 632.270,77.

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 043/2020

AVISO DE RESULTADO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DO TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 23 de Dezembro 2020, com 
início às 10:00, tendo como objeto aquisição de equipamentos de 
informática - computadores para equipar as escolas e creches 
municipais. Da qual foi vencedora a empresa: Item 825492, F.B. 
BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
24.754.357/0001-23 no valor de R$ 212.500,00. Não houve interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 23 de Dezembro de 2020.

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente em exercício da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Antono Carlos de Borja Santos

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020

Nova Mutum, 23 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão 
Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso de suas atribuições 
legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 de outubro de 2020, 
torna pública a homologação da decisão final sobre o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO denominado de “OLHARES E IMAGENS”, na 
modalidade premiação, a qual poderá ser examinada no site eletrônico do 
Município: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-
blanc. Nova Mutum, 22 de dezembro de 2020.

INEXIGIBILIDADE N° 011/2020

Bruna Tommasini

Bruna Tommasini

Carine Cantini Ledur

Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros
Debora Marchesan Bonini

INEXIGIBILIDADE N° 010/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão 
Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso de suas atribuições 
legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 de outubro de 2020, 
torna pública a homologação da decisão final sobre o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO denominado de “CULTURA POPULAR E 
TRADICIONAL”, na modalidade premiação, a qual poderá ser examinada 
n o  s i t e  e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

Debora Marchesan Bonini
Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros

Antono Carlos de Borja Santos
Carine Cantini Ledur

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Comitê 
Gestor e Comissão Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso 
de suas atribuições legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 
de outubro de 2020, torna pública a homologação da decisão final sobre o 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO denominado de “CULTURA PARA 
TODOS”, na modalidade premiação, a qual poderá ser examinada no site 
e l e t r ô n i c o  d o  M u n i c í p i o : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.
Nova Mutum, 23 de dezembro de 2020.

Bruna Tommasini
Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros

INEXIGIBILIDADE N° 009/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2020

Debora Marchesan Bonini
Antono Carlos de Borja Santos

Carine Cantini Ledur

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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DA REPORTAGEM

Com representantes 
do Brasil, Bolívia, Colômbia, 
Peru, Venezuela, Suriname, 
Guiana, Equador e Guia-
na Francesa foi reinstalado 
o Parlamento Amazônico 
(Parlamaz). Criado há 32 
anos, o grupo tem o objeti-
vo de estabelecer políticas 
integradas e estreitar as 
relações entre os países-
-membros na discussão 
sobre as questões amazôni-
cas, promovendo a coope-
ração e o desenvolvimento 
sustentável da região Ama-
zônica.

“A nossa pauta prin-
cipal neste momento é a 
proteção do nosso imen-
so patrimônio, constituído 
pela Floresta Amazônica. 
São 7 milhões de quilôme-
tros quadrados de pura ri-
queza, a região de maior 
biodiversidade do planeta”, 
ressaltou o senador Nelsi-
nho Trad (PSD-MS), eleito 
por aclamação para presidir 
o Parlamaz. Em reunião re-
mota do colegiado hoje (21), 
Trad deu prazo até 21 de ja-
neiro para que os membros 
indiquem candidatos para 
a vice-presidência e apon-
tamentos para o plano de 
trabalho do grupo. A data 
da próxima reunião do Par-
lamento Amazônico ainda 
não foi definida.

Criado em 17 de abril 
de 1989, o Parlamaz funcio-

DA REPORTAGEM

Acusado de injúria ra-
cial pelo meia Gerson, do Fla-
mengo, Juan Pablo Ramírez 
está afastado das atividades 
do Bahia até que o clube 
conclua uma investigação 
interna sobre o ocorrido. Até 
a partida do último domin-
go, disputada no Maracanã, 
o colombiano apelidado de 
“Índio” era um nome pouco 
conhecido no futebol brasi-
leiro. Para os torcedores do 
Bahia, seu cartão de visitas 
foi mostrado somente no dia 
9 deste mês, na derrota para 
o Defensa y Justicia, na Sul-
-Americana.

Ramírez, 23 anos, nunca 
esteve envolvido em gran-
des polêmicas. Ele é descri-
to como um atleta “calado” 
dentro de campo, por isso a 
acusação de injúria racial sur-
preendeu “muito” a Jhon Jai-
me Osório, jornalista da Rádio 
Caracol. “[Se surpreendeu?] 
Muito. Inclusive é um jogador 
muito calado no campo. Um 
grande talento, mas inter-
mitente em seu jogo. Nunca 
teve problemas de disciplina. 
As críticas sempre foram pela 

DA REPORTAGEM

Um menino, 11 anos, 
morreu após ser atropela-
do por um motociclista no 
bairro Dom Osório, em Ron-
donópolis, na noite de terça 
(22). O suspeito de causar o 
acidente fugiu do local sem 

Grupo discute cooperação e desenvolvimento sustentável da Amazônia 

PROTEÇÃO

Representantes de nove países
reinstalam o Parlamento Amazônico

PERFIL CALADO

Jornalistas colombianos
contam quem é Ramírez

RONDONÓPOLIS

Menino de 11 anos morre atropelado;
suspeito foge sem prestar socorro

Foto: Edilson RodRiguEs / AgênciA BRAsil

prestar socorro. A vítima foi 
identificada como Marcos 
Alexandre de Souza Silva, 
sobrinho do vereador João 
Mototáxi (PTB). De acor-
do com a Polícia Miliar, o 
motociclista passava pela 
principal via do bairro em 
alta velocidade. Testemu- Ramírez é acusado de injúria racial pelo meia Gerson, 

do Flamengo 

Foto: divulgAção

intermitência em seus jogos”, 
conta.

Revelado pelo Leones, 
ele chegou cedo ao Atlético 
Nacional, fazendo parte, in-
clusive, do time campeão da 
Libertadores em 2016. Com 
o passar do tempo, passou a 
ser visto como “um jogador 
capaz de levar o Nacional de 
volta a glória continental”. 
Essas são as palavras da jor-
nalista esportiva Susana Pa-
nesso.

Só que “Índio” Ramírez 
nunca se consolidou. Com 
atuações irregulares, ele foi 
caindo em desgraça com os 
torcedores do Nacional e fi-
cou irritado por ser chama-
do de “peito frio” (expressão 
muito usada em espanhol 
que significa algo como “sem 
raça”). O jornalista indepen-
dente Juan Molina lembrou 
de um jogo em que ele caiu 
em prantos ao ser substi-
tuído da partida pelo então 
treinador Paulo Autuori. “Ele 
saiu chorando de uma parti-
da, não me recordo quando 
foi. Mas creio que os torcedo-
res não gostam muito dele. 
É uma promessa que não se 
cumpriu”, conta a jornalista

Municípios já podem aderir 
ao Programa Saúde na Escola
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) informa 
que já está aberto o perío-
do de adesão dos gestores 
municipais das áreas de 
Educação e Saúde ao Pro-
grama Saúde na Escola 
(PSE), biênio 2021/2022, do 
Governo Federal. O prazo 
de encerramento será dia 
16 de fevereiro de 2021. Os 
Institutos Federais tam-
bém podem ser escolhi-
dos. “Basta que os gestores 
municipais reafirmem esse 
interesse, assumindo e re-
novando o compromisso 
público de cuidado inte-
gral, no intuito de garantir 
um desenvolvimento ade-
quado e saudável de crian-
ças e adolescentes, bem 
como promover a saúde e 
cidadania da comunidade 
escolar”, enfatizam Milton 
Fleury e Sirley Lima, repre-
sentantes da SES-MT no 
Grupo de Trabalho Interse-
torial Estadual (GTIE)).

De acordo com Milton 
Fleury, desde 2017, os mu-
nicípios têm se mobiliza-
do e demonstrado grande 
compromisso na prioriza-
ção da saúde e educação 
(escolas e creches públi-
cas), chegando a atingir 
até 98% de cobertura do 
programa no Estado, ou 
seja, 139 dos 141 municípios, 
o que representa 461 mil 

estudantes contemplados.
Até o dia 18 de dezem-

bro, 30,50% dos municípios 
já aderiram ao PSE; 16,31% 
estão em processo de ade-
são e 53,19% ainda não ini-
ciaram. A expectativa da 
equipe do GTIE é de atingir 
o percentual de 100%.

Na execução do pro-
grama do biênio 2019/2020, 
as equipes tiveram de se 
adaptar à situação de pan-
demia do novo coronaví-
rus, tendo de realizar as 
ações e o registro das mes-
mas no SISAB, através da 
ficha de atividade coletiva, 
pois a suspensão das ativi-
dades escolares impactou 
de forma decisiva, explicou 
Milton Fleury. “Esse desafio 
novo proporcionou novos 
aprendizados às equipes 
de execução do PSE, por-
tanto, para o próximo biê-
nio todos estarão melhores 
preparados”, salienta o re-
presentante da SES.

O PSE prevê doze 
ações preventivas voltadas 
para o cuidado com a saú-
de dos estudantes, entre 
as quais estão: combate 
ao mosquito da dengue; 
ao uso de álcool e drogas; 
prevenção de violência e 
de acidentes, entre outros.

As novidades no ciclo 
2021/ 2022 são a possibilida-
de de aderir ao Programa 
Crescer Saudável e mani-
festar interesse ao progra-
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Os Institutos Federais também podem ser escolhidos

ADESÃO. Os gestores têm até dia 16 de fevereiro de 2021 para ratificarem a adesão ao PSE

nou por alguns anos, mas 
acabou desmobilizado. A 
ideia de reativá-lo, depois 
de oito anos inativo, voltou 
em 2019, após uma reu-
nião dos países-membros 
na Embaixada do Equador. 
Segundo Nelsinho Trad, 
depois daquele encontro 
foram realizados debates 
decisivos para a continuida-
de do projeto.  “Nossa inten-

ção é dar voz às populações 
nativas, oferecer não uma 
obra passageira, mas uma 
contribuição definitiva que 
se perpetuará no tempo. A 
reinstalação do Parlamaz 
significa um passo impor-
tante, e os resultados pode-
rão impactar de modo deci-
sivo e firme o nosso futuro”, 
afirmou.

O deputado brasileiro 

Léo Moraes (Podemos-RO) 
disse que além de defen-
der os amazônidas, como 
indígenas e ribeirinhos, é 
fundamental que o grupo 
parlamentar chame à par-
ticipação todas as popula-
ções que habitam a área. 
“Temos que cuidar e alian-
çar o interesse pelo desen-
volvimento e pelo progres-
so”, disse. 

nhas contaram aos policiais 
que a criança, ao perceber 
a moto se aproximando, se 
assustou e caiu no chão, 
sendo atingido pelo tripé da 
moto. O menino ainda teria 
sido arrastado por alguns 
metros. Segundo a polícia, 
ao perceber que a vítima 

morreu na hora, o suspei-
to fugiu do local sentido ao 
Jardim Liberdade. O Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) esteve no 
local e constatou a morte da 
criança. O suspeito do atro-
pelamento não foi localiza-
do.

ma NutriSUS, ambos do 
Ministério da Saúde. Esses 
programas complemen-
tam e fortalecem ações 

de enfrentamento à obe-
sidade infantil, bem como 
da promoção da saúde e 
da segurança alimentar 

com a comunidade esco-
lar, buscando garantir um 
desenvolvimento adequa-
do e saudável de crianças 

e adolescentes, conforme 
preconiza a Constituição e 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).
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