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Verdão está com um pé na fi nal

O time treinado pelo português Abel Ferreira poderá perder 
por até dois gols de diferença para avançar à decisão do torneio 
sul-americano. Em 178 jogos desde que o antigo Palestra Itália foi 
reinaugurado, em 2014, a equipe brasileira venceu 118, empatou 34 
e perdeu 26 vezes, nenhuma delas pela vantagem que o time argen-
tino precisa.          Página - 6

DIVULGAÇÃO

Mato Grosso reduziu os crimes de furtos em todas as 15 Regiões Integradas de Segu-
rança Pública (Risps), no período de janeiro a novembro de 2020, em comparação com 
o mesmo período de 2019. Em 2020, foram registradas 28.680 mil ocorrências de furto, 
enquanto que no mesmo período de 2019 foram 41.027 mil. A redução foi de 30%. Página - 8

SEGURANÇA PÚBLICA

Crimes de furto apresentam 
Redução em todo Mato Grosso

Produtor 
tem novo 
prazo para 
reclamar
A Aprosoja comemora os 
avanços na nova legislação 
federal de sementes e mudas, 
determinada no Decreto 
10.586 publicado pelo Minis-
tério da Agricultura. Con-
forme a entidade, diversas 
mudanças inseridas na nova 
lei foram reinvindicações 
apontadas pela associação, 
como a inclusão de exigên-
cias de índices mínimos de 
vigor como atributo de quali-
dade de semente.      Página  -4

EM CUIABÁ

Em agenda na capital do Estado, o secretário da Cidade, Ednilson Oliveira, 
buscou, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), à Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc), e à Concessionária Rota do Oeste informações 
acerca do andamento dos processos para viabilizar obras ligadas à educação, 
transporte, infraestrutura e mobilidade.          Página  3

DIVULGAÇÃO

SECRETÁRIO BUSCA RECURSOS
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Manhã Tarde Noite

Máx 35 | Mín 24
SEXTA-FEIRA
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ATENDER
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ESPERAM POR 
LEITO DE
COVID-19

AMBIENTAL SORRISO CUIABÁ PARANAÍTA
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Existem as donas de casa Nutella, (que são aque-
las que têm ajudantes para às atividades domés-
ticas), e as Raízes (que são aquelas que fazem tudo 
sozinhas). No momento, essa que escreve, é Raiz. Me 
Levanto da cama, nem escovei os dentes ainda, e já 
escuto, mãe, você está aí?  Mãeee! Respondo: estou 
no banheiro. Fazendo o que? Tenho que responder 
mesmo...

Começa a correria. Levantem dessa cama, fi-
lhinhos. Enquanto isso, já estou preparando o café, 
às frutas, o pão. O leite com Toddy, cada um prepa-
ra o seu, porém, tenho que orientar na quantidade 
a ser ingerida, e também, para que não derramem 
pela casa. Você ainda está de pijama? Já escovou os 
dentes? As aulas já vão começar (aulas online).  Troca 
essa roupa, quantas vezes vou ter que repetir. Para de 
gritar menino, fala baixo. Existem vizinhos! E à minha 
atividade física – penso - já estou vestida, mas não 
posso deixá-los sozinhos. Ok! Não irei hoje, amanhã 
mudo o horário, e eles vão comigo. Você não ligou 
o notebook ainda, porquê? Mamãe, não entra no 
Zoom (que é a ferramenta de videoconferência pela 
qual eles assistem aulas), me ajude! Enquanto isso, 
o outro já está dizendo que a bateria do celular está 
descarregada, e não tem como entrar na aula. Por 
que você não viu isso antes, filho, pergunto, já muito 
estressada.

Crianças, a professora já está dando bom dia, 
apressem-se!  A essa altura, a cozinha já está toda 
suja novamente, cheio de copos, talhares e xícaras na 
pia. Caramba! Ontem fiquei até tarde da noite arru-
mando tudo isso. De novo não, mil vezes não!

No mesmo giro, a outra pergunta: mamãe, posso 
beber mais suco e/ou comer açaí com leite conden-
sando? Não! São 7h00 da manhã, para comer açaí 
com leite condensando. Posso puro, então? Não! En-
tão prenda meu cabelo, rabo de cavalo. Gente, sou 
apenas uma. Mamãe, liga para o técnico a internet 
está ruim e o Xbox não funciona. Até parece, que vou 
querer saber de Xbox, uma hora dessas. Mamãe, os 
meus óculos estão quebrados, você vai mandar con-
sertar? Senhor, tenha piedade de mim, sei que sou 
pecadora, mas dá um desconto. Pronto! São 7h, to-
dos estão sentados, assistindo às aulas.

Começo a lavar às louças do café da manhã e co-
locar às roupas na máquina, mas já pensando: o que 
vou fazer para o almoço? Abro a geladeira, escolho a 
carne, coloco para descongelar.  Roupas na máqui-
na, ok. Carne descongelando, ok. Filhos assistindo 
aulas, ok. Unhas acabadas, ok, Cabelos detonados, 
ok. Olheiras, ok. Cansaço, ok. Stress, ok. São 8h, é 
segunda-feira, dita útil. Os meus clientes começam 
a me ligar, whatsapp, não para. Opa, desculpa, bom 
dia para vocês!

Mamãe. Pega água para mim. Levanta, menino, 
vá pegar, mas estou assistindo aula.  Já são 9h00, 
ainda tenho que varrer a casa, dobrar as roupas de 
ontem, recolher o lixo, organizar toda essa bagunça 

doméstica, escrever esse texto.  Nesse meio tempo, já 
está na hora de colocar o feijão para cozinhar, e come-
çar os atos preparatórios para o almoço.

São 12h30min. Almoço está pronto, sirvo à mesa. 
Terminou o almoço. Coloco as sobras na tapower, 
guardo na geladeira, retiro as louças da mesa, lavo-as. 
Seco. Guardo. Limpo o fogão. Seco a pia. Passo pano 
na cozinha, etc. Já são quase 15h00, ainda tenho que 
ir ao mercado, e igualmente, pagar algumas contas. 
No mercado, pego o carrinho, escolho as compras, re-
tiro do carrinho, coloco na esteira do caixa, pago-as, 
coloco no carrinho de novo, em ato seguido, coloco-
-as no porta-malas, chego em casa, retiro-as do carro, 
coloco-as no carrinho, chamo o elevador - já dentro de 
casa - retiro do carrinho de compras, guardo cada coi-
sa em seu devido lugar, chamo novamente o elevador, 
desço para guardar o carrinho. Acabou?

Já são quase 18h30min, já tem que começar a 
pensar no jantar, e as crianças ainda têm que fazer a 
revisão da prova, vez que é semana de provas. Mamãe, 
vamos assistir um filme depois do jantar? Quem têm 
filhos sabe, eles não cansam nunca, isso mesmo, eu 
disse, NUNCA. Já são quase 20h00, começo a prepa-
ração do jantar. Abro a geladeira, analiso as sobras do 
almoço, penso - menos mal - tem o suficiente para o 
jantar deles, é só esquentar.

Nesse ínterim, determino que entrem no banho. 
Corro ‘pra lá, encosta acolá’, às minhas pernas e costas 
estão doendo. O dia parece que não vai acabar! Já são 
21h00, todos deitados no sofá, o problema é que eles 
ficam, meia hora apenas para escolher o filme. Esse...

Ufa, até que enfim escolheram. Começou o filme. 
Agora eles brigam para saber quem vai ficar sentado 
ao lado desta que escreve, mas ela já está quase dor-
mido, para dar bronca. Assustada, consulta às horas. 
Já são perto de 23h00. Crianças, vamos dormir, ama-
nhã cedo tem aula. Desliguem tudo, inclusive vocês, 
mas antes, passem o fio dental, escovem os dentes, 
vistam os pijamas, tomem os remédios, que vou to-
mar banho. Acabamos!  Fazemos a oração. Boa noite 
para vocês.

Elaborei esse script, entre uma passada e outra, na 
frente do notebook, que se encontra de folga, já que a 
dona dele está em desvio de função, lavando, passan-
do e cozinhando. São férias dos advogados, de 20 de 
dezembro, a 20 de janeiro.  A questão, é que mães não 
tiram férias da função.

Eu admiro todas às mulheres que são donas de 
casa, e principalmente aquelas que decidem ter fi-
lhos, e mais ainda, aqueles que cumprem esse ofí-
cio, sem qualquer ajuda de terceiro. Às senhoras têm 
toda à minha admiração e respeito. São verdadeiras 
guerreiras! São 05h30min, bom dia, vamos acordar e 
começar tudo de novo? Ainda bem, que às férias da 
Maria já estão acabando.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA

Donas de casa

E o Root?
poder se livrar dos aplicativos pré-ins-
talados, tem quem busque uma maior 
eficiência dos softwares de segurança e 
rastreio e por aí vai.

Desbloquear tal acesso pode ser ou 
não simples, depen-
dendo do fabricante 
e do aparelho. A ten-
dência é que os de-
senvolvedores tornem 
a tarefa cada vez mais 
complexa, justamente 
para evitar a interven-
ção.

Em outras palavras: 
se você tem espírito 

aventureiro, sabe o que está fazendo 
e os riscos envolvidos, desbloquear o 
Root pode ser uma opção interessante. 
Caso seu perfil não seja esse, mantenha 
tudo como está, valorize sua segurança 
e siga em frente.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Da mesma forma que o desbloqueio do Root aumenta suas 
possibilidades também aumenta os riscos de que softwares 
maliciosos tenham acessos mais expressivos ao seu dispositi-
vo, o que pode render muita dor de cabeça e prejuízos. Caso 
não tenha muita certeza do que está fazendo, mantenha o 
bloqueio.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre os 
riscos e vantagens envolvidos no des-
bloqueio do bootloader do celular, mas 
existe uma modificação bem mais po-
pular e que também apresenta pontos 
positivos e negati-
vos: o desbloqueio 
do Root.

Desbloquear o 
acesso de Root em 
um aparelho Android 
nada mais é do que 
ativar a possiblidade 
de fazer alterações 
ilimitadas e irrestri-
tas no sistema ope-
racional. O Root, em linguagens Linux 
e derivadas, é o super usuário, o Admi-
nistrador nos sistemas Windows.

Todo celular Android é comerciali-
zado com tal acesso bloqueado e, por 
conta disso, você não consegue, por 
exemplo, desinstalar alguns aplicativos 
pré-instalados.

Com o bloqueio ativo só é permitido 
ao usuário fazer intervenções que não 
comprometam a estabilidade e a segu-
rança do sistema, mas alguns usuários 
não se contentam com as restrições. 
Alguns buscam o desbloqueio para 
alterar, por exemplo, frequência de 
processamento, algo um tanto quanto 
“perigoso” para o aparelho, outros para 

GISELE NASCIMENTO

No ano e na década que se iniciam, o país terá o desafio 
não apenas de corrigir erros e omissões que resultaram no fiasco 
dos anos 2011-2020, mas também de preservar os avanços insti-
tucionais que o período democrático viabilizou na política e na 
economia.

Não se podem esquecer as consequências, no decênio en-
cerrado, da indisposição para levar adiante reformas que permi-
tissem maior dinamismo produtivo, equilibrassem as contas do 
Estado e permitissem um amplo redesenho do pacto social em 
favor dos mais pobres. Tampouco se devem minimizar, entretan-
to, os progressos palpáveis que foram acumulados em período 
ainda mais longo —e que mantêm viva a esperança de dias me-
lhores.

Apesar de momentos de retrocesso e imprudência que 
fomentaram crises graves, foram se consolidando alicerces fun-
damentais, como a gestão mais autônoma da política monetária 
e um debate aberto, embora incompleto, sobre o imperativo de 
unir responsabilidade fiscal e justiça distributiva.

A taxa de juros nunca foi tão baixa —verdade que em boa 
parte devido à fraqueza da atividade econômica, mas não menos 
importante em sequência do movimento paulatino que se verifi-
ca desde a instituição do Plano Real, em 1994. Mais recentemen-
te, o teto para os gastos federais inscrito na Constituição facilitou 
o processo de convergência do custo do dinheiro para padrões 
mais civilizados.

O controle da inflação se revela persistente e bem-sucedido. 
A experiência democrática tem demonstrado ampla rejeição da 
sociedade a velhas políticas que toleram a frouxidão orçamentá-
ria —e a aceleração dos preços— em nome de supostos estímulos 
ao crescimento do Produto Interno Bruto. São mais transparentes, 
hoje, as relações e as fronteiras entre o Banco Central e o Tesouro 
Nacional, que outrora se confundiam na execução de despesas e 
na emissão de dívida e moeda. Avizinham-se, inclusive, aperfeiço-
amentos importantes nessa legislação.

Nas relações com o restante do mundo, recorrente fonte 
de instabilidade na história brasileira, a situação se mostra sólida, 
com amplas reservas em moeda forte e um regime de câmbio 
flutuante.

É notável que o agudo período de crise da década passada 
não tenha resultado em problemas nessa frente, com a economia 
mais integrada ao comércio e aos fluxos de investimento globais. 
Sem estabilidade da moeda e solidez fiscal são efêmeros os resul-
tados dos programas de combate à pobreza e à desigualdade —e 
constitui mérito nacional o desenvolvimento de um aparato de 
seguridade dos mais amplos entre os países emergentes.

É também admirável que o amadurecimento do regime 
macroeconômico tenha ocorrido em paralelo à consolidação dos 
instrumentos democráticos e republicanos. Mecanismos de freios 
e contrapesos entre os Poderes evoluíram a ponto de deixarem 
pouco a dever aos observados em países desenvolvidos —assim 
o constata, regularmente desde sua posse, o presidente Jair Bol-
sonaro.

Do fortalecimento do Ministério Público à maior qualidade 
técnica e autonomia da Polícia Federal, há também ganhos no-
táveis na defesa de interesses difusos e no combate à corrupção 
—também com a ressalva de abusos. Poderosos, de fato, não po-
dem mais assumir que estão acima da lei.

Não se pretende aqui ser panglossiano, muito menos ufa-
nista. O país —sociedade e forças políticas— precisa mostrar mais 
ambição e senso de urgência no enfrentamento de mazelas crô-
nicas. No âmbito das ações de governo, urge sobretudo tratar da 
má qualidade da educação pública, obstáculo à ascensão social. A 
melhoria de serviços essenciais como saúde e segurança pública 
dependerá de mais eficiência na alocação de recursos orçamen-
tários escassos. Estão à vista de todos os males do patrimonialis-
mo e da captura de Estado por grupos de interesse. Nas estru-
turas de tributação e despesa há mecanismos que concentram 
renda, mantêm a assimetria de acesso e perpetuam a pobreza.

Não se verá real progresso, contudo, com ofensivas volunta-
ristas ou, pior ainda, com o desprezo populista pelas instituições. 
Por falhas que por vezes pareçam, são elas que amparam as espe-
ranças de recuperar o tempo perdido pelo país. Que 2021 e a nova 
década sejam melhores para todos.

Editorial

Limites do perdão

NOVELA
CONTINUA
A Assembleia vai realizar uma audiência 

pública no dia 1º de março para discutir a tro-
ca do VLT pelo BRT na Grande Cuiabá, anun-
ciada em dezembro passado pelo. A audiência 
foi requerida pelo deputado Valdir Barranco. 
Na justificativa, ele afirma que o Estado não 
submeteu a decisão de troca do modal ao de-
bate no Legislativo e com a população e que 
deve explicar a alteração no objeto de contrato 
no empréstimo de mais de R$ 1 bilhão. Nesse 
ínterim, Bezerra chegou a anunciar a depu-
tada estadual Janaina Riva como nova presi-
dente do diretório. No entanto, a ala ligada a 
prefeito Emanuel Pinheiro não aceita a indi-
cação da deputada, por ela ter rompido com o 
emedebista ainda na eleição municipal.

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!

SEM PERDÃO
A ex-BBB Mayra Cardi virou alvo de memes 

nas redes sociais, na quarta (6), após afirmar em 
seus stories do Instagram que, quando morou em 
Cuiabá, a cidade era repleta de jacarés e cavalos 
andando pela rua. Em uma das imagens, uma 
criança aparece montada em um jacaré, com a 
legenda: “Fotos da infância de Mayra Cardi em 
Cuiabá”. No vídeo alvo da polêmica, a ex-bbb co-
menta sobre sua infância. “Não tinha nada em 
Cuiabá. Tinha jacaré e cavalo. Eu convivia com 
tucanos, jacarés, passarinhos. Tinha jacaré no 
meio da rua, não o tempo inteiro, mas tinha. Pas-
sava. Foi a melhor infância da minha vida”.

Crédito: Portal Sorriso

IMAGEM DO DIA

O jovem Lucas Pianessa, morador de Cafelândia-PR, foi a segunda vítima 
fatal do grave acidente registrado na tarde de quarta (6), na BR-163, em Sor-
riso, envolvendo um Honda Civic e um Corolla. A namorada Débora Siqueira, 
25 anos, morreu na hora. Ambos foram arremessados para fora do veículo no 
momento da colisão. O acidente aconteceu após uma aquaplanagem do Honda 
Civic. Era o padrasto de Lucas que dirigia o veículo. Ele relatou que aquaplanou, 
perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Corolla.
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Secretário busca recursos em Cuiabá
DA REPORTAGEM

Em agenda na capital 
do Estado, o secretário da 
Cidade, Ednilson Oliveira, 
buscou, junto à Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
(Sinfra), à Secretaria de Es-
tado de Educação (Seduc), 
e à Concessionária Rota do 
Oeste informações acerca 
do andamento dos pro-
cessos para viabilizar obras 
ligadas à educação, trans-
porte, infraestrutura e mo-
bilidade.

De acordo com Ednil-
son, a previsão da Sinfra é 
de que em fevereiro sejam 
liberados recursos para que 
se dê início às obras da Es-
cola Militar Tiradentes, que 
será edificada no Portal 
Kaiabi e está em licitação. 
Já quanto à Escola Estadual 
Mário Raiter, a expectativa é 
que o Estado dê o aval ain-
da esta semana para o mu-
nicípio promover o processo 
licitatório.

As duas unidades são 
demandas antigas de Sorri-
so junto ao Governo do Es-
tado. O município doou as 
áreas para abrigar as duas 
unidades, assim como os 
projetos e deve responder 
ainda pelos processos licita-
tórios e fiscalização do an-
damento das obras. “É um 
trabalho que vem sendo 
construído desde 2017, com 
o objetivo de atender a de-
manda crescente de vagas 
escolares no município”, ex-
plica o secretário.

Outra demanda abor-
dada na Sinfra pelo gestor 

foi a questão da malha vici-
nal, indispensável pelo es-
coamento da produção na 
Capital Nacional do Agrone-
gócio. 

Ednilson solicitou jun-
to ao Estado quando será 
dada a liberação da ordem 
de serviço para que se ini-
cie o serviço de pavimen-
tação de 34 quilômetros da 
MT- 485, bem como acom-
panhou o andamento para 
também asfaltar a MT-490 
e a MT-560. “Neste momen-
to, sabemos de todo o em-
penho de produtores, bem 
como da Prefeitura, para 
fazer o Arranca Safra, mas 
estamos alinhando junto 
ao Estado uma agenda po-
sitiva para que estas obras 
sejam viabilizadas nos pe-
ríodos adequados, na seca, 
por exemplo, garantindo 
mais segurança, conforto e 
tranquilidade para o escoa-
mento das próximas safras”, 
destaca.

O mato alto no perí-
metro urbano da BR-163 em 
Sorriso, sob a faixa de domí-
nio da concessionária Rota 
do Oeste, foi um dos temas 
discutidos com o gerente 
de Relações Institucionais, 
Roberto Madureira; e com 
a responsável pelo setor de 
faixa de domínio, Marianna 
Carvalho. Ednilson, na ver-
dade, formalizou o pedido, 
que já vinha sendo feito por 
telefone, para que o Muni-
cípio realize este trabalho 
de limpeza da área, evitan-
do assim o avanço da ve-
getação. De acordo com o 
representante da Rota do 

SORRISO. Objetivo é viabilizar obras ligadas à educação, transporte, infraestrutura e mobilidade
FOTO: ASSESSORIA

Encontro foi com Sinfra, Seduc e Rota do Oeste 

Dos 21 deputados presentes, apenas Lúdio e Barranco votaram contra

A ideia do governo é dinamizar o processo 

FOTO: ALMT

FOTO: ALAN SANTOS / PR

DA REPORTAGEM

Em ofício encaminhado 
o prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB) rechaça a tentativa 
do governador de Mato Gros-
so, Mauro Mendes (DEM), de 
impedir que a Prefeitura de 
Cuiabá dê seguimento ao seu 
planejamento de moderniza-
ção do transporte coletivo da 
Capital. 

Além disso, Pinheiro 
contranotificou o chefe do 
Estado para que se abstenha 
de tomar qualquer tipo de de-
cisão impositiva acerca do as-
sunto, sem que os municípios 
envolvidos sejam ouvidos. 
“Por oportuno, em respeito à 

DA REPORTAGEM

Os deputados estaduais 
aprovaram em segunda vota-
ção, o Projeto de Lei de auto-
ria do Governo do Estado, que 
autoriza a assinatura de um 
termo aditivo e o outro instru-
mento legal com a Caixa Eco-
nômica Federal para substi-
tuir a implantação do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) por 
Bus Rapid Transit (BRT). O 
aditivo é somente para per-
mitir que o BRT esteja previs-
to na negociação com a Cai-
xa Econômica Federal, ainda 
sem previsão de aumento 
no valor do empréstimo feito 
junto ao banco público.

Dos 21 deputados pre-
sentes, apenas Lúdio Cabral 
(PT) e Valdir Barranco (PT) vo-
taram contra o projeto. Apro-
vado em primeira votação 
na quarta-feira (6), o projeto 
seguiu para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJR), que analisa o 
mérito da medida. Depois, o 
deputado Lúdio Cabral pe-
diu vistas, atrasando a tra-
mitação da proposta por 24 
horas. Havia expectativa de 
novo pedido de vista, des-
ta vez, por Valdir Barranco, o 
que não se concretizou, ocor-

toda a população cuiabana, 
que contribuiu para eleger 
vossa excelência a exercer o 
relevante cargo atualmente 
ocupado, esperamos o aten-
dimento do constante na 
presente contranotificação”, 
argumenta em trecho do do-
cumento enviado pelo gestor 
da Prefeitura de Cuiabá.

No dia 4 de janeiro, o 
governador enviou ao Palá-
cio Alencastro um ofício, por 
meio do qual tenta suspen-
der o processo de renovação 
da frota de ônibus já progra-
mado para este ano. 

O prefeito Emanuel Pi-
nheiro lembra ao governador 
que as políticas públicas de 

rendo a votação esta manhã. 
Em justificativa ao Projeto, o 
Governo argumenta que “nos 
últimos seis anos (2015-2020), 
o VLT se transformou em um 
lamentável paradigma de 
obras inacabadas decorren-
tes da Copa do Mundo de 
2014 não só para Mato Grosso, 
mas para o país”. O governo 
também mostra que “o VLT 
acumula problemas desde o 
seu nascedouro. O Tribunal 
de Contas da União, no pro-

CUIABÁ

Emanuel descarta atender Mendes para 
aguardar atualização frota de ônibus

AUTORIZAÇÃO

ALMT aprova de forma definitiva 
troca de VLT por BRT pelo Estado

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bolso-
naro editou a Medida Provisó-
ria (MP) 1026/21, que flexibiliza 
regras para facilitar a aquisi-
ção de vacinas e insumos. O 
texto possibilitará a aquisição 
de insumos e vacinas em fase 
de desenvolvimento e antes 
do registro sanitário ou de 
autorização de uso emergen-
cial pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
ideia do governo é dinamizar 
o processo de aquisição de 
vacinas.

Além disso, a MP flexibi-
liza normas de licitação, pos-
sibilitando que as partes esta-
beleçam termos contratuais 
sobre eventual pagamento 
antecipado, inclusive com a 
possibilidade de perda do va-
lor antecipado, hipóteses de 
não penalização da contra-
tada, bem como outras con-
dições indispensáveis para 
obter o bem ou assegurar a 
prestação do serviço.

O texto também firma 
o Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 como “ins-
trumento estratégico” de va-

cinação de toda a população. 
A MP também determina que 
o profissional de saúde escla-
reça ao paciente ou seu repre-
sentante legal que o produto 
não tem registro definitivo na 
Anvisa, assim como seus ris-
cos e benefícios.

Os estabelecimentos de 
saúde, públicos e privados, 
deverão registrar, diariamen-
te e de forma individualizada, 
os dados referentes à aplica-
ção de vacinas contra a co-
vid-19, assim como de even-
tuais efeitos colaterais, em 
um sistema de informação 
que será disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde.

Pelo texto, a Anvisa po-
derá conceder autorização ex-
cepcional e temporária para a 
importação e distribuição de 
quaisquer vacinas contra a 
covid-19, além de materiais, 
medicamentos, equipamen-
tos e insumos da área de saú-
de sujeitos à vigilância sanitá-
ria, que não tenham registro 
na agência desde que esses 
produtos sejam registrados 
por, no mínimo, uma autori-
dade sanitária estrangeira e 
autorizados à distribuição em 
seus respectivos países.

AQUISIÇÃO DE VACINA

Bolsonaro edita MP 
que  flexibiliza as 
regras

mobilidade urbana munici-
pal são de competência do 
Poder Executivo Municipal, 
impossibilitando que outro 
ente federativo atue de forma 
indevida. “Os atos praticados 
acerca do tema, simplesmen-
te desconsideram todas as 
obrigações legais acerca da 
participação de Cuiabá no 
processo decisório acerca da 
relevante política pública de 
interesse comum que se pre-
tende implementar”, diz tre-
cho do documento

Pinheiro aponta que 
a notificação encaminhada 
pelo governador do estado 
contradiz as próprias deci-
sões unilaterais tomadas pelo 

cesso TC 017.080/2012-6, con-
denou duas servidoras públi-
cas federais, lotadas no então 
Ministério das Cidades, por 
terem retirado do processo 
nota técnica contrária ao plei-
to do Governo do Estado para 
modificar a matriz de respon-
sabilidades para a Copa do 
Mundo, no componente mo-
bilidade urbana, de BRT para 
VLT”.

Destaca ainda que “as 
duas foram condenadas por-

mesmo que, imperativamen-
te, optou pela troca do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) pelo 
BRT. “A notificação demons-
tra que a alteração do modal 
impacta de forma direta nas 
políticas públicas de mobi-
lidade urbana planejadas e 
executadas pelo Município, 
justificando a necessidade 
de que este Ente Público 
participe de forma efetiva do 
processo decisório”, afirma.O 
prefeito destaca ainda que, 
não contente com a tentativa 
de enterrar VLT, o governa-
dor Mauro Mendes age agora 
para atrapalhar o processo de 
modernização do transporte 
coletivo da Capital.

que fraudaram o processo, 
simplesmente retirando a 
nota técnica que não teria 
deixado florescer o VLT para 
colocar, nas mesmas páginas, 
parecer favorável, sem en-
frentar os principais pontos 
sobre a viabilidade do em-
preendimento: a exiguidade 
de tempo até a realização da 
Copa, deficiências nas esti-
mativas de custo e viabilida-
de econômico-financeira da 
tarifa”.

Oeste, houve um problema 
pontual com as equipes 
que executam o serviço de 
roçada, mas que tal falha 
não deve mais acontecer. 
Ele também explicou que, 

legalmente, não há como 
a concessionária transferir 
esta responsabilidade ao 
Município.

Redutores de velocida-
de, um novo viaduto, uma 

rotatória e a implantação de 
acessos ao longo do trecho 
de travessia urbana da BR-
163 também integraram a 
pauta da reunião. “Avança-
mos em várias negociações 

e agora o trabalho consiste 
em promover o diálogo com 
empresários da região, e, 
em algumas situações em 
audiências públicas com 
toda a população”, frisa.
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Novo decreto dobra prazo para 
produtor reclamar da qualidade
DA REPORTAGEM

A Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja) comemora 
os avanços na nova legislação 
federal de sementes e mu-
das, determinada no Decreto 
10.586 publicado pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa). 
Conforme a entidade, diver-
sas mudanças inseridas na 
nova lei foram reinvindicações 
apontadas pela associação, 
como a inclusão de exigências 
de índices mínimos de vigor 
como atributo de qualidade 
de semente. Presidente da 
Aprosoja, Antonio Galvan afir-
ma que esta é mais uma das 
grandes conquistas de sua 
gestão, que terminou no dia 
31 de dezembro de 2020.  “De-
pois de muitas reuniões, idas 
e vindas à Brasília, sugestões 
em consulta pública, conse-
guimos importantes avanços 
na nova legislação federal. 
Uma reivindicação antiga dos 
produtores de soja e milho, a 
exigência de índices mínimos 
de vigor como atributo de 

qualidade de sementes, além 
da germinação”, explanou.

Vigor são o conjunto 
de características que de-
terminam o potencial para a 
emergência rápida e unifor-
me de plântulas, em uma am-
pla variedade de ambientes. 
Conforme a nova legislação, 
a definição dos percentuais 
será tratada em normativas 
específicas para cada cultura. 
“Tenho certeza que Aprosoja 
deverá continuar seus esfor-
ços para o estabelecimento 
de valores elevados de vigor, 
aumentando ainda os atuais 
80% de germinação da soja, 
por exemplo”, apontou Galvan.

Além do vigor, a Apro-
soja convenceu o Ministério 
da Agricultura de que o pro-
dutor precisa de mais tempo 
para reclamar da qualidade de 
suas sementes, após o recebi-
mento na fazenda. Esse prazo 
passa de 10 para 20 dias, que 
também passou a ser o perío-
do para solicitar amostragem 
e checar o percentual de ger-
minação e também vigor.

Ainda segundo Galvan, 
havia um forte movimento 

Foto: Divulgação

Aprosoja comemora avanço em legislação

SEMENTES. Aprosoja convenceu o Mapa de que o produtor precisa de mais tempo

para limitar a produção de 
sementes para uso próprio, 
barrado no decreto, a pedido 
da Aprosoja. “Derrubamos a 
exigência de se adquirir nova 
semente todas as safras, assim 
como demonstramos a neces-
sidade de se ter uma reserva 

técnica para a quantidade fi-
nal reservada, além do que for 
compatível com a área a ser 
semeada, consideradas a reco-
mendação de semeadura ou 
de plantio para a espécie ou 
cultivar e a tecnologia empre-
gada”, explicou o presidente.

“A Aprosoja ao tempo 
que defende o direito de o 
produtor fazer sua própria 
semente, se posiciona vee-
mentemente contrária à co-
mercialização do material de 
propagação reservado como 
semente para uso próprio, 

DA REPORTAGEM

A reposição da carne 
A Autorização Provisória de 
Funcionamento de Ativida-
de Rural (APF) foi prorrogada 
até 31 de dezembro de 2021 
por meio do Decreto Esta-
dual 770/2020 publicado em 
edição extra do Diário Oficial 
de 29 de dezembro. O docu-
mento emitido pela Secre-
taria de Estado de Meio Am-
biente (Sema) foi instituído 
no âmbito da Licença Am-
biental única (LAU) para au-
torizar o exercício da ativida-
de de agricultura e pecuária 
extensiva e semiextensiva. A 
prorrogação será feita auto-
maticamente pelo sistema.

De acordo com o decre-
to, a prorrogação é necessária 
tendo em vista que os pro-
cessos de análise para valida-
ção do Cadastro Ambiental 
Rural ainda estão em anda-
mento, inclusive com a cria-
ção de um Grupo de Trabalho 
para avaliar possibilidades de 
dinamizar e simplificar o pro-
cedimento. Quem já possui a 
APF deve acessar o sistema e 
imprimir o documento com a 
nova a data. Para os produto-
res rurais que ainda não pos-

DA REPORTAGEM

“O que foi feito em São 
Paulo é exemplo do que não 
pode ser feito em lugar ne-
nhum, que é legislar, tomar 
decisões em cima de um setor 
sem conversar com ele.” A fra-
se do agricultor Fernando Ca-
dore, presidente da Aprosoja 
Mato Grosso, indica o posicio-
namento crítico da entidade 
em relação ao aumento das 
tarifas de ICMS sobre produ-
tos agropecuários no estado 
paulista.

Para Cadore, a medida 
do governo paulista “foi extre-
mamente equivocada porque 
não ouviu o setor e também 
não viu o impacto que traria à 
sociedade num momento tão 

DA REPORTAGEM

Foi em agosto de 2019 
que o sítio Sonho Meu co-
meçou a trilhar um caminho 
mais próspero na pecuária 
leiteira. À frente da proprie-
dade de 16 hectares, o pro-
dutor Lenildo Lopes Felizar-
do sabia que o sucesso na 
atividade dependia de orien-
tação técnica; apoio que 
buscou – e encontrou – na 
equipe da ATeG (Assistência 
Técnica e Gerencial) do Se-
nar Mato Grosso. Na primeira 
visita à propriedade, o enge-
nheiro agrônomo Leonardo 
Freitas (técnico de campo da 
ATeG) traçou um diagnóstico 
do local. As 14 vacas em lac-
tação produziam juntas algo 
em torno de 140 litros de leite 
por dia. A ordenha era manu-
al e havia apenas uma sepa-
ração de lote.

“Uma das primeiras 
ações foi conhecer a proprie-
dade, fazer a medição do lei-
te dos animais para ter esse 
controle leiteiro, a identifica-
ção dos animais por nome 

e também por brinco – para 
a escrituração do rebanho – 
um passo muito importante 
para este controle”, explica o 
agrônomo.

A partir daí, ele elencou 
as principais mudanças que 
precisariam ser feitas pelo 
produtor e definiu – junto a 
ele – uma meta a ser alcan-
çada: elevar a produção diá-
ria para 500 litros de leite. A 
meta veio acompanhada de 
planejamento, segundo Le-
onardo. “Para chegar a esse 
volume, precisaríamos ter 
80% das vacas em lactação. 
Seria necessário ampliar o 
canavial e implantar pique-
teamento rotacionado. Se a 
gente não consegue mensu-
rar, não consegue dividir lote 
e área de pastejo, fazer adu-
bação correta, não consegui-
mos ter melhorias lá na fren-
te”. O produtor também foi 
orientado a melhorar o ma-
nejo reprodutivo do rebanho 
por meio da inseminação ar-
tificial (IA) e inseminação ar-
tificial em tempo fixo (IATF), 
que não eram feitas no sítio.

APF prorrogada até fim de dezembro

Presidente da Aprosoja diz que ‘efeito cascata’ prejudica 
setor e consumidor

Produtor de Itiquira teve bons resultados

AMBIENTAL

APF de Atividade Rural é prorrogada

REFLEXO

Aumento do ICMS em SP vai encarecer 
custos de produção em outros estados

PECUÁRIA LEITEIRA

Produtor amplia em 
quase 4x a produção 
diária de leite

Foto: Divulgação
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delicado que a gente vive, que 
é o momento de pandemia, 
em que a população de uma 
maneira geral está fragilizada 
emocionalmente e financei-
ramente.” 

Segundo o presidente 
da Aprosoja-MT, “a popula-
ção não pode pagar o preço 
de ter um produto mais caro 
na gôndola por uma irrespon-
sabilidade, uma falta de diá-
logo do governo com o setor 
produtivo”, enfatizando que a 
entidade repudia esse tipo de 
atitude.

“Nem o nosso setor, nem 
qualquer outro setor neste 
momento consegue arcar 
com nenhum tipo de tributo 
a mais. 

O que nós precisamos 

é favorável a que o produtor 
pague um preço justo pelo 
germoplasma”, finaliza. Ficou 
para 2021 a discussão e deci-
são via regulamentação, sobre 
os percentuais mínimos com 
relação a vigor e germinação 
de sementes.

suem o documento, a emis-
são é feita pelo site da Sema 
com o Certificado Digital 
(Token) do produtor ou res-
ponsável legal e inscrição do 
imóvel rural no Simcar. O so-
licitante deverá preencher o 
requerimento padrão da APF 
e assinar eletronicamente o 

Termo de Compromisso Am-
biental (TCA) se comprome-
tendo com a regularização 
de áreas que forem indicados 
com passivos ambientais na 
validação do CAR.

A Autorização Provisória 
de Funcionamento (APF) foi 
instituída para permitir que 

os produtores ou possuidores 
de imóveis rurais continuem 
com suas atividades no perí-
odo em que a Sema faz ade-
quações na Licença Ambien-
tal Única (LAU) para atender 
as mudanças do novo Códi-
go Florestal Brasileiro (Lei nº 
12.651/2012).

é gestão, precisamos otimi-
zar os recursos que estão aí, 
transformar estes recursos em 

serviços para o cidadão. Nós 
precisamos de mais gestão e 
menos impostos”, pontua.



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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 

VENDASAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021

O PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sor-
riso – MT, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal torna Público 
para o conhecimento dos interessados, que realizará às 11:30 horas (Horá-
rio Oficial de Sorriso – MT), do dia 20 de Janeiro de 2021, na Sala de Licita-
ções do Previso, localizado na Rua Alta Floresta, 53, Centro – Sorriso – MT, 
a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021, objetivando “Registro de 
Preços Para Futura e Eventual Contratação de Pessoa Jurídica especializada 
no fornecimento de licenciamento de software para gerenciamento de Regime 
Próprio de Previdência Social, incluindo os serviços de conversão de dados, 
locação, implantação, manutenção mensal, treinamento, atualização e suporte 
técnico, conforme listados no termo de referência”. O julgamento da referida 
licitação será através de Menor Preço global. O Edital poderá ser obtido junto 
ao Previso, durante o horário normal de expediente ou através do site www.
previsomt.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, no Previso em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3544-2845/3544-8796. Adélio 
Dalmolin – Diretor Executivo do Previso. 

MIRALDO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro/Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021

O PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sor-
riso – MT, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal, torna Público 
para o conhecimento dos interessados, que realizará às 11:00 horas (Horário 
Oficial de Sorriso – MT), do dia 20 de JANEIRO de 2021, na Sala de Licitações 
do Previso, sito a Rua Alta Floresta, 53, Centro – Sorriso – MT, a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. O julgamento da referida licitação 
será através do Menor Preço global, objetivando “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS FINAN-
CEIRA, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL - CONTEMPLANDO APOIO TÉCNICO 
NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORCAMENTÁRIA, de acordo com 
as especificações e condições constantes no termo de referência”. O Edital 
poderá ser obtido junto ao Previso, durante o horário normal de expediente 
ou através do site http://www.previsomt.com.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no Previso em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 
3544-2845/3544-8796.

MIRALDO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro/Prefeitura de Sorriso – MT

ADÉLIO DALMOLIN
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVISO

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2.020

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de sua pregoeira ofi-
cial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade pre-
gão presencial nº 080/2.020, processo administrativo nº 111/2.020, o qual tem 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, LAVANDERIA E EQUIPA-
MENTOS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM COMODATO 
DE DOSADORES AUTOMÁTICOS; vencedoras do certame CREONYS SILVA 
DOS REIS ME, inscrita no CNPJ nº 34.086.064/0001-79, com o valor global de 
R$ 211.236,00 (duzentos e onze mil e duzentos e trinta e seis reais); RET FAR-
MA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 12.313.826/0001-90, com o valor global de R$ 
313.476,21 (trezentos e treze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e 
um centavos); PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZA-
ÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 09.089.367/0001-06, com o valor global 
de R$ 49.397,00 (quarenta e nove mil e trezentos e noventa e sete reais) e, 
MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP, inscrita no CNPJ nº 10.226.940/0001-57, 
com o valor global de R$ 198.467,07 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos 
e sessenta e sete reais e sete centavos). 

Nova Xavantina – MT, 07 de janeiro de 2.021.
Marina Angélica Marca - Pregoeira Oficial

RC PUBLICAÇÃO 66 9 9984-4633

SINOP AGRO QUIMICA S/A., CNPJ: 03.538.634/0008-67, 
localizada na Rua Osvaldo Cruz, s/nº - Lote 189  – Bair-
ro Brasília, CEP: 78.540-000, Cláudia-MT. Torna publico 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO 
(LAC), para atividade de Beneficiamento de Madeiras. Não 
EIA/RIMA

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS SANTO ANTONIO 
EIRELI – EPP com CNPJ No. 15.099.401/0001-18 e Ins-
crição estadual No.  13.002.228-4 com sede empresarial 
RUA DAS SAMAMBAIAS, Nº 2.496 SETOR INDUSTRIAL 
SUL, SINOP-MT, Torna público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA a LICENÇA POR 
ADESÃO E COMPROMISSO (LAC), para atividade de Be-
neficiamento de Madeiras. Não EIA/RIMA

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 

público aos interessados a SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO nº 

083/2020 que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 

eventual aquisição de veículos tipos, vans, micro-ônibus e ônibus 

escolares, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação, que teria seu prosseguimento no dia 08 de janeiro de 2021, às 

09:05 horas (horário de Brasília - DF), conforme suas publicações. 

Motiva-se a SUSPENSÃO para rever atos administrativos.

Campo Novo do Parecis, 07 de janeiro de 2021.

Tarcísio Nascimento da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

SUSPENSÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/2020
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 090/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da Atenção 
Básica, teve como vencedoras as empresas: CLINICA DIETÉTICA LTDA, 
com valor total de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais), 
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
com valor total de R$ 82.041,50 (oitenta e dois mil e quarenta e um reais e 
cinquenta centavos), RRM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA com 
valor total de R$ 18.264,00 (dezoito mil e duzentos e sessenta e quatro 
reais), DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, com valor total de R$ 174.036,00 (cento e setenta e quatro mil e 
trinta e seis reais), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, 
com valor total de R$ 36.607,00 (trinta e seis mil e seiscentos e sete reais), 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, com valor 
total de R$ 33.840,00 (trinta e três mil e oitocentos e quarenta reais), 
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 198.908,50 (cento e noventa e oito mil e novecentos e oito reais e 
c i n q u e n t a  c e n t a v o s ) ,  G O L D E N P L U S  -  C O M É R C I O  D E 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, com valor total de 
R$ 118.266,00 (cento e dezoito mil e duzentos e sessenta e seis reais), 
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, com 
valor total de R$ 23.275,00 (vinte e três mil e duzentos e setenta e cinco 
reais), TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
EIRELI – EPP, com valor total de R$ 9.414,00 (nove mil e quatrocentos e 
quatorze reais), LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA-EPP, com valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI, com valor total de R$ 19.301,00 
(dezenove mil e trezentos e um reais), MED VITTA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 11.525,00 
(onze mil  e quinhentos e vinte e cinco reais),  REALMED 
DISTRIBUIDORA LTDA, com valor total de R$ 37.950,00 (trinta e sete mil 
e novecentos e cinquenta reais), LIGIA MARIA CARNEIRO, com valor 
total de R$ 73.700,00 (setenta e três mil e setecentos reais), TERRA SUL 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 
27.390,00 (vinte e sete mil e trezentos e noventa reais), FARMÁCIA BOM 
PREÇO LTDA EPP, com valor total de R$ 124.838,00 (cento e vinte e 
quatro mil e oitocentos e trinta e oito reais), WERBRAN DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 40.375,00 (quarenta 
mil e trezentos e setenta e cinco reais), F&F DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 42.310,00 (quarenta e dois mil e trezentos e dez reais), RIO FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor total de R$ 
74.270,00 (setenta e quatro mil e duzentos e setenta reais), A G KIENEN 
& CIA LTDA, com valor total de R$ 45.895,00 (quarenta e cinco mil e 
oitocentos e noventa e cinco reais), DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 38.330,00 (trinta e oito mil 
e trezentos e trinta reais), HOSPVIDA LTDA, com valor total de R$ 
17.075,00 (dezessete mil e setenta e cinco reais), ONCO PROD 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS 
LTDA, com valor total de R$ 56.142,50 (cinquenta e seis mil e cento e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos), MEDILAR IMPORTACAO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, com 
valor total de R$ 55.160,00 (cinquenta e cinco mil e cento e sessenta 
reais). As propostas apresentadas foram as mais vantajosas para a 
administração municipal, razão pela qual HOMOLOGO as propostas 
vencedoras do objeto da presente licitação.
Campo Novo do Parecis-MT, 07 de janeiro de 2021.

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 019/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO RENASCER, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, 
SAGROU-SE vencedora a empresa CARLOS EDUARDO VENDITE DE 
ASSIS EIRELI, CNPJ Nº 17.771.749/0002/16, Valor Global da Licitação 
de R$ R$ 1.644.422,75.

DE TOMADA PREÇO N° 019/2020

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiro(a)

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2020

DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 098/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA A 
FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E 
IMPLEMENTOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA 
PREFEITURA DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' 
CONFORME A SEGUIR: EMPRESAS VENCEDORAS: FALCAO 
COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
07.346.954/0001-08 Tabela de preço/ITEM: PECAS MECANICAS DE 1ª 
LINHA PARA VEICULOS PESADOS DE MARCA CASE-. DESCONTO % 
61,00, Tabela de preço/ITEM: PECAS MECANICAS DE 1ª LINHA PARA 
VEICULOS PESADOS DE MARCA HELI-. DESCONTO % 43,00, Tabela 
de preço/ITEM: PECAS MECANICAS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS 
PESADOS DE MARCA KOMATSU-. DESCONTO % 80,00, Tabela de 
preço/ITEM: PECAS MECANICAS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS 
PESADOS DE MARCA NEW HOLLAND-. DESCONTO % 66,00, Tabela 
de preço/ITEM: PEÇAS ELÉTRICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS 
PESADOS DE MARCA DYNAPAC. DESCONTO % 43,00, GTR 
COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI CNPJ/CPF Nº 
25.046.508/0001-51 Tabela de preço/ITEM: PECAS MECANICAS DE 1ª 
LINHA PARA VEICULOS PESADOS DE MARCA CATERPILLAR-. 
DESCONTO % 60,00, Tabela de preço/ITEM: PECAS MECANICAS DE 
1ª LINHA PARA VEICULOS PESADOS DE MARCA JOHN DEERE-. 
DESCONTO % 47,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS MECÂNICAS DE 
1ª LINHA PARA VEÍCULOS PESADOS DE MARCA RANDON. 
DESCONTO % 68,00, O MONTAGNA E CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 
24.969.636/0001-04 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA 
MECÂNICA - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. DESCONTO % 43,00, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA- 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS. DESCONTO % 43,00, MD 
COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES 
LTDA CNPJ/CPF Nº 30.855.519/0001-12 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
MECÂNICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS PESADOS DE MARCA 
LANDINI. DESCONTO % 42,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
MECÂNICAS DE 1ª LINHA PARA VEÍCULOS PESADOS DE MARCA 
VALTRA DESCONTO % 47,10.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 095/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA A 
FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESAS VENCEDORAS: O MONTAGNA E CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 
24.969.636/0001-04 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS  DE 1ª LINHA/ 
LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS FIAT DESCONTO % 48,00, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA CHEVROLET DESCONTO % 46,00, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA CITROEN DESCONTO % 45,00, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
PESADOS MARCA INTERNATIONAL DESCONTO % 31,00, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
PESADOS MARCA SCANIA DESCONTO % 35,00, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
PESADOS MERCEDES BENZ DESCONTO % 50,20, SO PESADO 
COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ/CPF Nº 24.717.067/0001-00 Tabela 
de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
LEVES CHEVROLET DESCONTO % 46,00, Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
IVECO DESCONTO % 58,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA RENAULT 
DESCONTO % 40,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA VOLARE 
DESCONTO % 59,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS PESADOS MARCA VOLKSWAGEN 
DESCONTO % 45,00, OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI CNPJ/CPF Nº 17.553.866/0001-22 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - 
VEÍCULOS LEVES FIAT DESCONTO % 52,50, Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS LEVES FORD 
DESCONTO % 41,10, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEM 
DESCONTO % 15,00, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS LEVES PEUGEOT DESCONTO % 
29,10, Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - 
VEÍCULOS LEVES RENAULT DESCONTO % 37,00, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA MITSUBISHI DESCONTO % 40,10, Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS TOYOTA DESCONTO % 48,00, TNOVE COMERCIO DE 
PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 30.369.251/0001-09 Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA AGRALE DESCONTO % 53,10, Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS 
MERCEDES BENZ DESCONTO % 50,10, MD COMERCIO PECAS E 
SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF Nº 
30.855.519/0001-12 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA 
MECÂNICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA FORD DESCONTO % 46,10, 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - 
VEÍCULOS PESADOS MARCA FORD DESCONTO % 47,10, IDEAL 
COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 30.865.963/0001-
19 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA MECÂNICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA PEUGEOT DESCONTO % 27,10.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
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Derrota aumenta insatisfação 
com erros do Flamengo no BR
DA REPORTAGEM

A frustração tomou 
conta do Flamengo após 
a derrota por 2 a 1 no clás-
sico com o Fluminense, 
quarta-feira, no Maraca-
nã. Resultado ruim, gol 
sofrido aos 47 do segun-
do tempo e chance per-
dida de diminuir a dife-
rença para o líder São 
Paulo. Esse mix de ingre-
dientes deixou o clima 
ainda mais pesado.

Depois da partida, 
havia revolta com o sen-
timento de que o jogo 
estava controlado e foi 
desperdiçado com er-
ros bobos. O tom das 
cobranças subiu, mas a 
paciência da torcida com 
Rogério Ceni é bem me-
nor do que internamen-
te. A margem de erro no 
Brasileiro, que já era pe-
quena, diminuiu ainda 
mais.

Depois do jogo, ain-
da no estádio, Ceni e sua 
comissão tiveram uma 
conversa mais longa com 
o vice de futebol Marcos 
Braz e com o diretor Bru-
no Spindel - a reunião 
pós-jogo é algo de praxe. 
A ideia é tentar unir for-
ças e encontrar soluções.

“Sofrendo gols dessa 
maneira, fica difícil. Mas 
não podemos desanimar 
nem nos abater. Faltam 
11 rodadas, infelizmente 
tivemos essa derrota. É 

continuar trabalhando, 
fazer a vitória acontecer. 
Não podemos parar”, 
afirmou o treinador.

O Fla-Flu mexeu 
com o ânimo também 
dos dirigentes dos clu-
bes. 

Sem torcida na ar-
quibancada, coube a eles 
o papel de cobrar e ten-
tar incentivar. 

Os rubro-negros re-
clamaram muito das de-
cisões do árbitro e do que 
consideraram ser cera do 
Fluminense.

Em determinado 
momento, Wellington 
Silva, que havia sido subs-
tituído, saiu do banco, se 
virou para arquibancada, 
fez gestos e disse: “Vocês 
estão falando demais. 
Menos!”

Depois, o embate fi-
cou mais direto entre os 
dirigentes. O presiden-
te Mario Bittencourt era 
um dos mais exaltados. 
O principal alvo da ira 
dos tricolores era Cacau 
Cotta, diretor de relações 
externas do Flamengo. 
Foram muitos xinga-
mentos, que, a partir do 
segundo gol do Flu, se 
transformaram em pro-
vocações.

O jogo contra o Ce-
ará, domingo, no Mara-
canã, ganhou uma car-
ga dramática extra para 
Rogério Ceni administrar 
junto com time.

FOTO: ANDRÉ DURÃO

Ceni conversou com dirigentes ainda no Maracanã 

FLA FLU. Mais longa do que o normal, reunião teve objetivo de tentar unir forças e encontrar soluções 

Em 178 jogos venceu 118, empatou 34 e perdeu 26 vezes

FOTO: MARCOS RIBOLLI

DA REPORTAGEM

Ao vencer o River Plate 
por 3 a 0 fora de casa, o Pal-
meiras abriu grande vanta-
gem para o segundo jogo 
da semifinal da Libertadores, 
marcado para a próxima ter-
ça-feira, no Allianz Parque.

O time treinado pelo 
português Abel Ferreira po-
derá perder por até dois gols 
de diferença para avançar à 
decisão do torneio sul-ameri-
cano. Para tirar a vaga do Pal-
meiras, o River Plate terá de 
vencer nos pênaltis (em caso 
de vitória por 3 a 0 no tempo 
normal) ou por mais de três 
gols de diferença, algo que 
nunca ocorreu com o Palmei-
ras no Allianz Parque.

Em 178 jogos desde 
que o antigo Palestra Itália 
foi reinaugurado, em 2014, a 
equipe brasileira venceu 118, 
empatou 34 e perdeu 26 ve-
zes, nenhuma delas pela van-
tagem que o time argentino 
precisa. As piores derrotas fo-
ram por dois gols de diferen-
ça (em oito ocasiões).

Apesar da grande van-
tagem obtida como visitan-
te, Abel Ferreira ressaltou a 
importância de encarar a se-

gunda partida com a mesma 
concentração do jogo de ida.

Na coletiva, os jogadores 
também ressaltaram que o 
confronto ainda está aberto, 
apesar da confortável vanta-
gem. O River precisa de uma 
goleada por quatro gols de 
diferença (ou três, desde que 
faça quatro gols no Allianz 
Parque) para reverter o con-
fronto. O Palmeiras nunca 
perdeu por essa diferença na 
arena. “Tem o jogo de volta. É 
manter essa concentração e 
união que o grupo tem para 
conseguir a classificação”, 
afirmou Luiz Adriano, en-
quanto Gabriel Menino disse 
que “não acabou nada e que 
a mentalidade segue “de zero 
a zero”.

“O esforço que fizemos 
hoje não é para relaxarmos. 
Fizemos hoje da melhor ma-
neira, pensando na outra 
partida. Sabemos que temos 
a vantagem e obviamente te-
mos que ser inteligentes com 
isso, mas não podemos rela-
xar”, discursou Viña.

Antes de encarar o River 
na terça e definir o futuro na 
Libertadores, o time alviverde 
encara o Sport, no sábado, 
fora de casa, pelo Brasileirão.

QUASE LÁ
Histórico na arena coloca 
Palmeiras ainda mais perto 
da final da Liberta

DA REPORTAGEM

O Fortaleza Esporte Clu-
be demitiu o técnico Marcelo 
Chamusca na manhã desta 
quinta-feira (7). Junto dele, 
foram dispensados o auxiliar-
-técnico Caio Autuori e o pre-
parador-físico Roger Gouveia. 
O auxiliar-técnico Léo Porto 
assume a equipe.

Chamusca deixa o For-
taleza na 15ª posição da Sé-
rie A, com 31 pontos. Ao todo, 
foram nove jogos realizados, 
sendo quatro derrotas, qua-
tro empates e apenas uma 
vitória. Há seis jogos o time 
não vence. A sua estreia no 
time cearense foi no dia 14 de 
novembro de 2020, diante do 
São Paulo. Antes de chegar 
ao Fortaleza, Chamusca teve 
passagem de mais de um 

ano no Cuiabá. Porém, com 
a saída de Rogério Ceni para 
o Flamengo, o técnico baiano 
não pensou duas vezes em 
trocar o Dourado pelo Leão, 
em plenas quartas de final 
da Copa do Brasil e brigando 
pelo acesso na Série B.

A saída gerou bastan-
te revolta dos torcedores do 
Cuiabá, que viam um projeto 
sólido da comissão-técnica 
sendo desfeito no meio da 
temporada.

Pelo Dourado, Chamus-
ca dirigiu a reta final da Série 
B 2019, foi campeão da Copa 
Verde no mesmo ano e se-
guiu no projeto de 2020. Pelo 
estadual mato-grossense, foi 
líder da primeira fase. Tam-
bém levou o Cuiabá à lideran-
ça da Série B e às quartas de 
final da Copa do Brasil. Chamusca deixa o Fortaleza na 15º posição 

CAIU

Chamusca, ex-Cuiabá é demitido do Fortaleza
FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REPORTAGEM

A falta de reforços no 
Santos, punido pela Fifa e 
impedido de registrar novos 
jogadores, faz o técnico Cuca 
“quebrar a cabeça” para en-
contrar soluções. Mas o trei-
nador tem conseguido. Na 
última quarta-feira, na parti-
da de ida da semifinal da Li-
bertadores, contra o Boca Ju-
niors, Cuca mudou um pouco 
a forma de jogar do Santos 
para resolver duas preocupa-
ções: a marcação no lado es-
querdo e o setor de criação.

Com todos os jogado-
res à disposição, Cuca deci-
diu formar o meio de campo 
com Alison, Diego Pituca e o 
atacante Soteldo. Na ponta 
esquerda, Lucas Braga foi o 
escolhido. As alterações, ago-
ra, podem se tornar o “novo 
normal” no Santos.

Internamente, Soteldo é 
visto como um jogador mais 
ofensivo e sem tantas carac-
terísticas que possam contri-
buir com a marcação no lado 
esquerdo da defesa do San-

tos. Marinho, por exemplo, 
está mais acostumado a aju-
dar o lateral-direito Pará.

Diante da LDU, na alti-
tude de Quito, no Equador, 
Soteldo já havia sido escala-
do como meia para que Jean 
Mota ajudasse Felipe Jonatan 
na marcação do lado esquer-
do. O armador, porém, sentiu 
o desgaste e acabou substitu-
ído, mas a ideia de utilizar o 
camisa 10 no meio de campo 
foi levada adiante.

No período em que So-
teldo estava com Covid-19, 
Lucas Braga cresceu de pro-
dução e mostrou a Cuca exa-
tamente o que o técnico es-
perava: velocidade na frente 
e capacidade de recompor 
defensivamente para ajudar 
Felipe Jonatan.

Agora, Cuca, dependen-
do das características do ad-
versário, deve manter a dupla 
no time. Assim, ele resolve 
dois problemas: o da marca-
ção e o da criação. Soteldo, 
pelo meio, é visto como boa 
opção para criar jogadas e 
utilizar o improviso para des-

COMO DÁ

Sem reforços, Cuca busca opções 
para driblar problemas no Santos

Sem possibilidade de reforços Cuca trabalha como dá

montar defesas adversárias.
Até a partida de volta 

contra o Boca Juniors, na pró-
xima quarta-feira, o Santos 
terá apenas o clássico contra 

o São Paulo, no domingo, às 
15h (de Cuiabá), para definir 
quem será titular na Vila Bel-
miro, por uma vaga na final 
da Libertadores.
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DA REPORTAGEM

O prefeito de Para-
naíta Osmar Mandacaru, 
gravou um vídeo explican-
do a situação da saúde no 
município. Segundo ele, 
há cerca de 10 pacientes 
na fila de espera por um 
leito de Covid-19. Dos 11 lei-
tos destinados à Covid-19 
no município, nove estão 
ocupados.

“Temos dois leitos à 
disposição. Fomos no hos-
pital e vimos a situação. 
Tem cerca de 10 pessoas 
esperando para ser aten-
dido. Então população de 
Paranaíta nos ajude, man-

PARANAÍTA

10 pacientes na fila
de espera por leito de
Covid-19, diz prefeito

Já foram notificados 660 casos de Covid-19 e nove mortes

FOTO: DIVULGAÇÃO

tenham o distanciamento, 
usem máscara, só saiam 
de casa quando realmente 
precisarem”, ressaltou.

O município vizinho 
que poderia dar apoio à 
saúde de Paranaíta, Alta 
Floresta, tem apenas um 
leito de Covid disponível. 
“Precisamos que vocês 
ajudem o setor público. 
Estamos vendo que vai 
chegar um momento que 
não vamos mais conseguir 
internar e lá fora também 
não tem mais leito”.

Até a tarde de quarta-
-feira (6) foram notificados 
660 casos de Covid-19 no 
município e nove mortes.

Matrícula de novos alunos da educação 
infantil e ensino fundamental até hoje
DA REPORTAGEM

Termina nesta sexta-
-feira (8) a matrícula na rede 
pública municipal de Edu-
cação de Cuiabá para alunos 
novos da Educação Infantil I 
e II (4 e 5 anos) e do Ensino 
Fundamental. as matrículas 
foram abertas para as unida-
des educacionais localizadas 
nas Regionais Norte e Leste.

Agora, estarão dispo-
níveis as matrículas para as 
unidades educacionais das 
Regionais Sul e Oeste. Os pais 
deverão acessar o portal Ma-
trícula WEB, no link https://
siged.cuiaba.mt.gov.br/ma-
tweb/login. Para o ano letivo 
2021, que terá início no dia 8 
de fevereiro, foram disponibi-
lizadas cerca de 6.5 mil vagas 
para essas modalidades de 
ensino.

No primeiro dia de ma-
trícula, terça (5), o portal rece-
beu 1.939 acessos. Desse total 
foram validadas 1.766 matrí-
culas. Após o encerramen-
to do prazo de matrículas, a 
partir da terça (12) até quinta 
(14), os pais devem compare-
cer às unidades educacionais 
escolhidas e entregar os do-
cumentos listados na Portaria 
Nº 397/2020/GS/SME.

De acordo com a por-
taria, além dos documentos 
pessoais dos pais ou respon-
sáveis, deverão ser apresen-
tados (originais e cópias) 
dos seguintes documentos: 
Certidão de Nascimento ou 

Partilha de Nascimento ou 
Protocolo de Refúgio ou, na 
ausência desse documento, a 
Carteira Nacional de Registro 
Migratório (CNRM); além do 
comprovante de endereço le-
gível e recente; Laudo Médico 
no caso de criança com defi-
ciência; no caso de benefici-
ário do Programa Bolsa Fa-
mília a cópia do documento 
(extrato atualizado do último 
benefício) e fornecer contatos 
telefônicos válidos.

Em relação à Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), os 
interessados devem compa-
recer pessoalmente nas uni-
dades de ensino que ofere-
cem essa modalidade.

Os pais devem estar 
atentos também ao calendá-
rio em relação às solicitações 
de matrículas para os alunos 
novos na faixa etária de 0 a 3 
anos e 11 meses. No dia 25 de 
janeiro a Secretaria de Educa-
ção divulgará no site da Pre-
feitura de Cuiabá, as matrí-
culas que serão atendidas de 
imediato. Os pais ou respon-
sáveis cujas matrículas serão 
atendidas de imediato deve-
rão comparecer nas unidades 
educacionais solicitadas, com 
os documentos necessários, 
entre os dias 26 e 28/01/2021, 
para confirmarem a matrí-
cula. Sobre o início do ano 
letivo de 2021, a secretária de 
Educação de Cuiabá, Edilene 
de Souza Machado disse que 
está definido para o dia 8 de 
fevereiro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Aluno estudando em Mato Grosso: 6,5 vagas em Cuiabá

CUIABÁ. Para o ano letivo 2021, foram disponibilizadas cerca de 6,5 mil vagas

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A mudança do Centro 
de Ressocialização de Sorriso 
(CRS) para uma área afastada 
do perímetro urbano do mu-
nicípio foi tema de uma reu-
nião promovida na manhã de 
hoje (7) entre o secretário de 
Segurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil (Semsep), José 
Carlos Moura; o secretário-
-adjunto da Cidade, Wander-
ly Rudge Gnoato e demais 
profissionais da pasta; o dire-
tor do CRS, Enilson Castro e 
três técnicos da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp): o engenheiro civil Sal-
vador Maciel; o engenheiro 
sanitarista Edvaldo de Souza 
Rodrigues; e o engenheiro 
eletricista André Gonçalves.

Os técnicos avaliaram a 
área ofertada pelo município, 
que é localizada às margens 
da BR-163, próximo à Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e 
conta com quase 5 hectares. 
Em análise, questões como 
disponibilidade de energia 
elétrica, água e esgotamento 
sanitário, para que então se 
dê início ao processo de ela-
boração de projetos e pos-
terior formalização de con-

DA REPORTAGEM

Os proprietários de 
veículos que já possuem o 
documento de registro e 
a autorização para trans-
ferência de propriedade 
do veículo em papel moe-
da (popularmente conhe-
cido como CRV) podem 
ficar tranquilos quanto as 
mudanças estabelecidas 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). O 
novo formato do docu-
mento unificado valerá 
somente para os veículos 
que passaram a ser ad-
quiridos ou vendidos a 
partir do dia 4 de janeiro 
de 2021.

Quando esse pro-
prietário que já possui os 

Área está às margens da BR-163, próximo à PRF 

SORRISO

SESP avalia área para 
novo prédio para o CRS

AUTOMÓVEL
Contran unifica Licenciamento e o Certificado de Registro de Veículo

FOTO: NEY PINHEIRO

documentos no formato 
antigo for vender o veícu-
lo, seguirá o mesmo pro-
cedimento: vai preencher 
o verso do documento 
com os dados do compra-
dor, reconhecer firma no 
cartório e, por fim, o com-
prador vai ao Detran para 
efetivar a transferência de 
propriedade.

A mudança será ape-
nas para os veículos re-
gistrados a partir do dia 
4 de janeiro. O Detran ex-
pedirá somente o CRLV-e, 
em formato digital, não 
havendo mais a emissão 
do documento em papel 
moeda.

A Autorização para 
Transferência de Proprie-
dade do Veículo (ATPV), 

vênio para a construção da 
unidade. A solicitação para 
que o Estado construa um 
novo prédio para abrigar o 
CRS foi feita no início de de-
zembro durante uma agen-
da do prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, e secretários munici-
pais na Sesp.  

Edvaldo Rodrigues ex-
plica que o novo prédio, que 
deve comportar até 336 de-
tentos, com possibilidade de 
dobrar esta capacidade se 
for necessário nos próximos 
anos, deve seguir o padrão 

de edificação em estrutura 
pré-moldada e tendo como 
referência os projetos do 
Departamento Penitenci-
ário Nacional e de técnicos 
da Universidade de Brasília 
(UNB). Edvaldo acrescen-
ta ainda já foi entregue um 
novo raio na Penitenciária 
Central do Estado, na capital, 
construído nesta modalida-
de, com a disponibilidade de 
430 vagas; em Várzea Gran-
de, também foram disponibi-
lizadas 1.008 vagas e em Pei-
xoto de Azevedo, até março, 

também deve ser entregue 
uma unidade com 252 vagas. 
O diretor do CRS explica que 
atualmente a unidade sor-
risense abriga 227 detentos, 
sendo que a capacidade é de 
96. “Com a nova estrutura, a 
expectativa é aumentar a se-
gurança para toda a socieda-
de, assim como para os ser-
vidores que atuam no local, 
além de facilitar a separação 
entre os reeducandos, fazen-
do com que, efetivamente 
possam ser ressocializados”, 
destaca Castro.

que antes vinha em bran-
co, no verso do documen-
to, a partir de agora será 
expedida somente quan-
do o proprietário for ven-
der o veículo. Ou seja, não 
estará mais disponível no 
verso do CRV como era 
até então.

O proprietário quan-
do for vender o veículo 
deverá solicitar junto ao 
Detran o registro da in-
tenção de venda e, ao 
final desse serviço, será 
expedido o documento 
de autorização de trans-
ferência, sem custos, in-
formando os dados do 
comprador.

O Detran então dis-
ponibilizará a ATPV pre-
enchida de forma eletrô-

nica e com o QR Code de 
segurança, apenas para 
reconhecimento de firma 
de comprador e vendedor 
em cartório e posterior 
transferência de proprie-
dade.

Por determinação 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), por 
meio da resolução n° 809 
de 2020, o Certificado de 
Registro de Veículo (CRV) 
e o Licenciamento foram 
unificados e agora são 
denominados Certificado 
de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV-
-e). Os documentos estão 
vinculados em formato 
digital, não havendo mais 
a emissão de ambos em 
papel moeda.
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Dados apontam que os crimes de 
furto reduziram em todo Estado
DA REPORTAGEM

Mato Grosso reduziu 
os crimes de furtos em to-
das as 15 Regiões Integra-
das de Segurança Pública 
(Risps), no período de ja-
neiro a novembro de 2020, 
em comparação com o 
mesmo período de 2019. O 
levantamento leva em con-
ta os registros de Boletim 
de Ocorrências (BO) regis-
trados nos 141 municípios 
do estado. Os dados são da 
Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública (Sesp-MT), 
por meio da Superinten-
dência do Observatório de 
Segurança.

Em 2020, foram regis-
tradas 28.680 mil ocorrên-
cias de furto, enquanto que 
no mesmo período de 2019 
foram 41.027 mil. A redução 
foi de 30%.

Também nos 11 meses 
de 2020, o estado apresen-
tou queda nos principais 
índices criminais: homi-
cídio (-1,2%), roubo segui-
do de morte (-33%), roubo 
(-30%), roubo de veículos 
(-29%), furto de veículos 
(-21%) e tráfico e uso de dro-
gas (-11%).

Nos 141 municípios, 
757 pessoas foram vítimas 
de homicídio. Já em 2019 
somaram 766 mortes. As 
forças de segurança re-
ceberam no ano passado, 
9.013 mil queixas de roubo 
(quando há violência ou 
ameaça). No mesmo perío-
do de 2019 foram 12.952 mil. 
Ainda no período de janei-
ro a novembro, 26 pessoas 
foram vítimas de roubo se-
guido de morte (latrocínio). 
No mesmo período de 2019 

foram 39 casos.
“O empenho das for-

ças de segurança e o com-
prometimento dos profis-
sionais foram primordiais 
para alcançar os resulta-
dos. A Secretaria fortaleceu 
a integração tanto na ativi-
dade de inteligência quan-
do na atuação operacional 
entre as instituições, com 
ações preventivas e repres-
sivas no enfrentamento aos 
principais índices criminais. 
Nosso objetivo é continu-
ar ampliando as nossas 
ações”, enfatiza o secretá-
rio adjunto de Integração 
Operacional da Sesp, coro-
nel PM Victor Fortes.

São cidades polos 
das Risp, os municípios de 
Cuiabá, Várzea Grande, Si-
nop, Rondonópolis, Barra 
do Garças, Cáceres, Tanga-
rá da Serra, Juína, Alta Flo-
resta, Vila Rica, Primavera 
do Leste, Pontes e Lacerda, 
Água Boa, Nova Mutum e 
Guarantã do Norte.

As ocorrências de rou-
bo e furto de veículos re-
duziram 29% e 21%, respec-
tivamente. Ao todo, 1.223 
veículos, entre automóveis 
e motocicletas, foram rou-
bados em 2020, contra 1.711 
em 2019. Já em relação aos 
furtos, 1.707 veículos foram 
furtados no ano passado, 
enquanto que em 2019 so-
maram 2.160 unidades.

A Sesp está em fase 
de fechamento dos dados 
consolidados dos 12 meses 
de 2020. A previsão é que 
seja divulgado na segunda 
quinzena deste mês.

Fazem parte das for-
ças de segurança a Polícia 
Militar (PM-MT), Polícia Ju-

Em 2020, foram registradas 28.680 mil ocorrências 

SEGURANÇA PÚBLICA. Os dados são referentes ao período de janeiro a novembro de 2020, em comparação a 2019
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diciária Civil (PJC-MT), Cor-
po de Bombeiros Militar 

(CBM-MT), Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Po-

litec), Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), 

Sistema Penitenciário e Sis-
tema Socioeducativo.


